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Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої 

навчальної програми. У навчальному посібнику розглядаються методи підготовки 

висококваліфікованих менеджерів — керівників різних ланок управління.  

Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як 

управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, інформаційне 

забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції тощо. Оригінальний 

метод використання тестів та наявність численних практичних рекомендацій, 

дохідливий і переконливий стиль викладення матеріалу підвищують практичну 

спрямованість навчального посібника, сприяють об’єктивній оцінці читачем власних 

якостей як майбутнього керівника. 
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ВСТУП 

Навчальний посібник «Основи Менеджменту» розроблений у відповідності 

до робочої навчальної програми, містить 10 тем, які викладені в логічній 

послідовності. 

Предмет «Менеджмент» базується на знаннях з таких нормативних 

предметів, як «Основи галузевої економіки», «Економіка», «Право». 

Метою викладання предмету «Менеджмент» є формування у майбутніх 

спеціалістів сучасної системи поглядів і спеціальних знань у галузі організації 

та управління підприємством в умовах ринкової економіки, забезпечення 

ефективної діяльності підприємства. 

Робота у ринкових умовах потребує наявності висококваліфікованих 

фахівців у сфері менеджменту. Їх очікує корпоративний та державний сектори 

державної економіки для підвищення функціонування господарського 

комплексу та національної економіки у цілому. 

Основними формами вивчення даного предмету є лекції, самостійне 

опрацювання літератури, ознайомлення із системою управління, фінансово-

економічними аспектами  підприємств. 

Рівень володіння теоретичними завданнями можна перевірити 

використовуючи наведений в додатках посібника дидактичний матеріал, який 

складається з контрольних запитань, тестових завдань, питань для 

самоконтролю. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

План:  

 
1.Менеджмент, як наука. Розвиток менеджменту 

2. Рівні менеджменту (управління). Якості менеджера 

3.Управлінська праця  

 

1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКА. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 

90-х років XX ст., що було зумовлено падінням командно-

адміністративної економічної системи і початком інтеграції країни у 

світовий економічний простір. Поряд із ним застосовується термін 

«управління». Однак між цими термінами існує суттєва відмінність, тому 

їх не можна ототожнювати. Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт 

з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. 

Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, 

автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо. Менеджмент є 

різновидом управління, який стосується лише управління людьми 

(працівниками, колективами працівників, групами, організацією тощо). 

Менеджмент є складовою частиною управління. Він реалізується лише 

людьми, керівниками, тоді як управління можливе й за допомогою технічних 

засобів (роботів, електронних систем, наприклад, коли мова йде про управління 

певним технологічним процесом, машиною тощо). 

Оксфордський словник англійської мови дає такі тлумачення менеджменту: 

 Менеджмент – це спосіб та манера спілкування з людьми 

(працівниками); 

 менеджмент –   це влада та мистецтво керівництва; 

 менеджмент – це вміння організовувати ефективну роботу апарату 

управління (служб працівників); 

 менеджмент – це органи управління, адміністративні одиниці, служби й 

підрозділи. 

Менеджмент – це особливий вид діяльності, який перетворює 

неорганізований натовп у ефективну й продуктивну групу. Саме менеджмент 

створює економічний і соціальний розвиток. Він є його результатом. 

П. Друкер 

Отже, якщо управляти можна всіма елементами виробництва, то 

керувати можна лише людьми, персоналом.  

«Менеджмент» – це поняття багатомірне і характеризується наступними 

складовими. 

 організаційна складова менеджменту – це ієрархія управління 

підприємством, в якій виділяється вища, середня та низова ланки. 

 функціональна складова – це поточний процес виконання функцій 

менеджменту: планування, організації, мотивації та контролю за реалізацією 
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цих функцій. 

 особова складова – це мистецтво керівника управляти виробничими 

процесами через конкретних людей, його власні морально-психологічні якості 

та рівень знань. 

Усі підходи до вивчення поняття «менеджмент» зводяться до наступних 

узагальнень: 

 менеджмент розглядається як вид діяльності людини, спрямований на 

досягнення мети; 

 менеджмент визначається як процес, з допомогою якого професійно 

підготовлені спеціалісти формують організації і управляють ними, займаються 

постановкою їх мети і розробкою способів її досягнення; 

 менеджмент розглядається як ієрархічна організаційна структура, в 

межах якої реалізовуються функції управління; 

 менеджмент розглядається як категорія людей, зайнятих управлінням. 

Менеджмент – це складова процесу управління, яка забезпечує 

координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях з 

раціонального використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового 

підходу, до психологічних та етичних норм керівництва. 

Історія розвитку менеджменту. Сьогодні важко сказати, де і коли 

народилася наука управління. Менеджмент у тій або іншій формі існував 

завжди там, де люди працювали групами. Це відбувалося, як правило, в трьох 

сферах людського суспільства: 

 політичній (необхідність встановлення і підтримки порядку в групах); 

 економічній (необхідність пошуку, виробництва та розподілу ресурсів); 

 оборонній (захист від ворогів та диких тварин). 

Навіть у найдавніших суспільствах були необхідні особистості, які б 

координували та спрямовували діяльність груп (будівництво, збирання їжі 

тощо).  

Поняття бізнесу зародилося разом з поняттям товарно-грошових відносин, 

тобто на громадському етапі розвитку людства. Коли основною формою 

«торгівлі» між общинами був натуральний обмін, з'явилися міняйла-кочовики, 

що кочували з однієї общини в іншу і різні товари, що вимінювали з вигодою 

для собі. Це і можна вважати одним з перших виявів духу підприємництва. 

Саме на цьому етапі і почав розвиватися менеджмент в тому вигляді, в 

якому ми звикли сприймати це слово. У часи рабоволодіння були керівники на 

плантаціях, які стежили за правильністю виконання робіт, але це правильніше 

було б назвати наглядом, чим управлінням. У часи феодалізму і процвітання 

натурального господарства, також існували керівники, помічники господаря, це 

можна вважати одним з перших виявів саме управління, а не тільки нагляду над 

працюючими, оскільки у керівника була можливість маневру: він міг замінити 

вигляд робіт у вигляді заохочення або покарання селян, міг знизити податок 

(правда, лише за рахунок підвищення податку для інших). Це було убоге, але 

все ж вияв управління. Але по-справжньому менеджмент почав розвиватися 

тільки з розвитком капіталізму, саме тоді з'явилася потреба в талановитих 

управлінцях, які могли б виробити свою стратегію управління фірмою і 
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розвитку бізнесу і привести фірму до успіху, або в крайньому випадку, 

врятувати її від банкрутства. 

Історія розвитку менеджменту нараховує уже декілька тисячоліть, якщо 

відлік почати із зачатків письменності в стародавньому Шумері. Вважається, що 

це революційне досягнення в житті людства призвело до утворення особливого 

прошарку «жреців-бізнесменів», які були пов'язані з торговими операціями.  

За першою управлінською революцією, яка одержала назву релігійно  –

комерційної, відбувалися й інші.   

Друга – відноситься до 1760 р. до н. є. і пов'язується з діяльністю царя 

Хаммурапі, який видав кодекс законів управління державою для регулювання 

суспільних відносин між різними соціальними групами населення.  

Третя революція відбулася за часів правління Навуходоносора II (682 - 605 

рр. до н. є.). Вона була направлена на поєднання державних методів управління 

з контролем за діяльністю в сфері виробництва і будівництва  

Четверта – датується 17-18 ст. н. є. і пов'язана із зародженням капіталізму. 

П'ята управлінська революція мала місце в кінці XIX – початку XX ст. її 

часто називають бюрократичною, не дивлячись на велике значення 

революційних перетворень, розвиток менеджменту – це в основному 

еволюційний процес. Він характеризується безперервністю і відображає ті 

зміни, які відбуваються в суспільстві, економіці, всій системі соціально-

економічних відносин. 

Як предмет науки менеджмент пройшов певні етапи свого розвитку, які в 

зарубіжній літературі отримали наступні назви: 

 домонополістичний етап (до 1900 р.); 

 етап «наукове управління підприємством» (з 1900р. до 1930 р. в 

США); 

 етап «адміністративно-бюрократичний підхід» (із 1900 р. до 1930 р. в 

Англії, Франції, Німеччині); 

 етап «рух за гуманні стосунки» ( 1930- 1950 pp. в CШA); 

 сучасний етап – з 50 рр.і до нині. 

Підходи на засадах виділення різних шкіл. Вклад в розвиток управлінської 

науки зарубіжних вчених:Ф.Тейлора, Ф.Гілберта, Г.Ганга, А.Файоля, Д.Урвіка, 

М.Паркера, Д.Муні, Д.МакГрегора. Характеристика підходів до управління: 

процесний, системний, ситуаційний підходи. 

Етап «наукове управління підприємством». Даний етап отримав назву 

«наукового менеджменту», або школа «наукового менеджменту», оскільки 

співпав з масштабними науковими дослідженнями управління підприємствами. 

Родоначальниками цих досліджень були Фредерік Тейлор (1856-1915 pp.). 

Френк Гілбрейт (1878-1924 pp.) і Лілія Гілбрейт (1878-1972 pp.), Генрі Гант 

(1816-1910 pp.).  

Якщо коротко викласти зміст тейлоризму, то в ньому все зведено до того, 

щоб синхронізувати, з'єднати в єдине ціле працю людини й машини, створити 

своєрідний механізм «людина-машина». 

Тейлор і Гілбрейт, які починали свою кар'єру робітниками, займалися 

спостереженнями, замірами й аналізом операцій ручної праці, стимулюванням 
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трудового вкладу, нормуванням праці тощо. Подружжя Гілбрейт детально 

вивчали трудові рухи, систематизували їх і спрощували.  

Тейлором були сформовані 4 основних принципи наукового управління 

працею: 

 заміна грубо практичних методів праці глибоко науковими (вивчення 

траєкторії рухів, організація робочих місць та інше), 

 відбір і навчання робітників (інструктажі, напрацювання навиків і їх 

закріплення); 

 налагодження співробітництва; 

 чітке розмежування функцій між адміністрацією і робітниками. 

Тейлор описав особливості трудових процесів на ряді промислових 

підприємств і прийшов до висновку, що основна причина низької 

продуктивності праці прихована в недосконалості системи стимулювання 

робітників. Тому перше, з чого він почав – це розробив систему матеріальних 

стимулів, «прогресивну» систему оплати. Однак у своїх дослідженнях Тейлор не 

врахував одного дуже важливого аспекту праці – людської психології. Тому, не 

дивлячись на великі досягнення запропонованої Тейлором і Гілбрейтами 

організації праці, вона була піддана критиці їх послідовниками. 

Щодо внеску у науковий менеджмент Г.Ганта, то його книги «Праця і 

доход» (1910р.), «Промислове виробництво» (1916р.), «Організація праці»      

(1919 р.) характеризують усвідомлення ним провідної ролі людського фактору в 

промисловості і впевненість в тому що робітнику повинна бути надана 

можливість віднайти в своїй праці не тільки джерело існування, але і стан 

задоволеності. 

Етап «адміністративно-бюрократичний підхід». На відміну від 

тейлоризму, в європейських концепціях розвитку менеджменту на перший план 

висувалися формально організаційні аспекти. Започаткував цей етап, який ще 

називають класичною школою управління, французький підприємець Анрі 

Файоль (1841-1925 pp.), якого вважають «батьком» менеджменту. Прибічники 

класичної школи недуже турбувалися про соціальні аспекти управління. Метою 

класичної школи було створення універсальних принципів управління. Так, у 

своїй книзі «Основи менеджменту» А. Файоль запропонував 14 принципів: 

1. поділ праці; 

2. єдиновладдя; 

3. дисципліна; 

4. повноваження; 

5. відповідальність; 

6. єдність напрямів діяльності; 

7. підпорядкування особистих інтересів загальним; 

8. винагорода персоналу; 

9. централізація, 

10. ієрархія підпорядкування; 

11. порядок; 

12. стабільність робочого місця персоналу; 

13. ініціатива; 
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14. корпоративний дух підприємства. 

Не дивлячись на те, що в наведеній системі принципів п'ять – мають суто 

психологічне значення, тобто враховують людський фактор, у цілому теорія А. 

Файоля  зводилась до того, що управління повинно базуватися на системі чітко 

визначених правил поведінки суб'єктів управління, обов'язків працівників, 

регламентації їхньої праці аж до детального опису окремих управлінських 

операцій. 

Етап «рух за гуманні стосунки». Для розглянутих вище етапів розвитку 

теорії менеджменту характерною була недооцінка соціально-психологічних та 

емоційних потреб людини в процесі виробництва та управління. Як реакція на 

недоліки попередніх теоретичних поглядів у менеджменті виникла течія за 

гуманізацію відносин виробництва та управління. Ця течія була заснована 

Елтоном Мейо (1880-1949 pp. 

У 1927 р. американська дослідницька рада запросила Е. Мейо в Хотсори на 

підприємства фірми «Вестерн електрик», де проводилися експерименти та 

вдосконалення робочих місць.  

На основі спостережень за групами, Е Мейо зробив висновок, який став 

іменуватися «хоторнськім ефектом». Він полягав у тому, що продуктивність 

праці і якість продукції залежить не лише від умов праці, форми її оплати, 

фізіологічного стану робітника, але й від соціальних та психологічних 

факторів. Якщо робітники експериментальних груп усвідомлювали, що вони є 

предметом уваги зі сторони керівництва і своїх безпосередніх начальників, то 

вони завжди позитивно відгукувалися на їхні наміри підвищити продуктивність 

праці. 

Цей ефект вивів дослідників на необхідність обліку психологічних явищ у 

колективах.  

Отож, на даному етапі, менеджмент показав залежність результатів праці 

від існуючих психофізіологічних умов та її мотиваційних характеристик. 

Сучасний етап. На сучасному етапі в теорії менеджменту відображено все 

те раціональне, що було досягнуто на попередніх етапах його розвитку.  

Ключовими моментами сучасної системи поглядів на менеджмент є 

наступні принципові положення: 

1. Застосування системного підходу в управлінні (теорія систем). 

Підприємство (організація) представляється як система найвищого порядку 

складності, складовими частинами якої є люди. Будь-яку систему (механічну, 

біологічну, людську) характеризують взаємозалежності. Вся система не 

обов'язково покращується, якщо стає більш ефективною лише одна її частина. У 

будь-якій системі важлива робота цілого. 

2. Застосування ситуаційного підходу в управлінні. 

Даний підхід розширив практичне застосування теорії систем. Центральним 

його моментом є ситуація, тобто набір змінних (обставин), які сильно 

впливають на організацію в конкретний період часу. Організація і методи 

управління визначаються даною ситуацією. Змінюються ситуації - змінюються 

методи. 

Таким чином, у відповідності до ситуаційного підходу вся організація 
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управління підприємством – це відповідь на різноманітні за природою змінні, 

що характеризують конкретну ситуацію. 

Ситуаційний підхід передбачає постійне оновлення організації у 

відповідності з конкретною ситуацією. 

3. Процесний підхід  розглядає управління як безупинну серію 

взаємозалежних управлінських функцій. 

Вклад в розвиток управлінської науки українських вчених. В Україні 

управлінська наука розвивалася в рамках підходів, які панували в колишньому 

СРСР. Науковці виділяють 7 етапів розвитку управлінської науки в радянський 

період. 

І етап (1917-1921рр.) – розроблялися форми й методи державного 

централізованого управління виробництвом, обґрунтовувалися принципи 

централізму, державного регулювання. 

ІІ етап (1921- 1928рр.) – здійснювалося подальше вдосконалення 

адміністративного управління виробництвом, були зроблені спроби введення 

так званого госпрозрахунку як основи економічних методів управління, а також 

формально вивчалися можливості участі трудящих в управлінні. 

ІІІ етап (1929-1945рр.) – пов'язаний із організацією індустріальної бази 

суспільного виробництва й присвячується вдосконаленню структур управління, 

методів добору та підготовки кадрів, планування й організації виробництва. 

IV етап (1946-1965pp) – характеризується пошуком нових форм 

функціонування та взаємодії державних органів управління, спробою переходу 

до територіальної та галузевої систем управління, 

V етап (1965-1975рр.) – здійснена спроба проведення господарської 

реформи шляхом посилення ролі економічних методів управління. Було 

показано неефективність реформ, які проводяться в рамках адміністративно-

командної системи. 

VI етап (1975-1985рр.) – підтвердив необхідність зміни економічних 

відносин, докорінних економічних реформ, проведення яких слід віднести до 

сьомого етапу. 

VII етап (з 1985р. – по даний час) – початок ринкових реформ, введення 

моделей госпрозрахунку, кооперативного руху, збільшення економічної 

свободи. 

У розвиток управлінської науки суттєвий внесок зробили такі українські 

вчені, як О.Терлецький, М.Зібер, С.Подолянський, М.Туган-Барановський, 

М.Драгоманов, І.Вернадський, І.Коропецький та інші, 

Розвиткові науки про менеджмент в Україні за умов державної 

незалежності сприяли праці відомих вітчизняних вчених Б. М. Андрушківа, 

Й.С.Заводського, A.M. Колота, А. І. Кредісова, О. Є. Кузьмі на, Ф.І. Хміля, та 

інших. 

Останні десятиліття ХІХ й початок ХХ століття українську політико-

ідеологічну думку, провідними ідеями якої були питання національного та 

соціального визволення, визначали «громадівці», серед яких чільне місце 

належить В.Антоновичу, М.Драгоманову, С.Подолинському, О.Терлецькому, 

І.Франку, Ю.Бачинському, пізніше – М.Грушевському, В.Винниченку і молодій 
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плеяді «національно свідомих українців» – І.Липі, Б.Грінченку, 

М.Міхновському. Характерно, що ця думка розгорталась двома умовно 

розрізненими і одночасно взаємодотичними річищами:  

1) як відстоювання політичних свобод та парламентського 

конституціоналізму західного зразка, федеральної побудови держави, яка б 

давала низку політичних прав Україні (без повного розриву з Росією 

(В.Антонович, М.Драгоманов, М.Костомаров і С.Подолинський); 

2) як обґрунтування самостійності України, заперечення ідеї об’єднання 

слов’янства під російською гегемонією (М.Міхновський та ін.). У 20-ті роки ХХ 

століття сформувались чисельні політико-ідеологічні доктрини українства, 

провідними серед яких визначились консервативний напрямок (В.Липинський), 

національно-державницький (С.Дністрянський, В.Старосольський) та нового 

націоналізму (Д.Донцов). 

М.Драгоманов (1841-1895). М.Драгоманов прекрасно розумів роль 

економічних чинників у розвитку суспільства, проте не поділяв ортодоксії 

матеріалістичного розуміння історії, а зазначав роль традиції, культури, 

національного характеру, тобто виходив з множинності чинників, що 

детермінують історичний процес. 

Роздуми М.Драгоманова щодо розвитку української  національної справи 

знайшли відгук у пошуках таких мислителів, як М.Славінський (1864-1945), 

М.Туган-Барановський (1865-1919), В.Вернадський (1863-1945), А.Кримський 

(1871-1941). Біля витоків української управлінської науки стоїть всесвітньо 

відомий економіст М. Туган-Барановський. який опублікував низку праць, де 

розкрив зміст людських інтересів. Задовго до формування школи людських 

стосунків та поведінських наук (1930-1950 рр.) М. Туган-Барановський 

сформулював групи потреб, які змушують людей діяти так, а не інакше. Іншими 

основами потреби слугують мотивами до дій для досягнення мети. 

Найважливішим стимулюючим мотивом нагромадження капіталу вчений 

називав честолюбство. Таким чином, М. Туган-Барановський. а не 

американський вчений Маслоу започаткував механізм стимулювання людей до 

діяльності через змістовні теорії на підставі «піраміди потреб». Учений виділив 

п’ять груп потреб: 

 фізіологічні – для безпосередньої підтримки життя й почуття 

спадковості; 

 статеві; 

 симптоматичні інстинкти й потреби; 

 альтруїстичні; 

 потреби, що не ґрунтуються на практичних інтересах. 
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2. РІВНІ МЕНЕДЖМЕНТУ (УПРАВЛІННЯ). ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРА   

 

Рівні управління – це прояв поділу праці в організаціях. В даний час все 

більш і більш явною стає тенденція до спеціалізації професійної діяльності, при 

якій кожен працівник (або кожний підрозділ) виконує покладені на нього 

функції і не втягується у виконання інших функцій. 

Поділ праці може бути вертикальним і горизонтальним. При 

вертикальному поділі праці кожен керівник має сферу діяльності, за яку він 

відповідає (сферу контролю), або деяке число працівників, які йому 

підпорядковані. У цьому випадку розподіл завдань проводиться не на одному 

рівні, а «зверху вниз» – від працівників, які займають вищі пости, до 

працівників, що знаходяться внизу ієрархії. 

Горизонтальний характер поділу праці зумовлений тим, що всередині 

організації необхідно мати керівника, який очолює кожен окремий підрозділ, 

наприклад, за функціональним принципом: 

 заступника з маркетингу; 

 заступника з фінансів; 

 заступника з науки; 

 заступника з персоналу. 

Робота всіх керівників повинна бути скоординована. 

На підприємствах промислово-розвинених країн прийнята наступна 

класифікація зайнятих у виробничому процесі: 

 Тор-менеджери (вища ланка управління); 

 Middle-менеджери (середня ланка управління); 

 Low-менеджери (supervisors – нижча ланка управління); 

 «Білі комірці» – інженерно-технічний персонал і конторські службовці; 

 «Сині комірці» – робітники, зайняті фізичною працею; 

 «Сірі комірці» – працівники соціальної інфраструктури. 

Рівні (ланки) управління. Управління в організації завжди має структуру 

піраміди: на нижніх рівнях є велика кількість керівників, у міру просування 

вгору їх число зменшується. На цій підставі прийнято виділяти менеджерів 

нижчої, середньої та вищої ланки; ця класифікація ґрунтується на ідеях 

американського соціолога Толкотта Парсонса. 

Завдання, які покликані вирішувати керівники різних рівнів, істотно 

відрізняються один від одного. Ці відмінності обумовлені, в першу чергу, тим, 

що керівник кожного рівня повинен управляти різними видами робіт. Будь-яка 

людина, що прагне стати керівником, повинна добре уявляти собі особливості 

діяльності керівника в залежності від рівня, на якому він здійснює свої функції. 

Не слід думати, що керівники якогось рівня важливіші для підприємства, 

ніж керівники іншого рівня. Діяльність керівника будь-якого рівня управління 

важлива для нормального функціонування організації. Вища ланка управління 
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буде безпорадною, якщо вона не зможе спиратися на нижчу і середню ланку, те 

саме справедливо і для всіх інших рівнів. 

Нижча ланка, представниками якої є: майстри, старші майстри, 

керівники малих груп, молодші начальники. Займаються розподілом завдань, 

контролем за ходом їх виконання, стежать за раціональним використанням 

ресурсів.  

Характер роботи полягає в частій зміні завдань (оперативна робота), 

більше контактують з виконавцями, ніж з начальством. 

Специфічні вимоги:вміння послаблювати напруженість від рішень 

вищого керівництва, вміння запобігати конфліктам, раціональний розподіл 

завдань та закріплення відповідальності за працівниками, здатність мотивувати 

працю. 

Середня ланка, представниками якої є: начальники цехів, начальники 

лабораторій, начальники відділів, функціональні керівники. Займаються 

координуванням роботи молодших начальників (менеджерів), підготовкою 

необхідної інформації для керівництва вищої ланки, представленням рішень 

вищої ланки управління в зручній, зрозумілій формі молодшим начальникам (у 

вигляді конкретних завдань), аналізом виробничо-економічних показників, 

наданням сприяння своїми рішеннями просуванню нових розробок, ідей. 

Специфічні вимоги: володіння різними методиками аналізу з 

використанням комп`ютерних засобів, знання наукових методів управління та 

прийняття рішень, володіння методами в області психології управління, вміння 

мотивувати працю. 

Основною характеристикою середнього рівня менеджменту є те, що він є 

інформаційно-аналітичним центром. З одного боку, представники цього рівня 

аналізують те, що відбувається на низовому рівні, з іншого - дають вищому 

керівництву інформацію, яка може бути використана при стратегічному 

плануванні. 

Вища ланка, представниками якої є: президент, віце-президент, директор 

і його заступники, які займаються поточним і стратегічним плануванням і 

управлінням. 

Специфічні вимоги: гнучкість у прийнятті рішень, облік 

макросередовища, здатність передбачення (заснована на професійному досвіді, 

інтуїції), здатність до новаторства, адаптація до змін. 

Основні якості менеджера. Менеджери – категорія працівників, які 

професійно здійснюють управління людьми, вони відповідальні за отримання 

результатів від конкретних зусиль інших людей, котрі працюють як 

індивідуально, так і об'єднані в групи чи організації. 

Сучасні менеджери стикаються з різноманітними цікавими й 

суперечливими ситуаціями. Звичайний виконавець працює 60 робочих годин на 

тиждень, виконує величезний обсяг замовлень за зміну; стикається з 

наростанням складності внаслідок глобалізації, внутрішньої конкуренції, 

урядового тиску та регулювання відносин з акціонерами. Швидкі зміни, 

непрогнозовані зриви, великі та малі проблеми ще більше ускладнюють 
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завдання. Робота менеджера непередбачувана та самостверджувальна, вона 

вимагає творчості. 

Робота менеджера ніяк не вкладається в якусь одну площину й потребує 

від особи володіння широким колом навичок. Усі навички поділяються на три 

категорії: концептуальні, людські й технічні. 

Концептуальні – це пізнавальні властивості людини сприймати 

організацію як єдине ціле й водночас чітко вирізняти взаємозв'язки між її 

частинами. До таких навичок належать мислення менеджера, його вміння 

опрацьовувати інформацію, яка надходить, а також здатність планувати. 

Менеджер повинен уявляти собі як роль окремого відділу в організації, так і 

місце організації в галузі, суспільстві та більш широкій діловій структурі, 

соціальному середовищі. 

Під людськими навичками розуміють здатність менеджера працювати з 

людьми та з допомогою людей, а також уміння ефективно взаємодіяти в ролі 

члена команди. Вони виявляються в тому, як менеджер ставиться до 

працівників: як стимулює їх, допомагає їхній діяльності й координує її, подає 

приклад, як він спілкується та розв'язує конфлікти. 

Технічні навички – це спеціальні знання та вміння, необхідні для 

виконання виробничих завдань. Це навички використання методів, технологій, 

обладнання, необхідних для виконання конкретних функцій, таких як 

дослідження й розробки, виробництво й фінанси. Володіння менеджера 

технічними навичками зумовлене наявністю професійних знань, аналітичних 

здібностей і вміння правильно застосувати інструментальні та інші засоби для 

розв'язання проблем у конкретній галузі. 

Якості менеджера – це узагальнені, найбільш стійкі характеристики, які 

робить вирішальний вплив на управлінську діяльність. Це дуже складні в 

психологічному плані освіти, що залежать від безлічі факторів: особливостей 

характеру, структури особистості, її спрямованості, досвіду, здібності, умов 

діяльності. 

Якості, які необхідні менеджеру, поділяють на три групи: 

– професійні; 

– особисті; 

– ділові. 

До професійних належать ті, що характеризують будь-якого грамотного 

фахівця і володіння якими є лише необхідною передумовою виконання їм 

обов'язків менеджера. 

До них належать: високий рівень освіти, виробничого досвіду, 

компетентності у відповідній професії; широта поглядів, ерудиція, глибоке 

знання як своєї, так і сміжних сфер діяльності; прагнення до постійного 

самовдосконалення, критичного сприйняття і переосмислення навколишньої 

дійсності; пошук нових форм і методів роботи, допомога навколишнім, їхнє 

навчання; вміння планувати свою роботу. 

Здатність концептуально мислити в сфері управління обумовлена в 

чималому ступені характером освіти. Не випадково, що в США лише 2% вищих 
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керівників фірм – інженери, а інші – юристи, економісти, психологи, 

менеджери. У нашій країні картина зворотна: на початок 90-х р. 85% керівників 

мали технічну освіту, 13%-економічну, 2%-гуманітарну. 

Особисті якості керівника в принципі мало чим повинні відрізнятися від 

особистих якостей інших працівників, які бажають щоб їх поважали, тому 

володіння позитивними особистими якостями теж усього лише передумова 

успішного керівництва. До них належать: фізичне і психологічне здоров'я; 

високий рівень внутрішньої культури; чуйність, дбайливість; доброзичливе 

відношення до людей; оптимізм; впевненість у собі. 

Однак керівником роблять людину не професійні або особисті, а ділові 

якості, до яких необхідно віднести: уміння створити організацію, забезпечити її 

діяльність усім необхідним, ставити і розподіляти серед виконавців задачі, 

координувати і контролювати їхнє здійснення, спонукати до праці; енергійність, 

домінантність, честолюбство, прагнення до влади, особистої незалежності, 

лідерства, сміливість, рішучість, напористість, воля, вимогливість, 

безкомпромісність у відстоюванні своїх прав; контактність, комунікабельність, 

уміння розташувати до себе людей, переконати в правильності своєї точки зору, 

повести за собою; цілеспрямованість, ініціативність, оперативність у рішенні 

проблем, уміння швидко вибрати головне і сконцентруватися; відповідальність, 

здатність керувати собою, своєю поведінкою, робітниками, часом, взаєминами з 

навколишніми; прагнення до перетворень, нововведень, готовність йти на ризик 

самому і захоплювати за собою підлеглих. 

Вимоги до керівників у відношенні цих якостей не є однаковими на різних 

рівнях управління. На нижчих, наприклад, у більшому ступені цінується 

рішучість, комунікабельність, деяка агресивність; на вищих – на перше місце 

висувається уміння стратегічно мислити, оцінювати ситуацію, ставити нові цілі, 

здійснювати перетворення, організовувати творчий процес підлеглих. 

У цих умовах доцільніше всього орієнтуватися на вимоги посадових 

інструкцій або паспорта робочого місця менеджера. 

Поведінка менеджерів повинна відрізнятися: наполегливістю, готовністю 

до сприйняття і передачі інформації, раціональністю, груповою роботою, 

старанністю і точністю, чесністю, справедливістю, гумором, прагненням до 

контактів, готовністю правильно реагувати на обґрунтовані заперечення, а 

також готовністю до прийняття рішень, самокритичністю, самоконтролем, 

впевненістю у манері поведінки, тактовністю, повагою до людей, позитивним 

відношенням до суперництва, орієнтованістю на досягнення поставлених цілей. 
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Ідеальний образ сучасного менедждера (якості менеджера) 
Таблиця 1.2. 

 

 

№
 п

о
р
. Групи 

якостей 

менеджера 
Перелік якостей 

1 
Професійно-

ділові 

 високий професіоналізм;  
 здатність генерувати корисні ідеї, приймати нестандартні управлінські 
рішення та нести відповідальність за них;  
 прагнення до професійного зростання;  
 підприємливість;  
 авторитетність;  
 здатність до інновацій та розумного ризику;уміння здійснювати 
антикризове управління  

2 

Адміні-

стративно-

організаційні 

 оперативність; 
 уміння здійснювати стратегічний і тактичний контроль; 
 уміння залежно від ситуації змінювати стиль управлінської діяльності;  
 уміння розробляти довгострокові програми й організовувати їх 
реалізацію;  
 здатність стимулювати ініціативу; послідовність у своїх діях;  
 уміння доводити справу до кінця;  
 уміння формувати єдину команду, використовувати знання підлеглих;  
 усвідомлення меж своєї влади;  
 здатність делегувати повноваження;  
 уміння організовувати час тощо. 

3 
Соціально -

психологічні 

 психологічна компетентність;  
 управлінська культура;  
 розум;  
 культура ділового спілкування;  
 прагнення до лідерства і влади;  
 уміння керувати своєю поведінкою і регулювати свій психічний стан;  
 колегіальність;  
 толерантність;  
 оптимізм;  
 

4 Моральні 

 екстравертність (спрямованість зусиль, енергії на зовнішній світ);  
 уміння керувати конфліктами;  
 чітко висловлювати свої думки та публічно виступати;  
 інтелектуальність; 
 здатність оптимізувати соціально-психологічний клімат у колективі, 
створювати психологічний комфорт;  
 емоційна стійкість та стресостійкість;  
 почуття гумору;  
 уміння створювати та підтримувати свій імідж тощо 
 патріотизм; 
 національна свідомість;  
 державницька позиція;  
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3. УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ 

 

Управління як специфічний вид людської діяльності відокремився в ході 

розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління, його функції і 

специфіка визначаються, з одного боку, задачами, яке воно вирішує, з іншого, –

його предметом, засобами і самою роботою з управління. 

Управлінська праця – переважно розумова праця. Вона, хоча 

безпосередньо і не виступає творцем матеріальних благ, є невід'ємною 

частиною праці сукупного працівника. Невипадково тому оцінка діяльності 

керівників (і, насамперед, вищого керівництва) пов'язана з результатами 

діяльності підприємства. 

Управлінська праця - це вид суспільної праці, основним завданням якого є 

забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників 

спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому. 

Рис. 1.3. ілюструє логіку процесу управлінської праці і його цільову 

спрямованість на досягнення результатів організації. 

 

 
 

Рис. 1.3.Логіка процесу управлінської праці 
 

Основні задачі управління полягають у визначенні цілей організації і 

створенні необхідних умов (економічних, організаційних, технічних, 

соціальних, психологічних і т.д.) для їхньої реалізації, "встановленні гармонії" 

між індивідуальними трудовими процесами, координації спільної діяльності 
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Скоординувати зусилля 

людей та використання 

ресурсів 

аналізують приймають 
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працівників. 

Крім того, управління в сучасних умовах повинно бути спрямоване на 

задоволення потреб працівників, що, в свою чергу, сприяє підвищенню 

ефективності діяльності організації. 

Управління – це, насамперед, робота з людьми, а їхня трудова діяльність 

виступає об'єктом керуючого впливу. Трудова діяльність людей в організації, 

їхні відносини в процесі управління можуть посередньо виступати у виді 

інформації в її різних формах. В процесі управлінської роботи відбуваються 

збір, обробка, передання інформації. Зв'язки в процесі управління між різними 

управлінськими працівниками, між керівником і виробничим персоналом 

здійснюються також за допомогою інформації. Тому управлінська робота має 

інформаційну природу. 

Досягнення цілей управління здійснюється шляхом підготовки і реалізації 

керуючих впливів на людей, що активізують їхню роботу в організації. Це і є 

специфічний продукт управлінської праці. Основною формою такого впливу є 

управлінське рішення. 

В процесі управління управлінські працівники вирішують різноманітні 

проблеми організаційного, економічного, технічного, соціально-психологічного, 

правового характеру, їхнє різноманіття також є важливою особливістю 

управлінської праці. 

Управління – процес багатогранний, неоднозначний. Аналіз зовнішнього і 

внутрішнього середовища, прийняття на цій основі управлінських рішень 

залежать від складної і рухливої сукупності факторів, що постійно створює 

нестандартні ситуації. Саме ці обставини потребують від людини, що 

займається управлінською роботою, творчого підходу. Рішення, прийняті 

керівниками, залежать не тільки від їхніх знань і кваліфікації, але і від 

особистих якостей, практичного досвіду, інтуїції, здорового глузду. Тому 

правомірно говорити про мистецтво управління. Засобами управлінської праці є 

організаційна й обчислювальна техніка, а рівень і повнота її використання 

багато в чому визначають культуру й ефективність управління. 
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1. Завдання для самоконтролю: 

1. Що вивчає менеджмент? Які причини виникнення менеджменту як 

теорії та практики? 

2. Поясніть співвідношення понять «менеджер» і «підприємець». 

3. Охарактеризуйте напрями розвитку управлінської думки в XX ст. 

4. У чому полягає сутність сучасної науки «Менеджмент»? Який внесок у 

неї зробили різні школи ? 

5. Визначте ключові моменти сучасної системи поглядів на менеджмент. 

6. Сформуйте портрет сучасного менеджера (риси, якості, функції...).  

7. Охарактеризуйте сутність управлінської праці. 

 

 

2. Структурно-логічна схема:  

Заповніть порожні місця структурно-логічної таблиці, позначені 

запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту. 

Відмінності між менеджером та підприємцем 

Ознака 
Характерні особливості 

Менеджер Підприємець 

1. Формальний статус ? ? 

2. Виробничо-господарська орієнтація ? ? 

3. Здійснення задуманого ? ? 

4. Залучення ресурсів ? ? 

5. Матеріальні інтереси ? ? 

6. Ставлення до побудови організації ? ? 

 

3. Перелік тестових завдань ( Додаток А) 
 

4. Тест: «Чи готові Ви бути ефективним менеджером»? (Додаток Б) 
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ТЕМА 2: МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА 

 

План: 

 

1. Ролі менеджера в організації за Г. Мінцбергом 

2. Етичні норми менеджера  

 

1. РОЛІ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ Г.МІНЦБЕРГОМ 

Роль – це очікуваний набір дій або поведінки, що обумовлені роботою. 

Діяльність менеджера, пов'язану з між особистими комунікаціями, інформацією 

і прийняттям рішень, характеризують ролі. 

Будучи суб'єктом здійснення управлінської діяльності, менеджери виконують 

в організації і ряд різноманітних ролей. Як помітив ще Шекспір, життя – це 

сцена, а люди – актори. Ми всі «граємо» визначені ролі: матері/батька, 

чоловіка/дружини, службовця. Менеджери також «грають ролі», що міняються в 

залежності від їх положення і сутності роботи в організації. Наприклад, на думку 

вітчизняних фахівців, менеджери можуть виступати в ролях: адміністратора, 

організатора, фахівця, вихователя, комунікатора, підприємця, громадського діяча. 

Тим часом, американський фахівець Генрі Мінцберг  у своїй роботі «Природа 

управлінської праці» (1973) виділив десять управлінських ролей, визначивши 

їх так: 
Таблиця 2.1. 

Роль Опис 
Характер діяльності (за 

матеріалами обстеження 

рівників) 
Міжособистісні ролі 

Головний 

керівник 

Символічний глава, який виконує 

звичайні обов'язки правового або 

соціального характеру 

Церемонії, дії, що є наслідком 

його становища, клопотання 

Лідер 

Відповідальний за мотивацію й 

активізацію підлеглих, набір, 

підготовку працівників і пов'язані з цим 

обов'язки 

Усі управлінські дії з участю 

підлеглих 

Зв'язкова 
ланка із 
зовнішнім 

середовищем 

Забезпечує роботу мережі зовнішніх 

контактів і джерел інформації 

Листування, участь у нарадах 

поза організацією, інша робота із 

зовнішніми організаціями і 

особами 

Інформаційні ролі 

Приймач 
інформації 

(внутрішньої і 
зовнішньої) 

Розшукує і отримує різноманітну 
спеціалізовану інформацію (як правило, 
поточну), яку використовує в інтересах 
власної справи; виступає як нервовий 
центр зовнішньої і внутрішньої 
інформації, що циркулює в організації 

Оброблення всієї пошти, 
здійснення контактів, пов'язаних 
переважно з одержанням 
інформації (періодичні видання, 
ознайомлювальні поїздки) 
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Продовження таб. 2.1. 

Розповсюджувач 
інформації 

Передає інформацію, одержану з 
зовнішніх джерел чи від інших 
підлеглих, працівникам організації 
(частина цієї інформації є 
фактологічною, інша вимагає 
інтерпретації окремих фактів для 
формування поглядів організації) 

Розсилання пошти в організації з 
метою одержання інформації, 
вербальні контакти для 
передавання інформації 
підлеглим (огляди, бесіди) 

Представник 
(при зовнішніх 
контактах 
організації) 

Передає інформацію для зовнішніх 
контактів організації щодо планів, 
політики, дій, результатів роботи 
організації, діє як експерт у своїй 
галузі 

Участь у засіданнях, звернення 
через пошту, усні виступи, 
передавання інформації. у 
зовнішні організації та іншим 
особам 

Ролі, пов'язані з прийняттям рішень 

Підприємець 

Відшукує можливості всередині 
організації і за її межами, розробляє і 
впроваджує проекти з удосконалення, 
які зумовлюють зміни, контролює 
розроблення проектів 

Участь у засіданнях з 
обговоренням стратегії, 
ініціювання, розроблення 
проектів, удосконалення 
діяльності 

Ліквідатор 

порушень 

Відповідає за коригувальні дії, коли 

організація постає перед необхідністю 

важливих і неминучих зрушень 

Обговорення стратегічних і 

поточних питань, в т. ч. проблем 

і криз 

Розповсюд-

жувач ресурсів 

Відповідальний за розподіл 

різноманітних ресурсів організації, що 

зводиться до прийняття чи схвалення 

значущих рішень 

Складання графіків, визначення 

повноважень, розроблення 

бюджетів, програмування роботи 

підлеглих 

Відпові-

дальний за 

переговори 

Відповідальний за представництво 

організації на всіх значущих і важливих 

переговорах 

Проведення переговорів 

 

Таким чином: 

 – робота менеджера складається з комбінації декількох ролей; 

 – ці ролі на практиці взаємозалежні і взаємодіють; 

 – важливість цих ролей змінюється у залежності від рівня управління; 

 – ролі, що виконуються керівником, визначають обсяг і зміст його роботи. 

 

2. ЕТИЧНІ НОРМИ МЕНЕДЖЕРА 

 

Функціонування будь-якої організації великою мірою залежить від 

етичних чинників, під якими мають на увазі прийняті в даному середовищі 

принципи, норми й нормативи, відповідно до яких зобов'язані діяти всі 

працівники. 

Етика охоплює широке коло питань моральної поведінки людей як 

усередині трудового колективу, так і поза ним — у побуті, у родині, під час 

відпочинку тощо. Тому на сучасному етапі вирізняють такі види етики: 

економічну, службову, професійну, соціальну, ситуаційну, дескриптивну, 

макіавеллістичну, нормативну, консеквенціальну, контекстуальну, екологічну. 
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Економічна етика — наука, яку започаткував Аристотель у творах 

«Етика» і «Політика». В цих працях Аристотель сформулював три основні 

принципи: приватна власність, примат двох головних виробничих галузей — 

сільського господарства і промисловості, супідрядність торгівлі, ремісництва і 

грошей щодо виробничих галузей. Економічна етика передбачає верховенство 

людини над матеріальними потоками у процесі виробництва. Людина управляє 

ними, надаючи гуманістичного характеру. Спеціалісти з менеджменту 

стверджують, що без економічної етики не може бути ринкової економіки. 

Службова етика розглядає принципи й норми моральних відносин між 

працівниками різного службового статусу, які мають неоднакові службові права 

і обов'язки. 

Професійна етика — сукупність кодексів, які забезпечують моральний 

характер взаємовідносин між людьми в процесі їхньої професійної діяльності. 

Крім моральних вимог, що мають загальний характер, відомі специфічні норми 

поведінки для певних видів професійної діяльності: правової, лікарської та ін. 

Дескриптивна етика зосереджується на конкретно-соціологічному та 

історичному аналізах моралі, вивчає звичаї і традиції, різні форми суспільних 

дисциплін. 

Нормативна етика вивчає питання походження й суті моралі, з'ясовує її 

місце в системі суспільних відносин, обґрунтовує форми і структури моральної 

свідомості. Нормативна етика розглядає все те, що дає змогу відповісти на 

запитання, як повинна чинити людина, виходячи із принципів і норм моралі. 

Екологічна етика акцентує увагу на етичних, соціальних і політичних 

проблемах, що постають перед людством у зв'язку із кризовими ситуаціями, 

пов'язаними із забрудненням довкілля, збільшенням населення на планеті, 

поступовим вичерпуванням природних ресурсів. Розкриття моральних проблем 

природокористування важливе тому, що вони виникають між індивідом і 

середовищем його проживання. 

Певної специфіки набувають ділові стосунки з ненадійними клієнтами, зі 

збіднілими. Успішне ведення справ із ненадійними клієнтами або клієнтами 

високого ризику грунтується на гнучкості умов платежів, невеликих скидках на 

процент, нових формах гарантій та ін. 

Таким чином, стає зрозумілим, що ділові стосунки слід будувати не лише 

з урахуванням вимог права, економічної ефективності. Як свідчить досвід, вони 

можуть набувати раціональної форми тільки за умов дотримання вимог 

різноманітних видів етики, етичних норм і принципів. Керівні працівники 

повинні оволодіти основами деонтології. 

Деонтологія — розділ етики, в якому розглядаються проблеми обов'язку, 

виходячи з вимог моральності. Деонтологія нині відома як наукова дисципліна 

про необхідні правила професійної поведінки людини, системи вимог, які 

ставляться, зокрема, до педагогів і лікарів, зобов'язаних керуватися ними у своїй 

діяльності. 

Багато з цих вимог можна перенести в практику спілкування менеджерів і 

підлеглих. Суперечності між обов'язком і добром можуть усуватися, якщо 



 

 

 

23 

виходити із загальнолюдських норм моралі й цінностей, а не з «класових» чи 

партійних позицій. 

Дотримання етичних норм поведінки кожною людиною є важливим ще й 

тому, що емоційні перенапруження, зумовлені високою динамікою життя, 

зростанням інформаційних потоків, адинамією, конфліктними ситуаціями, стали 

однією з головних причин збільшення нервових і передусім серцево-судинних 

захворювань. 

Ефективний менеджмент забезпечує моральне здоров'я колективу, суть 

його полягає у відповідності моральних цінностей колективу моральним 

цінностям суспільства, у захопленості соціально-економічними завданнями, що 

постають перед організацією, у свідомій трудовій і виконавській дисципліні, у 

моральному задоволенні від спілкування, спільної трудової діяльності. 

1. Завдання для самоконтролю: 

1. Висвітлити управлінські ролі менеджера (міжособистісні, інформаційні, 

ролі пов'язані з прийняттям рішень). 

2. Структурно-логічна схема: 

Заповніть порожні місця структурно-логічної таблиці, позначені 

запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту. 

Аналіз стратегії за Г.Мінцбергом 

Планова модель 
Модель підприємницького 

зразка 

Модель навчання на 

досвіді 

Визначення стратегії — 

поміркований, усвідомлений, 

контрольований процес 

? 

Процес визначення 

стратегії розвивається та 

повторюється 

? 

Суб'єктивний характер. 

Приймається на основі вивчення 

динаміки, тенденцій та логіки 

Стратегія формується під 

дією зовнішніх 

неконтрольованих 

чинників 

Модель розробляється та 

підтримується штатом 

плановиків, виконавець є 

архітектором її розробки 

Модель стратегії — це щит, під 

яким ухвалюються управлінські 

рішення та виконуються дії 

? 

Модель потребує, щоб після 

її вибору почалася стадія 

реалізації 

? 

Стратегія виникає з 

динаміки організації та є 

справою багатьох 

?  

Процес має спонтанний 

характер або може 

керуватися 
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ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

План:  

 

 1. Поняття планування. Порядок створення підприємства 

 2. Кошторис, собівартість 

 3. Планування та поняття заробітної плати 

 

1. ПОНЯТТЯ ПЛАНУВАННЯ.  
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов'язана чітко уявляти 

потребу на перспективу у фінансових, трудових і інтелектуальних ресурсах, 

джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність 

використання наявних засобів у процесі роботи своєї фірми. У ринковій 

економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть 

чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати 

інформацію як про стан цільових ринків, становище на них конкурентів, так і 

про власні перспективи і можливості. 

При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові по-

ложення, які застосовуються практично в усіх сферах комерційної діяльності і 

для різних фірм, необхідні для того, щоб вчасно підготуватися, обійти 

потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні 

поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської 

діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу. 

Види планування у менеджменті. Рівень планомірності в багатьох 

ефективно функціонуючих компаніях демонструє осмисленість і визначеність їх 

діяльності. Сучасне планування характеризується усвідомленням його 

необхідності з метою забезпечення ефективного організування, мотивування, 

контролювання та регулювання діяльності організації, запобігання втратам і 

зменшення ризиків.  
Процес планування формує орієнтир майбутньої діяльності організації. 

Планування – вид управлінської діяльності (трудових процесів), який 

визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його 

досягнення. 

Беручи до уваги масштаб передбачення перспективи організації, 

виділяють стратегічне планування (понад 1 рік) і оперативне (поточне) 

планування (до 1 року). Стратегічне планування полягає у виборі курсу 

розвитку організації – її стратегії. Оперативне планування є одночасно 

логічним продовженням стратегічного планування і способом реалізації 

стратегії. Тому в американському менеджменті його часто називають 

плануванням реалізації стратегії. 

Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї фірми 

та кожного підрозділу окремо на певний період; визначенні господарських 

завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалізації; виявлення 
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матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які необхідні для вирішення 

поставлених завдань. 

Таким чином, призначення планування як функції управління полягає в 

намаганні завчасно врахувати за можливістю всі внутрішні та зовнішні фактори, 

що забезпечують сприятливі умови для нормального функціонування і розвитку 

підприємств. Воно передбачає розробку комплексу заходів, які визначають 

послідовність досягнення конкретних цілей з урахуванням можливостей 

найефективнішого використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і 

всією фірмою. Тому планування повинно забезпечити взаємозв'язку між 

окремими структурними підрозділами фірми, які включають всю технологічну 

ланку: наукові дослідження і розробки, виробництво та збут. Ця діяльність 

опирається на виявлення та прогнозування споживчого попиту, аналіз й оцінку 

наявних ресурсів та перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Звідси 

випливає необхідність зв'язку планування з маркетингом та контролем з метою 

постійного коригування показників виробництва і збут вслід за змінами попиту 

на ринку. 

У залежності від змісту, мети і завдань виділяють такі форми планування 

та види планів: 

 1. Форми планування в залежності від тривалості планового періоду: 

 – перспективне планування (прогнозування); 

  – середньострокове планування; 

 – поточне (бюджетне, оперативне) планування. 

 2. Види планів: 

 а) в залежності від змісту господарської діяльності – плани науково-

дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт; виробництва і збуту; 

матеріально-технічного постачання; фінансовий план; 

 б) в залежності від організаційної структури підприємства (фірми) – плани 

виробничої дільниці; плани дочірньої компанії. 

Планування - початковий етап управління. Однак це є не єдиний акт, а 

процес, який триває до завершення комплексу операцій, що плануються. 

Планування містить у собі визначення: 

– кінцевої та проміжної мети; 

– завдань, вирішення яких необхідне для досягнення мети; 

– засобів та способів їх вирішення; 

– необхідних ресурсів, їх джерел і способу розподілу. 

Нині значна увага приділяється перспективному плануванню як 

інструменту централізованого управління. Таке планування охоплює період від 

10-ти до 20-ти років (частіше 10-12 років). Воно передбачає розробку загальних 

принципів орієнтації фірми на перспективу (концепцію розвитку); визначає 

стратегічний напрям і програму розвитку, зміст і послідовність здійснення 

найважливіших заходів, які забезпечують досягнення поставленої мети.  

Перспективне планування допомагає приймати рішення з комплексних 

проблем діяльності фірми в міжнародному масштабі: визначення напрямів і 

розмірів капіталовкладень та джерел їх фінансування;  впровадження технічних 

новинок і прогресивної технології; диверсифікація виробництва й оновлення 
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продукції; форми здійснення закордонних інвестицій в умовах придбання нових 

підприємств; удосконалення організації управління в окремих підрозділах і 

кадровій політиці. 

В системі перспективного планування в залежності від методології і 

мети розрізняють довгострокове і стратегічне планування. 

В системі довгострокового планування використовується метод 

екстраполяції, тобто використання результатів показників минулого періоду і на 

основі визначення оптимістичної мети поширення декількох завищених 

показників на майбутній період, розраховуючи на те, що майбутнє буде краще, 

ніж минуле. 

Системи довгострокового планування застосовують в 70-80 відсотків 

найбільших японських корпорацій, які організують планування таким чином: 

– вибираються 5-10 ключових стратегій і навколо них формують політику 

довгострокового розвитку; 

– одночасно приймаються середньострокові плани для об'єднання 

стратегій в єдине ціле і ув'язки з розподілом ресурсів; 

– вище керівництво визначає мету кожному підрозділу, а підрозділ 

розробляє кількісні плани досягнення цієї мети «знизу – доверху». 

Стратегічне планування має на меті дати комплексне наукове 

обґрунтування проблем, з якими може зіткнутися фірма в майбутньому, і на цій 

основі розробити показники розвитку фірми на плановий період. 

За основу при розробці стратегічного плану беруть: 
– аналіз перспектив розвитку фірми, завданням якого є виявлення 

тенденцій і факторів, що впливають на розвиток відповідних тенденцій; 

– аналіз позицій у конкурентній боротьбі, завдання якого полягає у 

визначенні, наскільки конкурентоспроможна продукція фірми на різних ринках і 

що фірма може зробити для поліпшення результатів роботи в конкретних 

напрямах; 

– вибір стратегії на основі аналізу перспектив розвитку фірми в різних 

видах діяльності та визначення пріоритетів з конкретних видів діяльності з 

точки зору її ефективності й забезпечення ресурсами; 

– аналіз напрямів диверсифікації видів діяльності, пошук нових, більш 

ефективних її видів і визначення результатів, що очікуються. 

Середньострокові плани найчастіше охоплюють п'ятирічний строк, 

оскільки він найбільш точно відповідає періоду оновлення виробничого апарату 

та асортименту продукції. В цих планах формуються основні завдання на 

встановлений період, наприклад, виробнича стратегія фірми в цілому і кожного 

підрозділу (реконструкція та розширення виробничих потужностей, освоєння 

нової продукції і розширення асортименту); стратегія збуту; фінансова 

стратегія; кадрова політика; визначення обсягу та структури необхідних 

ресурсів і форм матеріально-технічного постачання з урахуванням 

внутріфірмової спеціалізації та кооперування виробництва. Середньострокові 

плани передбачають розробку в певній послідовності заходів, які спрямовані на 

досягнення мети, визначеної довгостроковою програмою розвитку. 



 

 

 

27 

Поточне планування здійснюється шляхом детальної розробки 

оперативних планів для фірми в цілому та її окремих підрозділів. Наприклад, 

програми маркетингу, планів з наукових досліджень, планів з виробництва, 

матеріально-технічного забезпечення. Основними ланками поточного плану 

виробництва є календарні плани (місячні, квартальні, піврічні). Це – детальна 

конкретизація мети і завдань, які поставлені перспективними та 

середньостроковими планами. 

Реалізація оперативних планів здійснюється через систему бюджетів 

або фінансових планів, що складаються на рік або короткий строк по кожному 

підрозділу окремо. Бюджет формується на основі прогнозу збуту, що необхідно 

для досягнення визначених планом фінансових показників. При його складанні 

насамперед враховуються показники, розроблені в перспективних або 

оперативних планах. Через бюджет здійснюється взаємозв'язок між 

перспективним, поточним та іншими видами планування. 

Етапи стратегічного планування. Стратегічне планування є головним 

засобом визначення, розроблення курсу розвитку організації з метою реалізації 

її місії, досягнення цілей тощо.  

Стратегічне планування – різновид управлінської діяльності, який 

полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із визначенням стратегії 

діяльності організації, тобто комплексного плану перспективного розвитку 

організації. 

За своїм змістом стратегічне планування передбачає формулювання місії; 

визначення цілей організації; аналіз її стану на засадах оцінки факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовищ; оцінку стратегічних альтернатив 

(можливостей) і вибір стратегії діяльності. 

У процесі здійснення стратегічного планування необхідно враховувати 

такі аспекти: 

– розподіл ресурсів (фондів, технологій, досвіду, управлінських кадрів 

тощо); 

– адаптацію до зовнішнього середовища (поліпшення стосунків з 

оточенням); 

– внутрішню координацію (відображення сильних і слабких сторін 

організації); 

– усвідомлення організаційних стратегій (формування організації, здатної 

вчитися на попередніх стратегічних рішеннях). 

Як правило, стратегічне планування здійснюється невеликим за 

чисельністю (5-10 осіб) спеціальним плановим відділом, а розроблені ним 

стратегії повинні розглядатися на нарадах вищого керівництва один раз на рік. 

Стратегічне планування є складним процесом, який охоплює декілька 

етапів (мал. 3.1.). 
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Мал.3.1. – Схематична модель стратегічного планування  

 

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Полягає 

в підборі, класифікації та підготовці до використання інформації щодо 

розроблення стратегії, яка надасть досить повну та об'єктивну характеристику 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, можливих стратегій, 

методичного забезпечення. Особливо важливою при цьому є необхідність 

використання сучасних інформаційних технологій. 

Етап 2. Визначення місії і цілей організації. Місія – це чітко виражена 

причина існування організації. Формулювання, усвідомлення та проголошення 

місії організацією є важливим орієнтиром і критерієм оцінки її діяльності. 

Місія може охоплювати такі напрями: 

– турботу про працівників; 

– турботу про виробництво; 

– політику зростання та фінансування фірми; 

– виробничі технології; 

– методи виходу на ринок, пошук потенційних ринків; 

– задоволення потреб споживачів; 

– публічне оголошення переконань і цінностей тощо. 

Етап 1 
Інформаційне     

 забезпечення    

стратегічного  

  планування 

Етап 2 
Встановлення 

місії та цілей 

організації 

Етап 3 
Вибір методів 

аналізу 

факторів 

внутрішнього і 

зовнішнього 

середовища 

Етап 4 
Оцінка та 

аналіз 

факторів 

зовнішнього 

середовища 

Етап 5 
Оцінка та аналіз 

факторів внутрішнього 

середовища 

Етап 6 
Виконання 

розрахунків, 

обґрунтувань

, проектних 

рішень 

Етап 7 
Формування 

варіантів 

стратегій 

(стратегічних 

альтернатив) 

 

Етап 8 
Вибір стратегії 

на засадах 

формування 

управлінського 

рішення 

Етап 9 
Оцінка стратегії на предмет відповідності 

встановленим критеріям 
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Цілі – це конкретний очікуваний стан організації. Вони бувають 

довгостроковими (5 і більше років), середньостроковими (1-5 років) і 

короткостроковими (до 1 року). 

Цілі охоплюють усі сфери організаційного, виробничо-господарського, 

економічного функціонування організації. Формуючи системи цілей, слід мати 

на увазі, що вони повинні: 

- бути конкретними і підлягати вимірюванню; 

- охоплювати всі рівні організації (ієрархічні); 

- мати різну тривалість (довгострокові, короткострокові); 

- бути досяжними та зрозумілими; 

- бути взаємодоповнюючими та взаємоузгодженими тощо. 

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища. На цьому етапі використовують такі методи дослідження, як 

порівняння, експертні оцінки, системний аналіз, статистичні і соціологічні 

дослідження, сукупна думка збутовиків, споживачів тощо. 

Етап 4. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища. Суть його 

полягає в дослідженні представлених факторів. Важливо послуговуватися 

методикою, яка дала б змогу кількісно оцінити вплив кожного з них. Наприклад, 

силу впливу факторів можна оцінювати за стобальною системою. Максимальні 

величини балів щодо кожної з груп факторів можуть становити: економічних - 

20 балів; політичних – 10; ринкових – 23; соціальних – 8; технічних і 

технологічних – 12 і т. д. Окремо можна оцінювати позитивний або негативний 

вплив. На основі отриманих даних можна виводити інтегральну оцінку. 
 

Етап 5. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища. Передбачає 

вивчення стану факторів внутрішнього середовища організації (працівники, цілі, 

технологія, завдання, структура, ресурси). Це здійснюється шляхом дослідження 

стану фінансів, обліку, нормування та оплати праці, культурного рівня 

організації, використання робочої сили тощо, а також можливостей організації 

на ринку (маркетингові дослідження) тощо. Отримані результати дають змогу 

визначити сильні та слабкі позиції підприємства. 

У процесі оцінювання й аналізу факторів внутрішнього середовища 

організації важливою є оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Конкурентоспроможність продукції -– сукупність її якісних і вартісних 

характеристик, що забезпечують відповідність продукції (товарів, робіт, 

послуг) вимогам ринку в певний період часу. 

Конкурентоспроможність характеризується певними особливостями: 

нетривалою пов'язаністю з конкретним ринком і часовим періодом; 

суб'єктивністю, оскільки кожен покупець послуговується  індивідуальними 

критеріями оцінки товарів та задоволення власних  потреб; можливістю бути 

визначеною лише порівняно з іншими подібними товарами, товаром-зразком чи 

ідеальним зразком лише за тими властивостями, які цікавлять покупця;  

безперервністю і систематичністю вивчення з урахуванням фаз життєвого циклу 

товару. 

Конкурентоспроможність товару є багатоаспектним інтегральним 

поняттям, яке відображає вирішальний фактор його успіху на ринку. Загальною 
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характеристикою конкурентоспроможності товару є співвідношення корисного 

ефекту і ціни споживання за умови, що це співвідношення прямує до 

максимальної величини. 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції на потрібному рівні 

пов'язане з необхідністю її кількісного оцінювання, процес якого охоплює 

кілька стадій. 

Етап 6. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних розробок. 
Суть його полягає у визначенні найважливіших показників (економічних, 

соціальних, технологічних тощо), які найповніше характеризують очікувані 

стратегії та виявлені тенденції їх зміни, а також у доборі необхідних проектних 

заходів, що забезпечують формування стратегій. Це потребує підготовленої 

методичної бази, кваліфікованих кадрів, належного технічного забезпечення. 

Етап 7. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив). 

Особливість цього етапу полягає в розробленні можливих для організації 

варіантів стратегічних планів, тобто базових стратегій або окремих складових 

одного стратегічного плану.  

Етап 8. Вибір оптимальної стратегії. Є найважливішим етапом 

стратегічного планування. Полягає у виборі оптимальної стратегії діяльності 

організації на основі оцінювання таких факторів: очікувана ефективність, рівень 

ризику, ринкова ситуація, вплив минулих стратегій, вплив власників, залежність 

від фактора часу, вплив внутрішнього і зовнішнього середовища тощо. 

Оцінювання стратегічних альтернатив передбачає їх перевірку на 

оптимальність за такими основними критеріями: ступінь їх відповідності місії та 

цілям, забезпечення конкурентних переваг, рівень урахування факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища, забезпечення ефективної роботи 

підприємства.  

Реалізацію цього етапу доцільно здійснювати шляхом формування 

управлінського рішення про вибір оптимальної стратегії та відхилення 

ризикованих. 

Етап 9. Оцінювання стратегії. Полягає у з'ясуванні її відповідності місії 

та цілям організації, а також у правильності добору методів аналізу факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Це забезпечує, з одного боку, 

очікувану цілеспрямованість стратегії, з іншого - достовірність аналізу вихідної 

інформації. 

Правильно обрана, своєчасно скоригована стратегія є однією із запорук 

успішної діяльності організації. Кінцевим результатом стратегічного 

планування, як і будь-якої іншої функції менеджменту, є розроблені методи 

менеджменту, прийняті конкретні управлінські рішення, а також затверджені 

певні показники (рівень прибутків, обсяг реалізації, величина витрат, 

рентабельність тощо) діяльності організації. 

Стратегічне планування визначає, чого і коли прагне досягнути 

організація. Але для цього важливо знати, як реалізувати стратегію, тобто 

забезпечити ефективне оперативне (поточне) планування. 

Базові стратегії. Якщо стратегії функціонування фірми пов'язані з її 

діяльністю на ринку, то стратегії розвитку мають своїм об'єктом насамперед її 
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потенціал. Виділяють відповідно стратегію росту, стратегію помірного росту, 

стратегію скорочення і комбіновану. 
Стратегія росту притаманна молодим фірмам будь-якої сфери діяльності, 

що тільки починають свій шлях на Олімп, чи тим , що знаходяться на вістрі 

науково-технічного прогресу. Їм властиві постійні темпи збільшення масштабів 

виробництва, обсягу продукції, що випускається, чи послуг, що вимірюються по 

всіх напрямках діяльності десятками відсотків у рік. 

Стратегія помірного росту характерна для великих фірм, що твердо 

стоять на ногах і діють у більш традиційних сферах, наприклад, в 

автомобілебудуванні. Тут також має місце просування вперед по більшості 

напрямків, але більш уповільненими темпами, у декілька відсотків на рік. 

Швидкий ріст тут уже не потрібний, та й небезпечний, оскільки через велику 

інерційність у випадку виникнення складних ситуацій можуть виникнути 

складнощі в переорієнтації і звідси може створитися загроза благополуччю 

фірми. 

Необхідність слідувати стратегії скорочення масштабів діяльності 

виникає в періоди перебудови фірми, коли потрібно провести її санацію. Ця 

стратегія може мати глобальний характер, щодо фірми в цілому, чи локальний, 

що стосується лише ряду підрозділів, в той час як інші продовжують 

функціонувати в попередньому режимі. 

На практиці найчастіше має місце комбінована стратегія, що містить 

у собі в тому чи іншому співвідношенні елементи попередніх, коли одні 

підрозділи ростуть швидко, інші помірно, треті стабілізуються, четверті 

скорочують масштаби своєї діяльності. Загалом, в залежності від конкретної 

ситуації може мати місце загальний ріст, загальна стабілізація чи загальне 

скорочення виробничого потенціалу фірми. 

Тактичне планування. Тактичні плани розробляють для забезпечення 

окремих частин плану стратегічного. Є вислів: "Виграти бій, та програти війну". 

Тактичний план співвідноситься зі стратегією, як бій із війною. Тактичне 

планування – це організована послідовність дій, розроблених з метою 

виконання стратегічного плану. Стратегія зосереджує увагу на ресурсах, 

середовищі, місії, тоді як тактика стосується переважно людей та їхньої 

діяльності. 

Розробка тактичних планів. Незважаючи на те, що тактичне планування 

залежить від багатьох чинників, які відрізняються в кожній конкретній ситуації, 

головну його лінію можна окреслити. 

По-перше, менеджеру потрібно з'ясувати, на виконання яких тактичних 

цілей, що випливають із широкої стратегічної мети, спрямоване 

планування. Випадкова ситуація потребує особливого тактичного плану, однак 

він також  узгоджується зі стратегічним. 

Наприклад, менеджери вищої ланки Соса-Соlа кілька років тому 

розробили стратегічний план розвитку організації у XXI ст. Частина плану 

охоплювала проблему середовища – невизначеність серед незалежних компаній, 

що розливають та продають продукцію організації. Для вирішення цієї 

проблеми та поліпшення становища організації Соса-Соlа придбала низку 
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великих організацій, що розливали солодку воду, й об'єднала їх у нову 

організацію – Соса-Соlа Enterprises. Продавши половину акцій нової компанії, 

Соса-Соlа зберегла контроль над організацією й отримала великі прибутки. 

Отже, створення нового бізнесу було тактичним планом, розробленим для 

досягнення стратегічної цілі. 

По-друге, якщо стратегічний план змальовує ціль загалом, то 

тактичний стосується конкретних ресурсів та часових меж. Стратегією 

може бути досягнення першості в галузі чи на ринку, тоді як тактичний план 

визначає діяльність, що приведе до досягнення цієї мети. Наприклад, іншим 

елементом стратегічного плану Соса-Соlа є розширення частки світового ринку, 

якою володіє організація. Щоб збільшити обсяги продажу в Європі, менеджери 

розробили тактичний план побудови нового заводу на Півдні Франції для 

виробництва концентрату безалкогольних напоїв і ще одного заводу у Дюнкерку 

для виробництва напою в банках. Будівництво цих заводів є конкретними діями, 

що потребують використання ресурсів і певних часових рамок. 

Крім того, тактичне планування передбачає використання людських 

ресурсів. Менеджери, задіяні в тактичному плануванні, затрачають багато часу 

на роботу з іншими людьми. Їм доводиться сприймати інформацію як всередині 

організації, так і з-за її меж, ефективно її опрацьовувати і передавати далі. 

Наприклад, керівництво Соса-Соlа інтенсивно планувало нові підприємства, 

організацію нового бізнесу, про який ішлося вище, зокрема спільне 

підприємство з організацією Саdbury Schweppes з Англії. Кожен вид діяльності 

потребував часу та зусиль десятків менеджерів. Один менеджер, наприклад, під 

час переговорів з Саdbury перетнув Атлантичний океан 12 разів. 

Виконання тактичних планів. Яким би добрим не був тактичний план, 

успіх залежатиме від того, як його виконуватимуть, тобто від використання 

ресурсів, ефективного ухвалення рішень та заходів. Менеджер може 

запропонувати чудову ідею, однак її можуть провалити поганим виконанням. 

 Чітке виконання залежить від низки важливих чинників.  

Перш за все, менеджер повинен оцінити усі можливі варіанти дій у світлі 

головної мети, якої потрібно досягти, а також перевірити, що особа, 

відповідальна за ухвалення рішення, має достатньо ресурсів та інформації для 

виконання своєї роботи. Вертикальні та горизонтальні зв'язки, поєднання зусиль 

сприятимуть мінімізації конфліктів та неузгодженостей. Крім того, менеджер 

зобов'язаний виконувати моніторинг поточної діяльності. 

Оперативне планування. Іншим важливим елементом ефективного 

планування організації є розробка і виконання оперативних планів. Ці плани є 

складовими планів тактичних і спрямовані на досягнення оперативних цілей. 

Вони мають вузьку сферу застосування та короткий термін реалізації, їх 

виконують менеджери нижчої управлінської ланки.  

Оперативне планування є логічним розвитком стратегічного планування, 

способом реалізації стратегії організації з метою утвердження її місії. В 

американському менеджменті його ще називають плануванням реалізації 

стратегії. 
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Оперативне планування – різновид управлінської діяльності, який 

полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із розробленням 

оперативного плану з метою реалізації обраної стратегії. 

 

Графічну модель процесу оперативного планування наведено на мал. .3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Мал. 3.1.1 – Схематична модель оперативного (поточного) планування. 

 

Оперативне планування здійснюється у кілька етапів. 
 

Етап 1. Інформаційне забезпечення оперативного планування.  
Полягає в підборі, класифікації та підготовці до використання інформації 

щодо формування системи планових параметрів, здійснення процесу 

бюджетування, формування альтернативних оперативних планів, методичного 

забезпечення. Ефективність цього етапу відчутно зростає за використання 

сучасних інформаційних технологій. 

Етап 2. Оцінювання та аналізування сильних і слабких позицій 

організації.  

Відбувається так само, як за стратегічного планування. 

Етап 3. Вибір і формування планових параметрів. 

Цей етап є одним із найважливіших в оперативному плануванні. Його 

завдання полягає в розробленні системи економічних, технологічних, 

соціальних показників, покликаних сприяти реалізації обраної стратегії 

діяльності з використанням наявного інформаційного забезпечення, виявлених 

сильних і слабких позицій організації. До економічних показників відносять 

рентабельність, ліквідність, розмір прибутку, обсяги виробництва та реалізації, 

економічну ефективність, ефект, собівартість продукції, оборотність тощо.  

Підсистема соціальних показників охоплює рівень заробітної плати, 

продуктивність праці, трудомісткість робіт, питому вагу управлінців у загальній 
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чисельності працівників, витрати на поліпшення умов праці, оздоровчі та 

розважальні заходи, харчування працівників тощо. На відміну від економічної і 

соціальної підсистем, які можуть характеризувати підприємство будь-якого 

профілю діяльності, підсистема технологічних показників є специфічною для 

кожного підприємства. До них відносять виробничу потужність обладнання і 

устаткування, витрати на модернізацію та оновлення технології, фондовіддачу, 

фондомісткість, витрати на механізацію і автоматизацію виробництва тощо. 

Етап 4. Формування бюджету (бюджетування). Процес формування 

бюджету – збалансованого плану надходжень і видатків – у межах оперативного 

планування називається бюджетуванням. Передумовою запровадження 

бюджетних систем є визначення центрів відповідальності, які повинні 

здійснювати бюджетні процедури та відповідати за результати виконання 

бюджетів. Виділяють такі різновиди центрів відповідальності: центр вартості, 

центр видатків, центр обороту, центр прибутків та центр інвестицій. Визначення 

центрів відповідальності залежить від видів діяльності та типу внутрішньої 

побудови підприємства. Однак воно є необхідною передумовою для досягнення 

певних результатів, виявлення розбіжностей між запланованими і фактичними 

показниками. 

Наступним кроком після визначення центрів відповідальності є 

формування бюджетів згідно з певними принципами. 

Принцип системності. Передбачає розгляд об'єктів бюджетування як 

системи, яка складається із взаємопов'язаних і взаємодіючих структурних 

елементів. Нехтування хоча б одним із елементів чи певних взаємозв’язків може 

призвести до необ'єктивності сформованих бюджетів. 

Принцип координації. Полягає в тому, що бюджетування має враховувати 

існуючі в організації зв'язки за вертикаллю і горизонталлю та вплив 

різноманітних змін у бюджеті на діяльність кожного підрозділу організації. 

Принцип інтегрування. Передбачає орієнтування під час формування 

бюджетів виробничих підрозділів організації на зведений бюджет, що 

забезпечує можливість відображення в них загальної мети і стратегії 

підприємства. 

Принцип партисипативності. Полягає в залученні до процесу 

бюджетування працівників, які надалі братимуть участь у реалізації бюджетів. 

Принцип оптимальності. Означає, що весь комплекс рішень, 

передбачених бюджетом, повинен бути найкращим за критеріями 

збалансованості і цілевизначеності. 

Принцип мінімізації витрат. Пов'язаний з організацією процесу 

бюджетування з мінімальними витратами. 

Принцип гнучкості. Полягає в оперативному реагуванні процесу 

бюджетування і самих бюджетів на зовнішні та внутрішні впливи. 

Принцип взаємоузгодження. Передбачає взаємозв'язок бюджетів різних 

часових горизонтів та об'єктів бюджетування. 

Принцип своєчасності доведення до виконавців. Оскільки бюджет з 

позиції виявлення майбутнього стану організації є планом, то його своєчасне 
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формування і доведення до виконавців дає змогу підготуватися до роботи в 

плановому періоді.  

У практиці вітчизняних і зарубіжних підприємств здебільш 

використовують такі методи бюджетування: 

1. За порядком формування бюджету:  

– синхронне бюджетування. Полягає в одночасному розробленні та 

координації бюджетів на різних рівнях і різного спрямування. Таке 

бюджетування є трудомістким, оскільки потребує значних затрат на 

координацію та постійне узгодження, що спричиняє недотримання принципу 

мінімізації витрат; 

– послідовне бюджетування. Полягає в логічно послідовному 

розробленні плану надходжень і видатків об'єктів бюджетування з метою 

формування зведеного бюджету організації. Кожне підприємство створюється з 

метою отримання певної вигоди шляхом задоволення потреб споживачів. Тому 

на першому етапі послідовного бюджетування центри обороту на основі 

вивчення ринку, динаміки попиту, смаків і платоспроможності цільових 

споживачів, потенціалу конкурентів формують бюджет реалізації. Його 

завдання полягає у відображенні обсягів реалізації продукції в кількісних та 

вартісних показниках з виділенням груп споживачів, джерел надходження 

продукції (склади, виробничі підрозділи, дочірні підприємства тощо). 

Взявши за основу бюджет реалізації, на другому етапі розробляють 

бюджет запасів і виробничий бюджет. Далі на основі виробничого бюджету 

формують бюджет собівартості, який охоплює видатки на виготовлення та 

реалізацію необхідного обсягу продукції і джерела їх фінансування. Бюджет 

собівартості більш конкретно може бути поданим через такі бюджети: витрат 

матеріалів, витрат на оплату праці, цехових витрат, загальновиробничих витрат, 

позавиробничих витрат. 

На третьому етапі здійснюють фінансове бюджетування, тобто 

розробляють бюджети прибутків і збитків, руху грошових коштів, фінансової і 

інвестиційної діяльності, прогнозний баланс. Результатом завершального, 

четвертого, етапу є формування зведеного бюджету.  

2. За рівнем централізації:  

– «зверху-вниз», або централізоване бюджетування. Передбачає 

формування бюджетів підрозділів нижчих рівнів на основі зведеного бюджету 

організації. Дає змогу чітко координувати та збалансовувати формування 

бюджетів за вертикаллю і горизонталлю, орієнтуючись на місію та цілі 

організації, але недостатньо враховує реальні умови існування підрозділів, не 

використовує мотиваційних механізмів, характеризується непрозорістю 

інформації;  

– «знизу-вгору», або децентралізоване бюджетування (так званий метод 

бюджетних замовлень). Передбачає послідовну інтеграцію бюджетів підрозділів 

нижчого рівня в бюджети підрозділів вищого рівня й остаточно - у зведений 

бюджет. Забезпечує принцип партисипативності, враховує реальні можливості 

та потенціал підрозділів, задіює мотиваційні механізми. Недоліками його 

використання є прагнення підрозділів враховувати лише власні інтереси, 
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мінімально погоджуючи та координуючи їх з інтересами інших підрозділів 

організації. Тобто бюджетування може перетворитися на окремі, не пов'язані 

між собою процеси формування бюджетів у підрозділах; 

– «комбіноване», або зустрічне бюджетування. Передбачає передачу 

орієнтовних бюджетів зверху вниз, опрацювання їх центрами відповідальності і 

повернення їх для формування зведеного бюджету. Покликане ліквідувати 

недоліки попередніх методів. 

3. За способом розрахунку планових бюджетних показників: 

 – нормативний метод. Ґрунтується на обчисленні планових бюджетних 

показників відповідно до основних норм використання ресурсів, структури та 

розподілу капіталу; 

– факторний метод. Передбачає коригування базових (звітних) 

бюджетних показників з урахуванням впливу факторів внутрішнього 

(структура, технологія, працівники, цілі, ресурси, завдання) і зовнішнього 

середовищ (постачальники, споживачі, конкуренти, стан економіки, міжнародні 

обставини тощо); 

– динаміко-статистичний метод. Полягає в коригуванні базових 

(звітних) бюджетних показників на середній відсоток їх зміни за попередні 

періоди. Він є досить точним за умови існування певної тенденції зміни 

показників, що трапляється рідко. Недолік його полягає в ігноруванні майбутніх 

умов діяльності, які часто не відповідають попереднім умовам. 

4. За рівнем пристосування бюджетування до змін внутрішнього і 

зовнішнього середовищ функціонування організацій: 

– стабільне бюджетування. Полягає у формуванні бюджету на початку 

періоду та відсутності будь-яких змін і коректив протягом періоду виконання; 

– гнучке бюджетування. Має на меті одночасне формування кількох 

варіантів бюджету із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів; 

– поетапне бюджетування. Передбачає формування в незмінних 

часових межах нового бюджету на основі виконання попередніх етапів. 

 На кожному підприємстві бюджетування має свою специфіку, яка 

залежить від форми власності, організаційної структури управління, наявних 

ресурсів тощо. Бюджетні системи для забезпечення досягнення цілей організації 

повинні бути простими, логічними, цілеспрямованими, ефективними та 

результативними. 

Етап 5. Вибір адміністративних важелів. Адміністративні важелі 

формуються на основі тактики, політики, процедур, правил тощо. Тактика 

ґрунтується на короткотермінових планах. Тактичні плани розробляють на рівні 

середньої ланки управління з метою розвитку стратегій. Вони, діючи значно 

коротший час, ніж стратегії, швидко забезпечують отримання результатів. 

Політика є загальним керівництвом до дій і прийняття рішень, які полегшують 

досягнення цілей (наприклад, орієнтація на уніфікування деталей і вузлів 

автомобіля). 

Процедурами є дії, які необхідно здійснювати в конкретній ситуації 

(наприклад, зміст інструкції з експлуатації автомобіля визначає сутність 

процедур його технічного огляду і обслуговування, ремонту тощо). Правило 
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вказує на те, що повинно бути зроблено в конкретній ситуації (наприклад, 

порядок підпису документа). Правила і процедури вказують працівникам 

напрям дій, виключають повтори, формують зміст діяльності, дають змогу 

передбачати події, сприяють порівнянню із ситуацією в минулому, аналогом 

тощо. 

 Загалом застосування всіх адміністративних важелів забезпечує створення 

певного організаційно-розпорядчого механізму, спрямованого на реалізацію 

стратегії. 

Етап 6. Формування альтернативних варіантів оперативних планів. 

На цьому етапі здійснюють розроблення альтернативних варіантів методів 

менеджменту – оперативних планів, тобто конкретних способів впливу 

керуючої системи організації на керовану з метою досягнення цілей, виконання 

завдань та встановлених показників. Як правило, альтернативні варіанти 

формуються з урахуванням оптимістичних та песимістичних прогнозів щодо 

умов функціонування організації. 

Етап 7. Вибір варіанта оперативного плану, який відповідає прийнятій 

стратегії і є передумовою формування управлінського рішення. На підставі 

результатів розгляду альтернативних варіантів оперативних планів на 

відповідність стандартам і критеріям вибирають найоптимальніший план, тобто 

найдієвіший економічний метод менеджменту. Крім комплексності, він повинен 

відповідати обраній стратегії діяльності; враховувати зміни умов зовнішнього 

середовища функціонування, сильні та слабкі позиції організації; відображати 

всі сфери діяльності підприємства: виробництво, реалізацію, технічний і 

технологічний розвиток, матеріально-технічне постачання, охорону праці та 

довкілля, соціальний розвиток, фінанси тощо. 

Для того, щоб обраний оперативний план почав впливати на виконавців, 

він повинен бути формалізований – затверджений через прийняття 

управлінського рішення. 

Якщо стратегічний план зорієнтований здебільшого на управлінський 

персонал з метою формування напрямів діяльності, то оперативний план є 

дієвим методом менеджменту, на основі якого організовують свою роботу всі 

працівники. Вплив комплексних оперативних планів на працівників організації 

створює атмосферу зайнятості, безперервності трудових процесів, 

цілеспрямованості діяльності та причетності. 

У сучасних умовах одним із найпоширеніших механізмів використання 

економічних і адміністративних важелів є управління за цілями. 

Управління за цілями – підхід, згідно з яким кожен працівник організації 

має чіткі цілі, що забезпечує досягнення цілей управлінців усіх рівнів та 

загальних цілей організації. 

Управління за цілями є достатньо ефективним підходом до реалізації 

стратегії. Однак за такого способу управління можливі труднощі, що можуть 

виникати внаслідок дії таких чинників: 

– відсутності зацікавленості й підтримки вищого керівництва; 

– відхилення від концепції програм; 

– збільшення обсягу канцелярської роботи; 
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– дефіциту часу; 

– відсутності відповідної кваліфікації працівників; 

– відсутності індивідуальних стимулів; 

– негативного впливу зовнішнього середовища; 

– слабкої інтеграції з іншими елементами організації; 

– ймовірності виникнення непотрібних змін; 

– неможливості об'єднання навколо конкретної ідеї; 

– впливу конфліктів, стресів, організаційних змін тощо.  

З огляду на це, менеджер має брати до уваги дію цих чинників у своїй 

управлінській діяльності. 

Плани одноразового використання. План одноразового використання 

розробляють для виконання дій, які не будуть повторюватись у майбутньому. 

Найвідомішими формами такого плану є програма та проект. 

Програми.  Програма – це план багатьох заходів. Вона може складатися 

із визначення процедур, потрібних для запровадження нової лінії (продукту), 

відкриття нової фабрики чи зміни місії фірми. Наприклад, декілька років тому 

Вlасk & Dесkеr придбала бізнес у Gеnеrаl Еlесtriс. Угода стосувалася найбільшої 

торговельної марки в історії США, що об'єднувала 150 товарів, які перейшли під 

марку Вlасk & Dесkеr. Кожен товар був детально вивчений, переоформлений і 

по-новому запропонований. У результаті виконано процедуру зі 140 кроків для 

кожного товару. Це тривало три роки. Такий план і називають програмою. 

Проекти. Проект подібний до програми, та менший за сферою впливу та 

складністю. Він може бути складовою програми або ж відособленим планом. 

Для Вlасk & Dесkеr переоформлення кожного із 150 товарів було окремим 

проектом. Адже кожен товар мав свого менеджера тощо. Проекти – це також 

плани, які застосовують для запровадження нового продукту чи додання нової 

характеристики до вже відомого.  

Постійні плани. На відміну від плану одноразового використання, 

постійний план використовують для діяльності, що повторюється 

періодично протягом певного проміжку часу. Постійні плани можуть 

забезпечити підвищення ефективності завдяки деталізації процесу ухвалення 

рішень.  

Є три типи постійних планів:  

– політика (визначення загального курсу дій); 

– стандартна операційна процедура (СОП); 

–  правила та інструкції (ПІ). 

Політика. Політика є найузагальненішим типом постійних планів. Вона 

відображає ставлення організації до конкретної проблеми чи ситуації. 
Наприклад, МсDоnаld’s дотримується політики заборони надання франчайзингу 

особі, що вже володіє іншими ресторанами швидкого обслуговування. Так само 

Stаrbuсks  відмовляється від франчайзингової угоди і є власником усієї мережі 

роздрібних крамниць, що торгують кавою цієї організації. Університетське 

керівництво може запровадити таку політику, що дозвіл на навчання даватимуть 

тим бажаючим, хто набрав певний мінімум очок на тестуванні. Політика 

відображає і те, як враховуватимуть винятки. 
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Стандартна операційна процедура. Іншим типом постійного плану є 

СОП. Вона конкретніша, ніж політика, оскільки визначає кроки, які потрібно 

зробити в конкретних умовах. Наприклад, працівник приймальної комісії, 

приймаючи заяви від абітурієнтів, повинен: 

1) завести папку для кожної особи; 

2) покласти туди результати тестувань, рекомендації та інші документи; 

3) передати підготовлені документи керівнику комісії. 

Gаllо Vіnеуаrds у Каліфорнії має перелік СОП на 300 сторінок, де описано 

всі тонкощі рецепту виготовлення вина. Таке детальне керівництво робить 

фірму найбільш точним виробником продукції в США. МсDоnаld’s  має СОП 

для роз'яснення, як саме приготувати БигМак і скільки часу він повинен 

перебувати в печі. 

Правила та інструкції (ПІ). Планами найвужчого застосування є правила 

та інструкції. Вони описують, як саме конкретну дію треба виконувати. ПІ 

використовують для ухвалення рішень у різноманітних ситуаціях. 

МсDоnаld’s має правило, за яким у його ресторанах не встановлюють 

телефона. Приймальна комісія може мати таке правило: якщо у справі студента 

за два місяці до початку семестру не буде потрібних документів, то його не 

допустять до занять. Однак менеджери вищого рівня можуть змінювати 

правила. Якщо, наприклад, на кілька днів запізнюються документи дочки 

спонсора університету, то керівництво, швидше за все, не буде зважати на 

правила. ПІ можуть стати проблемою, якщо вони надмірні або якщо їх 

змушують дотримуватися надто чітко. 

ПІ та СОП часто збігаються. Вони розглядають вузьке коло. СОП описує 

типовий набір дій, а ПІ концентруються на певній дії. Наприклад, описана вище 

процедура надання дозволу на навчання має три вимоги, а правило "двох 

місяців" пов'язане лише з однією дією. На підприємстві СОП для нового 

працівника передбачає: 

– занесення особи до списку підприємства; 

–  знайомство зі співробітниками та керівниками; 

– надання обладнаного робочого місця. 

А правило для нового робітника може стосуватися того, коли приходити 

на роботу.  

Альтернативне планування. Іншим важливим типом планування є АП. 

Планування випадковостей –  це сукупність альтернативних дій, які 

потрібно виконати у разі, коли чинний план непередбачено порушений або 

його виконують неправильно. Розглянемо, наприклад, план зростання 

організації Niке. Філіп Найт та його менеджери розуміють, що різноманітні 

зміни у світовій економіці можуть вплинути на можливі розміри експансії. Вони 

можуть скласти два типи альтернативних планів. Перший план передбачатиме 

підвищення темпів зростання виробництва за умов стабільної економічної 

ситуації, другий, навпаки, зниження темпів розвитку за умов інфляції. 

Механізм альтернативного планування зображений на мал.3.1.2. 

 

 



 

 

 40 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.1.2. – Альтернативне планування. 

 

Більшість організацій розробляють альтернативні плани, передбачаючи 

заходи на випадок, коли початковий план не діє або діє неадекватно до ситуації. 

Альтернативне планування тісно пов'язане з іншими планами організації і 

складається з чотирьох етапів. На першому етапі створюють головний план 

організації, він може охоплювати стратегічні, тактичні та оперативні плани. 

Частиною процесу створення плану є розгляд можливих варіантів розвитку 

подій. Деякі групи менеджерів ставлять питання: «А що буде, якщо...», тобто 

вони розглядають усі можливі варіанти подій і враховують випадковості. 

На другому етапі обраний план виконують, визначаючи найважливіші 

варіанти розвитку подій. Під час альтернативного планування розглядають лише 

події, які можуть справді відбутися і вплинути на організацію. Далі, на третьому 

етапі, організація виділяє конкретні ознаки та показники, що свідчать про 

ймовірність настання події. Банк може визнати, що 2% падіння відсоткових 

ставок є одним із варіантів подій. Тоді ознакою цього явища може бути 

щомісячне падіння ставок на 0,5% протягом певного періоду 

Поняття бізнес-планування. Бізнес-план – документ, що містить систему 

заходів чи програму дій, пов'язаних часом і місцем реалізації, узгоджених з 

метою і ресурсами та спрямованих на отримання прибутку на засадах реалізації 

підприємницького проекту. 

Він є необхідним для багатьох суб'єктів економічної діяльності: 

– підприємця (власника) - як орієнтир в його діяльності; 

– майбутніх компаньйонів і співробітників, яких передбачається  залучати 

до справи; 

– банкірів, чиї послуги передбачені в процесі реалізації  проекту; 

– найманих менеджерів при здійсненні ними керівних функцій. 

До функцій бізнес-плану належать: 

П Р О Ц Е С     П Л А Н У В А Н Н Я  

Перший етап 

Розробка 

плану, розгляд 

можливих 

варіантів подій 

Другий етап 

Виконання 

плану та 

формалізація 

можливих 

подій 

Третій етап 

Визначення 

імовірності 

випадкових 

подій та 

розробка 

альтернативного 

плану 

   Четвертий етап 

Оцінка 

ефективності 

альтернативних 

планів 

 

 

Моніторинг показників і виконання 

альтернативного плану 
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– всебічне інформування про підприємство, передусім про мету його 

діяльності, стабільність і ефективність; 

– характеристика особливостей виробничого процесу на підприємстві; 

– всебічна характеристика товарів або послуг; 

– комплексне дослідження ринку відповідних товарів, послуг; 

– обгрунтування економічної ефективності підприємства. 

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом для діючих 

фірм, який використовують у всіх сферах підприємництва. Багато бізнесменів 

його недооцінюють. Вони не уявляють, наскільки наявність гарного бізнес-

плану здатна допомогти новому бізнесу добути капітал, визначити плани на 

майбутнє, скласти аналітичні таблиці, за якими можна буде оцінювати, як 

розвивається справа. Бізнес-план спонукає підприємця ретельно вивчити кожен 

елемент передбачуваного ризикового ринкового заняття. Напевно, в цьому 

процесі виявиться безліч слабких місць, усуненню яких доведеться приділити 

істотну увагу. Там, де з такого роду проблемами справитися неможливо, сам 

факт їх виявлення дозволить прийняти рішення про відмову від підприємства 

ще до того, як у нього будуть вкладатися кошти. 

Ціль розробки бізнес-плану – спланувати господарську діяльність фірми 

на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей 

одержання необхідних ресурсів.  
 

Не складаючи бізнес-план, підприємець може виявитися не готовим до 

тих неприємностей, що чекають його на шляху до успіху. А найчастіше це 

закінчується жалюгідно як для нього, так і для бізнесу, яким він займається. 

Тому краще не пошкодувати часу і серйозно зайнятися бізнес-плануванням. 

Письмове оформлення бізнес-плану має дуже істотне значення для організації 

робіт з його виконання. Не слід зневажати складанням бізнес-плану навіть в 

умовах, коли ситуація на ринках змінюється досить швидко. 

Головне достоїнство бізнес-планування полягає в тому, що правильно 

складений план дає перспективу розвитку фірми, тобто, у кінцевому підсумку, 

відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: чи варто вкладати гроші 

в цю справу, чи принесе вона доходи, чи окупляться усі витрати сил і засобів. 

У залежності від спрямованості й масштабів задуманої справи обсяг робіт 

зі складання бізнес-плану може змінюватися в досить великому діапазоні, тобто 

ступінь деталізації його може бути різним. В одному випадку бізнес-план 

вимагає менш об'ємного пророблення, частина розділів може взагалі бути 

відсутня. В іншому – бізнес-план слід розробити в повному обсязі, проводячи 

для цього трудомісткі і складні маркетингові дослідження. 

При складанні бізнес-плану важливим є ступінь участі в цьому процесі 

самого менеджера. Особиста участь керівника в складанні бізнес-плану 

настільки істотна, що багато закордонних банків і інвестиційних фондів 

відмовляються взагалі розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, 

що бізнес-план був підготовлений консультантом зі сторони, а керівником лише 

підписаний. 

Це не означає, що не слід користуватися послугами консультантів. 

Йдеться про інше – складання бізнес-плану вимагає особистої участі керівника 
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фірми чи людини, що збирається відкрити свою справу. Приєднуючись 

безпосередньо до цієї роботи, він мовби моделює майбутню діяльність, 

перевіряючи доцільність усього задуму. 

Бізнес-план – документ перспективний і складати його 

рекомендується мінімум на 3-5 років уперед. Для першого і другого років 

основні показники рекомендується давати в поквартальній розбивці (якщо 

можна -  навіть помісячно). Починаючи з третього року, можна обмежитися 

річними показниками. 

Основні рекомендації в підготовці бізнес-плану –  

– це стислість, тобто виклад тільки найголовнішого з кожного розділу 

плану;  

– доступність прочитання і розуміння, тобто бізнес-план повинен бути 

зрозумілий широкому колу людей, а не тільки фахівцям.  

Бізнес-план має бути переконливим, лаконічним, викликати інтерес у 

рецензента. Тільки зацікавивши потенційного інвестора, підприємець може 

сподіватися на успіх своєї справи. 

Складові бізнес-плану. 

Розділ 1. Вступ (загальна характеристика майбутньої діяльності) 

Розділ 2. Характеристика товарів (послуг) 

Розділ 3. Ринки збуту товарів (послуг) 

Розділ 4. Конкуренція на ринках збуту 

Розділ 5. План маркетингу 

Розділ 6. План виробництва 

Розділ 7. Організаційний план 

Розділ 8. Правове забезпечення діяльності фірми 

Розділ 9. Оцінка ризику і страхування 

Розділ 10. Фінансовий план 

Розділ 11. Стратегія фінансування 

Дуже важливо максимально оцінити наявний реальний ринковий 

потенціал фірми. В умовах ринку керівництво кожної фірми постійно ставить 

перед собою наступні запитання: 

Що представляє собою фірма? 

Хто є покупцем товарів і послуг фірми? 

Які потреби цих покупців і що саме для них цінне в товарах і послугах 

фірми? 

Якою стане фірма в перспективі? 

На ці запитання потрібно дати докладні відповіді, що, власне кажучи, є 

основою формування програми діяльності фірми. Добре пророблена програма 

дозволяє працівникам фірми відчути себе учасниками загальної справи в 

освоєнні потенційних можливостей, відкриває їм перспективу, підкреслює їхню 

значимість, націлює на досягнення поставлених цілей. 

При розробці програми чітко визначаються спрямованість і сфери 

діяльності фірми. Межами цих сфер є вироблені товари, існуючі ринки чи їх 

сегменти, технологічні можливості фірми. Слід відмітити, що товари і 

технології в кінцевому підсумку швидко застарівають, тоді як запити ринків 
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можуть залишатися незмінними більш тривалий час. При розробці програми 

керівництво фірми зобов'язане прагнути, щоб вона не виходила занадто 

"вузькою", однак не можна робити її і занадто об'ємною. Межі програми 

повинні відповідати реальним можливостям фірми. 

Стандартний бізнес-план містить у собі такі відомості: 

– загальний опис компанії (продукція і послуги, управління й організація, 

капітал і юридична форма компанії); 

– виробничий план; 

– фінансовий план; 

– додатки. 

У загальній характеристиці важливо відобразити основні види 

діяльності і характер компанії. Не слід вдаватися в деталі, оскільки їх можна 

викласти й в інших розділах. У цьому ж розділі бажано відповісти на наступні 

запитання: 

Чи є компанія виробничою, торговою, чи діє в сфері послуг? 

Де вона розташована? 

В яких географічних межах вона планує розвивати свій бізнес? 

Важливо надати відомості щодо того, якої стадії розвитку досягла 

компанія; чи знаходиться її бізнес у початковому періоді, коли ще немає цілком 

розробленого асортименту продукції; чи має фірма розроблений асортимент 

товарів; чи веде вона маркетинг своїх продуктів, чи прагне розширити масштаби 

діяльності. 

Головне – правильно сформулювати мету бізнесу. Це важливо для всіх, 

у тому числі й для рецензента і може сприяти виникненню в останнього 

значного інтересу щодо пропозицій. Цілі, природно, повинні бути реальними та 

досяжними. 

Перш ніж перейти до розгляду планів, що відносяться до маркетингу й 

основної діяльності фірми, потрібно приділити належну увагу аналізу продукції 

чи послуг, характерних для даного бізнесу, бо незалежно від стратегічних 

міркувань бізнес не буде успішним, якщо не забезпечити привабливість для 

ринку його товарів і послуг. Задача цієї частини плану – характеристика в 

найбільш стислій формі основних параметрів товарів і послуг, запропонованих 

даною фірмою. Важливо, щоб привабливі риси продуктів чи послуг бути 

висвітлені в простій і ясній формі (використання і привабливість товарів і 

послуг, їхня розробка і розвиток). Іноді буває корисно представити список 

експертів або споживачів, що знайомі зі згаданим товаром чи послугами і 

можуть дати про них схвальний відгук. Такі відомості можуть бути представлені 

у формі листа чи звіту або додатка. 

Незалежно від того, наскільки приваблива запропонована концепція 

фірми, більшість потенційних партнерів звичайно не схильні зв'язувати себе 

якими-небудь зобов'язаннями стосовно підприємства, якщо вони не впевнені в 

людях, що повинні її здійснювати – усе залежить від ділових якостей персоналу 

та його організації. Ті, кому адресований бізнес-план, повинні бути впевнені не 

тільки в тому, що команда менеджерів складається з гідних особистостей, а й у 

тому, що вона здатна запровадити бізнес-план у життя. При підготовці даного 
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розділу необхідно скласти список осіб, про які варто дати відомості. До нього 

входять підприємці (засновники справи), активні інвестори, співробітники на 

ключових посадах, менеджери і консультанти. 

Дуже важливо і те, яка інформація про персонал повинна бути 

представлена. Іноді досить внести короткі відомості, які відображають рівень 

кваліфікації і професійні досягнення кожного з членів команди. В іншому 

випадку доцільно навести більше подробиць, у тому числі й у вигляді короткої 

біографії. Можна використовувати також додаткові матеріали (статті, що 

містять схвальні характеристики, списки досягнень, отриманих нагород). . 

Із самого початку повинен бути чітко визначений план розвитку 

організаційної структури фірми. У більшості випадків його представляють у 

формі організаційної схеми, що показує зв'язки і поділ відповідальності в 

рамках організації.  

Для підготовки останньої важливо розглянути такі проблеми:  
– визначити найближчі потреби організації, а також те, що буде потрібно в 

міру розвитку фірми;  

– з'ясувати, які співробітники будуть здатні виконувати функції, що 

відводяться їм; 

– оцінити взаємовідносини між співробітниками, а також те, як будуть 

формуватися завдання для них. 

Це створює основу для визначення організаційної структури організації. 

При будь-якому розкладі структура має бути сформована таким чином, щоб 

забезпечувати найбільш ефективне виконання поставлених завдань. Вирішення 

питання, яким чином будуть розділені відповідальність і влада, повинно бути 

визначене на ранній стадії розвитку фірми. 

У рамках визначення кадрової політики і стратегії фірми повинно 

скластися представлення про філософію, якою вона буде керуватися при 

вирішенні кадрових і організаційних питань. Це значно вплине на ефективність 

організації. 

Відповідальна проблема – комплектація штатів. Правильне рішення про 

найом працівників набуває першорядного значення в початковий період 

створення фірми. Залучення здібних людей із самого початку є великою удачею. 

Виправдано, наприклад, внесення в план короткої інформації про оплату 

співробітників, хоча зовсім не обов'язково наводити реальну відомість 

заробітної плати. Можуть становити інтерес дані про структуру зарплати, 

пакети пільг, відомості про премії, плани стимулювання, участі в прибутках, про 

фондові опціони. Корисно також охарактеризувати, яким чином політика 

винагород буде трансформуватися з часом. 

У юридичному розділі менеджер інформує, яка юридична форма буде 

обрана, яким чином буде капіталізоване підприємство. Даний розділ повинен 

бути лаконічним і точним. З погляду планування – це одна з найважливіших 

частин пропозиції про створення чи подальший розвиток фірми. Тут указується, 

які фінансові ресурси будуть потрібні для успішного розвитку підприємства. 

При характеристиці структури організації визначається ряд рішень. 

Найважливіші з них – юридична форма і способи фінансової участі. Важливо 
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визначити форму власності, правовий статус підприємства, участь у об'єднаннях 

організацій. 

У плані повинні міститися відомості про джерела засобів фірми, що є в 

даний час, а також про ті, до яких передбачається вдатися в майбутньому для 

того, щоб можна було оцінити, як інвестиції позички вписуються в загальну 

фінансову картину. Важливо інформувати, скільки засобів підприємець сам 

вклав у справу, скільки він хотів би одержати у вигляді позички, а також дати 

уяву і про інші джерела фінансування. 

Прогноз фінансових потреб має бути пов'язаним з іншими частинами 

плану. Потрібна гарантована відповідність між цифрами, що наведені в даному 

розділі, і тими, котрі внесені у фінансовий план. Після визначення необхідного 

обсягу і напряму використання капіталу повинні бути ретельно обґрунтовані 

передбачувані його джерела. Коли в структурі бізнесу закладена участь більше 

ніж одного партнера з фінансування, розгляд бізнес-плану можна прискорити, 

якщо він буде спрямований відразу декільком таким партнерам одночасно. 

Першорядну роль у бізнес-плані займає маркетинг-план. У ньому 

безпосередньо висвітлюється характер, який намічається у бізнесі, і способи, 

завдяки яким можна розраховувати на успіх. Важливо також роз'яснити, яким 

чином бізнес, що організується, буде впливати на ринок, реагувати на 

обстановку, що складається на ньому, аби забезпечити реалізацію товару. 

Зазначений розділ повинен бути представлений у манері, зрозумілій широкому 

колу людей. 

Тут важливо не просто представити концепцію, але охарактеризувати 

фірму як привабливу можливість для інвестицій, як пропозицію вигідного 

продажу продукту чи послуги. При будь-якій формі бізнесу потрібна підтримка 

обсягу продажів на рівні, здатному принаймні забезпечити його виживання. 

Тому розумна програма маркетингу завжди вивчається дуже ретельно. 

Не можна, зокрема, залишити без уваги визначення попиту і 

можливостей ринку. У цій частині обґрунтовується передбачуваний попит на 

товар чи послугу, а отже, потенціал для бізнесу. Можна починати аналіз ринку з 

характеристики загальної картини, що склалася в даній сфері ринку (короткі 

відомості про ріст бізнесу в даній галузі, джерела і способи задоволення 

попиту). Після визначення загальних параметрів ринку встановлюються його 

об'єкти, їхні характеристики і значення. Корисно дати оцінку порівняльної 

привабливості кожного з об'єктів. При описі ринку, його особливостей 

приділяється увага тому, щоб інформація була належним чином деталізована. 

Поширена помилка – включення інформації, що носить абстрактний чи 

загальний характер. 

Не можна не зупинитися далі на аналізі конкуренції й інших зовнішніх 

факторів. Напевно на діяльність підприємства впливають зовнішні фактори, які 

воно здатне контролювати лише в незначній мірі, або взагалі не в змозі це 

робити. Перше місце тут займає конкуренція, але варто брати до уваги й такі 

фактори, як державне регулювання, постачальники, громадська думка. Слід 

звернути увагу на виявлення їхньої ролі, значення, імовірності впливу кожного з 

факторів на бізнес. Важливо висвітлити те, що може скласти справжню 
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конкуренцію і викликати відповідну реакцію на неї. Потрібно відзначити 

профіль кожного конкурента, його слабкі й сильні сторони, можливий вплив на 

становлення бізнесу. Характеристика всіх конкурентів може бути представлена 

у формі таблиці чи діаграми, що дозволить точно оцінити, яким чином можна 

витримати конкуренцію. 

Першорядне значення має стратегія маркетингу, що пояснює, як буде 

організоване перетворення намічених планів у життя з метою досягнення 

передбачуваних обсягів продажів. Для цього важливо розглянути дію кожного з 

найважливіших інструментів маркетингу, що є в розпорядженні фірми, 

показати, як бізнес буде проводити активний маркетинг їхніх продуктів чи 

послуг. 

У підрозділі, що характеризує стратегію збуту, наводиться опис 

механізмів і засобів, які передбачається застосувати, щоб довести свої товари і 

послуги до споживача. Чи буде використана власна служба збуту для прямого 

маркетингу, чи будуть залучені дилери, дистриб'ютори, посередники, чи буде 

потрібна спеціальна підготовка для працівників служби збуту, яку винагороду 

будуть одержувати, які інші стимули передбачається задіяти – усе це має 

першорядне значення. 

У бізнес-плані далі розглядається ціноутворення, що дедалі більше 

визначається як найважливіший елемент у загальній стратегії маркетингу. В 

плані доцільно показати політику знижок і змін цін, а також вплив цінової 

стратегії в цілому на валовий прибуток. 

Зростає значення реклами, зв'язків із громадськістю, організації збуту 

товарів. Плани фірми в цьому питанні викладаються в стислому вигляді. 

Висвітлюються загальна концепція і зміст кампанії «паблік рілейшнз», 

характеризуються інструменти, що їх передбачається використовувати 

(електронні засоби інформації, можливості преси, прямого розсилання поштою). 

Стратегія реклами і просування товару на ринок змінюється в міру розвитку 

фірми. Хоча детальна фінансова інформація входить у фінансовий розділ бізнес-

плану, визначені дані про бюджет звичайно наводяться і тут. Діаграми, графіки, 

таблиці, інші ілюстративні матеріали виявляються найефективнішим засобом, 

коли потрібно уявити, як будуть розподілятися ресурси між різними елементами 

маркетингу. 

Маркетинг-план повинен інформувати про стратегію збуту, покликану 

забезпечити безупинний ріст, причому як середньострокової, так і 

довгострокової стратегічної програми. Розкладка стратегії в часі й самому її 

характері може змінюватися в міру розвитку фірми. 

Багато уваги приділяється дослідженням ринку. 

Ціль даного розділу – допомогти підприємцю, потенційному кредитору чи 

інвестору краще зрозуміти вимоги ринку, а також зміцнити довіру до плану. 

Попереднє дослідження ринку, що враховується в бізнес-плані, здатне 

допомогти не тільки сформулювати стратегію маркетингу і стати першим 

кроком до забезпечення збуту, але й полегшити контакти з респондентами, 

позитивне сприйняття ринком продукту чи послуги. Для визначення, якого роду 
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дослідження найбільш ефективні, проводиться експрес-аналіз витрат і 

потенційних вигод. 

У числі важливих розділів плану – прогнозування обсягу продажів. Цей 

аналіз – ефективний засіб представлення й обґрунтування очікуваних обсягів 

реалізації товарів, послуг. Дуже раціонально подати обсяги продажів як 

функцію тимчасову, щоб продемонструвати очікуваний ріст і врахувати такі 

явища, як сезонність. Потрібна інформація про потік грошових коштів і 

очікуваних потреб у капіталі. Прогнози обсягів продажів повинні виглядати 

реальними, інакше може бути поставлена під сумнів обґрунтованість самого 

проекту. Подібні проекти особливо важливі при розробці фінансового плану, 

тому що ефективний план звичайно вимагає великих коштів, і результатом його 

виконання, як правило, є високий прибуток. 

Якщо в плані йдеться про пропозицію ринкові відразу декількох продуктів 

чи послуг, доцільно продемонструвати обсяг продажів кожного найменування 

товару окремо, що покаже порівняльну важливість кожного з об'єктів бізнесу і 

дасть уявлення про пріоритети компанії, про принципи розподілу її ресурсів. 

При великому числі продуктів чи послуг бажано розподілити їх за основними 

категоріями, такими як роздрібні продажі, сервісне обслуговування і 

консалтинг. Дуже результативним є розподіл очікуваних обсягів продажів за 

групами споживачів. Якщо є можливість представити контракти і листи про 

наміри, то прогноз збуту викликає значно більше довіри. Загальновизнаним 

засобом для оцінки ринку збуту служить показник у відсотках від загального 

числа продажів на ринку, що який має освоїти організація. 

Особливе місце в бізнес-плані займає виробничий план, що покликаний 

відповісти на запитання, як фірма має намір видавати свою продукцію чи 

послуги, охарактеризувати її виробничу діяльність. Слід відмітити, що 

надлишок технічних подробиць може утруднити вивчення плану. Бізнес-план 

складається ще до того, як розроблений повний асортимент продукції чи послуг. 

Але навіть після того, коли готові вироби вже пропонуються ринку, фірмі часто 

необхідно продовжувати дану роботу, щоб зберегти позиції в конкурентній 

боротьбі. Важливо охарактеризувати в плані весь процес виробництва продукції. 

В ньому міститься опис будинків, устаткування, потреб у сировині і трудових 

ресурсах, технологічних процесів, складальних ліній і робототехніки, а також 

можливостей бізнесу, зокрема виробничих потужностей і програм контролю 

якості. Доцільно представити короткий опис усього процесу виготовлення 

продукції, розглянути характеристики і привабливі риси різних товарів. Варто 

навести дані щодо придбання верстатів і устаткування, їхньої продуктивності, 

технічних можливостей, а також про джерела сировини і комплектуючих 

виробів, їх наявності, стійкості цін на них, про зв'язки з основними по-

стачальниками. При розгляді виробничого процесу корисно дати схему 

послідовності виробничих операцій. 

Кінцевий розділ бізнес-плану – фінансовий план. 

Ціль даного матеріалу – представити достовірну систему даних, що 

відбивають очікувані фінансові результати діяльності фірми. Прогноз 

фінансових результатів покликаний відповісти на головні питання, що 
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хвилюють менеджера. Саме з цього розділу інвестор довідається про прибуток, 

на який він може розраховувати, а позикодавець –  про здатність потенційного 

позичальника погасити борг. 

Звичайно, всякий фінансовий аналіз майбутнього характеризується 

невизначеністю, тому можливі кілька сценаріїв, що свідчать про пропозиції 

стосовно майбутнього і дозволяють краще зрозуміти перспективи фірми. Для 

того, щоб бізнес-план був дієвим інструментом планування, а також 

документом, здатним привернути увагу потенційних інвесторів і кредиторів, 

його зміст повинен відповідати обстановці, яка реально складається. 

Перша заповідь – фінансовий план не повинен розходитися з даними, 

представленими в інших частинах бізнес-плану. 

Невідповідності у фінансовому плані свідчать або про несумлінність, або 

про недостатню компетенцію авторів. У стислій формі мають бути викладені всі 

передумови, що стали основою розробки плану. 

Підготовлений належним чином фінансовий план може бути 

використаний для оцінки резервів фірми, а також для розробки її детального 

робочого бюджету. Бізнес-план є керівним документом, у якому детально 

розписано, як, коли і на що буде витрачатися капітал, а також вказуються цілі, 

досягнення яких необхідно для забезпечення успіху бізнесу. 

Найважливішим елементом тут є очікуваний обсяг продажів. Вірогідність 

даного прогнозу дуже важлива. Інші розділи фінансового плану базуються в 

основному на цьому важливому елементі. 

Другий найважливіший прогноз відноситься до собівартості реалізованої 

продукції (витрати на виробництво продуктів і послуг, виторг від реалізації яких 

буде отриманий протягом конкретного періоду). Він містить у собі прямі 

витрати праці (заробітна плата), сировини, матеріалів, також деякі витрати, 

пов'язані безпосередньо з перетворенням сировини і матеріалів у готову 

продукцію і валового прибутку (різниця між чистим обсягом реалізації 

продукції, послуг і прямими витратами на їхнє виробництво). Обидва показники 

залежать від витрат, пов'язаних з виробничою діяльністю чи з придбанням 

активів, а також від політики цін. При викладі матеріалів корисно послатися на 

конкретні джерела інформації. В силу того, що підприємці мають схильність 

бачити майбутнє свого підприємства в рожевому світлі, рекомендується 

представляти в плані досить обґрунтовані розрахунки. Отже, фінансовий план є 

ключовим розділом бізнес-плану і прораховується за результатами прогнозу 

виробництва і збуту продукції (послуг). При його розробці враховуються 

характеристики середовища, у якому передбачається реалізація наміченого, – 

податкові умови; зміни курсу валют, за якими ведуться розрахунки; 

диференційована інфляційна характеристика середовища; дата початку і час 

реалізації проекту. 

Фінансовий план містить три документи: звіт про прибутки і збитки, 

план-баланс і звіт про рух коштів. Звіт про прибутки і збитки відбиває 

операційну діяльність фірми в намічений період. З його допомогою визначають 

розмір одержуваного фірмою прибутку за конкретний період часу. Ціль 

складання звітів про прибуток – в узагальненій формі представити результати 
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діяльності підприємства з погляду прибутковості. Цей матеріал складається 

звичайно з таких розділів: реалізація, собівартість реалізованої продукції чи 

послуг, операційні витрати, одержання (до сплати податків) прибутку (чи 

збитки). У багатьох випадках у плані показують, що виходить після 

відрахування податків. Звіт про прибуток виступає найбільш поширеним 

показником фінансових резервів підприємства. 

План-баланс демонструє фінансовий стан фірми на кінець періоду (часу, 

що розраховується). З його аналізу можна зробити висновки про ріст активів і 

про стійкість фінансового становища фірми в конкретний період часу. Звіт про 

рух коштів характеризує формування і відтік готівки, а також залишки коштів 

фірми в динаміці. Проектування потоків коштів – найбільш важливий 

фінансовий прогноз у бізнес-плані. Звіт про грошовий потік відбиває фактичні 

надходження коштів і їхнє перерахування. Підсумкова цифра звіту про потік 

коштів відбиває сальдо обороту коштів організації, а не її прибуток. На відміну 

від звіту про прибутки, звіт про грошові потоки відбиває фактичне надходження 

всіх грошей із усіх джерел, у т. ч. виторг від реалізації продукції, від продажу 

акцій чи отриманих у борг, а також засобів від продажу ліквідації деяких 

активів. Що стосується витрат, то в звіт про грошові потоки входить фактична 

оплата усіх витрат. Деякі витрати можуть бути покриті негайно, у той час як 

інші – через якийсь час. 

Необхідно мати на увазі, що сума власного і позикового капіталу фірми 

повинна бути достатньою для покриття негативної величини коштів у будь-який 

період часу, розглянутого в плані. 

Кожна з альтернативних схем фінансування ретельно прораховується за 

наслідками використання. У плані враховуються як показники фінансового 

стану фірми, так і показники ефективності інвестицій. Перша група показників 

характеризує ефективність оперативної діяльності фірми в ході реалізації 

наміченого – прибутковість, рентабельність капіталу, показники фінансової 

діяльності (ліквідності і фінансової стійкості). Друга група свідчить про 

ефективність інвестицій у конкретні проекти – строки окупності, що показують 

час повернення вкладених коштів і характеризують ризик проекту; чиста 

величина доходу, що відбиває масштаби наміченого і розміри доходу від нового 

виробництва (надання нового виду послуг); індекс прибутковості характеризує 

прибутковість роботи фірми; норма прибутковості інвестицій.  

Останній показник є головним оціночним показником ефективності 

інвестиційних проектів. 

У завершальній частині фінансового плану звичайно присутній аналіз 

беззбитковості, що демонструє, яким повинен бути обсяг продажів для того, 

щоб компанія могла без сторонньої допомоги виконувати вчасно свої грошові 

зобов'язання. Такий аналіз дозволяє одержати оцінку суми продажів, що 

необхідна, щоб організація не мала збитків. 

Як відомо, навіть самий чудовий план не дає сам по собі гарантії успіху. 

Його треба вміти реалізувати. Іншими словами, мова йде про уміння менеджера 

ефективно керувати наявними в його розпорядженні різними видами ресурсів з 

урахуванням потреб ринку. І тут особливого значення набуває врахування 



 

 

 50 

можливого ризику. Аналіз ризику виробничої і фінансової діяльності фірми є 

одним із важливих розділів бізнес-плану. Для кожної фірми ризик означає 

імовірність настання несприятливої події, що може призвести до втрати частини 

ресурсів, недоодержання доходів чи появи додаткових витрат. Сучасна 

економічна ситуація в Україні погано передбачувана, тому при підготовці цього 

розділу враховують можливі зміни на ринку, для чого і проводять якісний і 

кількісний аналіз ризику. За допомогою такого аналізу виявляються фактори 

ризику й етапи робіт, при виконанні яких він виникає. Кількісний аналіз 

допомагає визначити розміри ризику, що є складним завданням. Для зменшення 

ризику звичайно використовують різні аналітичні методи, що дозволяють 

підвищити надійність інвестицій (метод математичної статистики, економіко-

математичне моделювання та ін.). У результаті проведення аналізу ризику 

розробляються заходи щодо його зменшення. 

На титульній сторінці бізнес-плану вказують назву і адресу організації, 

дані про засновників, суть і вартість проекту, межу секретності тощо, а в 

додатку – копії контрактів, ліцензій, листів та інших документів. 

Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших 

юридичних осіб. 

Прийняття рішення. Першою стадією створення юридичної особи є 

прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої 

юридичної особи вирішують питання про: 

1) найменування юридичної особи; 

2) місцезнаходження; 

3) розмір статутного фонду (капіталу), та як він буде розподілений між 

засновниками; 

4) хто буде керівником юридичної особи. 

Найчастіше рішення про створення оформляється Протоколом Загальних 

зборів Учасників ЮО або Рішенням засновника(ів). 

Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної 

особи. Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно 

звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої 

юридичної особи. 

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник 

(засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати 

державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом 

вкладення) такі документи: 

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації 

юридичної особи (Додаток Е, Ж); 

– примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) 

рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення 

юридичної особи у випадках, передбачених законом; 

– два примірники установчих документів, індивідуальний статут, або 

вказати в реєстраційній карті, що підприємство діє на підставі модельного 

статуту, при цьому підписи фізичних осіб на установчих документах не 

обов’язково завіряти нотаріально); 
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– документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення 

державної реєстрації юридичної особи; 

– інформацію з документами, що підтверджують структуру власності 

засновників юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – 

власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб. 

У випадках, що передбачені законом, додатково подається (надсилається) 

копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету 

Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію 

суб'єктів господарювання. 

У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково 

подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на 

землю або копія Державного акта на право постійного користування землею 

засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право 

користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. 

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником 

(засновниками) якої є іноземна юридична особа додатково подається документ 

про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, 

зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який 

відповідає вимогам законодавства. 

З дня надходження документів реєстратор має 3 дні для внесення запису в 

Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної 

особи. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення 

державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної 

особи. 

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації 

юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається 

рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один 

примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного 

реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з 

Єдиного державного реєстру. 

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації 

підприємств. 

Наступною стадією є, так звані, післяреєтраційні процедури. До них 

відносяться: 

– реєстрація в органах статистики, отримання довідки з ЄДРПОУ; 

  – реєстрація у Державній податковій службі; 

– реєстрація платником єдиного соціального внеску; 

– виготовлення печатки. 

При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день 

державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної 

податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки 

на проведення державної реєстрації юридичної особи. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що паперові документи про реєстрацію 

юридичної особи у вищезгаданих органах потрібно отримувати безпосередньо у 

цих органах, або в «єдиному реєстраційному вікні» (якщо таке функціонує при 
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місцевому органі державної реєстрації). Хоч в законодавстві і передбачений 

обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на 

практиці це рідко коли працює. Також будьте готові і до того, що в різних 

регіонах державні органи при взяті на облік юридичних осіб можуть вимагати 

додаткові документи крім тих, що передбачені в законодавстві. 

Отримання довідки з ЄДРПОУ. Для отримання довідки з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) потрібно 

звернутися до органу статистики за місцем реєстрації юридичної особи, та 

надати наступні документи: 

– запит; 

– виписка з єдиного  державного реєстру та її ксерокопія (для уточнення 

даних про юридичну особу); 

  – документ про оплату з відміткою банку; 

– документ, що підтверджує повноваження особи (довіреність, тощо); 

– довідки з ЄДРПОУ видається лише після надходження до органів 

статистики даних від Державного реєстратора. 

Реєстрація у Державній податковій службі (ДПС). Місцем обліку 

платників податків є відповідний орган державної податкової служби за 

зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи. 

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної 

податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної 

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. 

Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного 

робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих 

державним реєстратором, чи заяви від платника податків. 

Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган 

державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника 

податків за ф. №4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків 

наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не 

пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може 

бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в 

органі державної податкової служби. 

Для взяття на облік платник податків - юридична особа, (в разі бажання 

або, якщо законом передбачено відповідні особливості її реєстрації) подає до 

органу державної податкової служби: заяву за ф. № 1-ОПП; копію свідоцтва про 

державну реєстрацію; копію документа, що підтверджує присвоєння коду за 

ЄДРПОУ. Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим 

розділом, пред'являються оригінали відповідних документів. 

З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що 

перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший 

спосіб оподаткування відповідно до законодавства. 

Реєстрація платником єдиного соціального внеску. Роботодавці та 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, утворені відповідно 

до законодавства України, які використовують працю фізичних осіб на умовах 
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трудового договору (контракту), відповідно до законодавства є платниками 

єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться Пенсійним Фондом. 

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного 

фонду України в районах, і містах і районах у містах за місцезнаходженням 

юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення 

державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором не 

пізніше наступного робочогодня з дня отримання зазначених відомостей 

органами Пенсійного фонду. 

У день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду 

направляють відомості про юридичних осіб до відповідного робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. 

Згідно з отриманою від органу Пенсійного фонду інформацією робочий 

орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику 

виробництва юридичної особи та не пізніше наступного робочого дня направляє 

органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до класу 

професійного ризику виробництва. 

Від класу професійного ризику виробництва залежить розмір єдиного 

внеску, що буде сплачуватися юридичної особою. 

Повідомлення про взяття на облік юридичної особи як платника єдиного 

внеску безоплатно надсилається платнику поштою з повідомленням про 

вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного 

фонду. 

Виготовлення печатки. Чинним законодавством не передбачено дозволу 

органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити достатньо 

звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, 

яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки 

вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал 

паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа). 

 У певних випадках для підприємства також можуть бути необхідні: 

– документальне підтвердження адреси реєстрації (юридична адреса), 

– отримання іноземним засновником фізичною особою ідентифікаційного 

номера; 

– реєстрація платником єдиного податку; 

– реєстрація платником ПДВ; 

– отримання торгового патенту;  

– акредитація на митниці як суб'єкта ЗЕД; 

– отримання дозволу на працевлаштування іноземця. 

 
 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО. 

СОБІВАРТІСТЬ 
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Поняття витрат підприємства. Витрати на виробництво включають в 

себе повний об’єм витрат живого труда та матеріальних витрат і дорівнюють 

вартості продукції. 

В теорії витрат важливе значення має їх класифікація на постійні, змінні, 

валові, середні та граничні. 

Постійні витрати не залежать від об’єму виробництва та реалізації 

продукції. Вони включають плату за оренду та утримання приміщення, 

амортизацію, відсотки за кредит, накладні витрати тощо. Постійні витрати 

позначаються «FC» (англ. fixed costs). 

До змінних витрат відносяться витрати, котрі збільшуються або 

зменшуються разом з об’ємом випуску продукції: витрати на сировину, 

матеріали, оплату праці виробничих робітників та інші змінні витрати. В теорії 

витрат вони мають символ «VC» (англ. variable costs). 

Сума постійних та змінних витрат складає валові або загальні витрати, що 

позначаються як «ТС» (англ. total costs). 

Середні витрати представляють собою витрати, на одиницю виготовленої 

продукції – «АС»(англ. average costs). 

Під граничними витратами «МС» (англ. marginal costs) розуміється сума 

збільшення витрат, пов’язана з випуском додаткової одиниці продукції в 

порівнянні з даним об’ємом випуску. При збільшенні або зменшенні об’єму 

виробництва важливо знати середні витрати, що приходяться на додатковий 

випуск продукції, і порівняти їх фактичними середніми величинами. Це 

дозволяє визначити оптимальний об’єм продукції з точки зору мінімізації 

витрат. Граничні витрати розраховуються на кожну наступну одиницю виробів 

за допомогою віднімання від суми валових витрат його попереднього значення. 

Взаємозв’язок валових, середніх та граничних витрат є ключовим моментом в 

теорії витрат, що лежить в основі розрахунків оптимального об’єму 

виробництва, мінімізації витрат та максимізації прибутку. 

Види (класифікація) витрат підприємства. Поняття витрат 

підприємства відрізняється в залежності від їх економічного значення. Чіткий 

розподіл витрат в залежності від їх ролі в процесі виробництва має важливе 

значення в процесі підприємницької діяльності. Відповідно до цього розподілу 

на всіх рівнях управління здійснюється групування витрат, формується 

собівартість продукції, визначаються джерела фінансування. За виробничим 

признаком витрати підприємства розподіляються на такі види: 

– витрати на виробництво та реалізацію продукції, що складають її 

собівартість. Це поточні витрати, що покриваються за рахунок виручки від 

реалізації продукції; 

– витрати на розширення та оновлення виробництва. Як правило, це 

одиничні великі капіталовкладення під нову або модернізовану продукцію. 

Витрати складаються з капітальних вкладень в основні фонди, приросту 

нормативу оборотних засобів, витрат на формування додаткової робочої сили 

для нового виробництва. Ці витрати мають особливі джерела фінансування: 

амортизаційний фонд, прибуток, емісія цінних паперів, кредити тощо; 

– витрати на соціокультурні, житлово-побутові та інші аналогічні потреби. 
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Вони прямо не пов’язані з виробництвом та фінансуються зі спеціальних 

фондів, що формуються в основному із розподіленого прибутку. 

В основі групування витрат підприємства лежать такі ознаки: 

Ступінь однорідності витрат: 

– одноелементні (прості) –  сировина і матеріали, заробітна плата тощо; ці 

витрати мають єдиний економічний зміст; 

– комплексні (непрямі) – різнорідні за своїм складом і охоплюють декілька 

елементів витрат; сюди включають загально виробничі та адміністративні 

витрати, втрати від браку тощо. 

Спосіб віднесення на окремі види продукції: 

– прямі (безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції і можуть бути 

прямо віднесені на її одиницю); 

– непрямі (пов’язані з виготовленням різних виробів і не можуть біти 

прямо віднесені на той чи інший вид продукції; до них належать заробітна плата 

управлінського і обслуговуючого персоналу, утримання і експлуатацію 

основних фондів тощо). 

Зв’язок з обсягом виробництва: 

– постійні (їх загальна сума не залежить від кількості виготовленої 

продукції в певних межах, до них належать витрати на утримання і 

експлуатацію будівель і споруд, управління); 

– змінні (загальна сума витрат за певний час залежить від обсягу 

виробництва продукції; поділяються на: пропорційні - змінюються пропорційно 

до зміни обсягу виробництва – сировина, матеріали, комплектуючі, відрядна 

заробітна плата; непропорційні – поділяються на прогресуючі та дегресуючі). 

Поняття кошторису та калькуляція. Витрати на виробництво та 

реалізацію продукції (робіт, послуг) представляють собою витрати 

підприємства, які виражаються в грошовій формі та пов’язані з використанням в 

процесі виробництва сировини та матеріалів, комплектуючих виробів, палива, 

енергії, праці, основних фондів, нематеріальних активів, інших витрат 

некапітального характеру. Вони включаються в собівартість випускаємої 

продукції, рівень якої й визначає об’єм прибутку, рентабельність продукції та 

капіталу, а також інші конечні показники фінансово-економічної діяльності. 

За економічними елементами витрати формуються відповідно до їх 

економічного змісту. Елементи витрат є однаковими для всіх галузей і на їх 

основі складається кошторис витрат на виробництво. 

Елементи витрат на виробництво складають: матеріальні витрати 

(сировина, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати, паливо, енергія, тара; 

віднімається вартість повернутих відходів); оплата праці (всі форми основної 

заробітної плати штатного і  позаштатного виробничого персоналу 

підприємства); відрахування на соціальні заходи (встановлюється у відсотках 

від оплати праці); амортизація основних фондів (амортизаційні відрахування 

на повне відтворення основних фондів за нормами від балансової вартості, 

інших необоротних нематеріальних активів та нематеріальних активів); інші 

операційні витрати (вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума 

податків, зборів, крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, 
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знецінення запасів, псування цінностей, сума фінансових санкцій тощо); інші 

витрати (витрати, що не належать до перелічених вище елементів, включаються 

витрати на страхування майна, винагороду за винахідництво, оплата робіт за 

сертифікацію продукції, оплата послуг зв’язку, витрати на інвестиційну і 

фінансову діяльність підприємства, втрати від надзвичайних подій). 

Важливою є класифікація витрат за статтями калькуляції. Статті – це 

затрати, які відрізняються між собою функціональною роллю у виробничому 

процесі і місцю виникнення. За статтями витрат визначають собівартість 

одиниці продукції, тобто калькуляцію. Перелік статей калькуляції можуть бути 

різним в залежності від галузі промисловості, але, в загальному, може мати 

такий склад: 

– сировина і матеріали; 

– паливо і енергія на технічні цілі; 

– заробітна плата виробничих робітників (основна і додаткова); 

– відрахування на соціальні заходи виробничих робітників; 

– загальновиробничі витрати; 

– адміністративні витрати; 

– підготовка і освоєння виробництва; 

– інші виробничі витрати; 

– витрати на збут (поза виробничі витрати). 

Відмінність статей калькуляції від аналогічних елементів витрат полягає в 

тому, що в першому випадку враховуються тільки витрати на даний виріб, а в 

другому – всі витрати підприємства, не залежно від того де і на які потреби вони 

були здійснені. 

Визначення собівартості продукції . Розрахунок собівартості продукції 

або роботи здійснюється за допомогою калькулювання по встановленим статтям 

витрат. Розрізняють планову, нормативну, кошторисну та фактичну калькуляції. 

Планова калькуляція відображає заплановані витрати на виготовлення 

продукції на майбутні періоди. 

Нормативна калькуляція включає витрати, що розраховуються на базі 

встановлених (як правило, оптимальних, бажаних для досягнення) норм 

матеріальних та трудових витрат та кошторисів по обслуговуванню 

виробництва. 

Кошторисні калькуляції розробляються на нову продукцію, що вперше 

випускається підприємством, котра вимагає розробки відповідної нормативної 

бази. 

Фактична калькуляція – це звітна калькуляція, що відображає загальну 

суму фактично використовуваних витрат на виробництво та реалізацію 

продукції. 

При розробці калькуляції на одиницю продукції витрати, як відомо 

поділяються на прямі та непрямі. Прямі витрати можна одразу ж віднести на 

собівартість одиниці кожного виду виробу: сировина, матеріали, енергія 

технологічна, заробітна плата основних робітників тощо (Додаток Д). 

Прямі матеріальні витрати включаються в собівартість на основі 

встановлених норм витрат та цін на даний вид ресурсу. Основна заробітна плата 



 

 

 

57 

виробничих робітників визначається виходячи з діючих норм праці (виробітки, 

часу) та окремих розцінок (при тарифній оплаті праці), або нормативних ставок 

оплати (при по часовій оплаті праці). 

Після визначення можливого набору прямих витрат всі інші витрати 

відносяться до непрямих витрат та розподіляються між всіма видами продукції 

пропорційно вибраній базі. Так, додаткова оплата праці та відрахування на 

соціальні потреби розподіляються пропорційно основній заробітній платі. 

Цехові та загально виробничі витрати можуть бути розподілені відповідно до 

прямих витрат, або по долі витрат на утримання та експлуатацію обладнання. 

Інколи витрати з утримання обладнання неможливо віднести на певну 

продукцію. Тоді їх враховують в складі цехових витрат та відповідно і 

розподіляють. 

Для визначення об’єму непрямих витрат попередньо розробляються 

кошториси допоміжних та обслуговуючих цехів, витрат на управління тощо. На 

їх основі плануються витрати по комплексним статтям калькуляції: витрати на 

утримання та експлуатацію обладнання, цехові та загально виробничі витрати, 

витрати на підготовку нового виробництва. Ці витрати плануються в 

кошторисному та калькуляційному розрізі та використовуються як для 

визначення собівартості одиниці продукції, так і для всієї товарної та валової 

продукції. 

Розрахунок собівартості на основі встановлених норм прямих витрат та 

розробки планових комплексних статей прийнято називати методом норм або 

методом прямого розрахунку. Надійність розрахунків базується на економічно 

обґрунтованій системі норм витрат. 

При попередніх розрахунках та на ранніх стадіях розробки бізнес-планів 

використовується метод розрахунку по техніко-економічним факторам, або 

аналітичний. Його сутність полягає у визначенні впливу окремих факторів в 

плановому періоді на встановлений базовий показник - рівень витрат на гривню 

продукції. В якості основних факторів, як правило, приймаються: зміна попиту 

на продукцію та об’єму виробництва, зрушення в асортименті продукції, 

підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації 

виробництва, праці, управління тощо. Також враховується вплив зовнішніх 

факторів. 

При розробці перспективних бізнес-планів калькулювання собівартості 

може відбуватись параметричним методом, що встановлює взаємозв’язки між 

динамікою собівартості виробів та зміни їх базових якісних характеристик: 

надійності, довговічності, потужності, маси, швидкості тощо. Цей метод 

вимагає достатньої інформації, обґрунтованого вибору параметрів продукції, 

використання достовірних економіко-математичних моделей та програм. 

При плануванні собівартості підприємство крім калькуляції та кошторису 

витрат на виробництво розробляється зведена шахова таблиця витрат на 

виробництво та реалізацію продукції, що відображає взаємозв’язки економічних 

елементів та калькулятивних статей витрат. 

Основними плановими та звітними показниками по собівартості 

продукції є: 
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– собівартість одиниці продукції в гривнях (тис. грн.), що розраховується 

на основі планових та звітних калькуляцій; 

– витрати на гривню товарної продукції, що розраховуються як 

відношення витрат на виробництво та реалізацію продукції по об’єму випуску 

товарної продукції в цінах реалізації, що показують величину витрат в кожній 

гривні товарної продукції; 

– відсоток зниження витрат при порівнянні товарної продукції (до 

продукції, що випускалась підприємством в попередньому році). 

Планово-фактичне калькулювання: Розрахунки планово-фактичних 

калькуляцій по цехам: 

– по продукції і групах продукції; 

– по затвердженим нормативним документам; 

– по нормативним калькуляціям. 

Планування собівартості випуску. Розробниками підтримуються різні 

методики планування собівартості, і на їх основі розраховується собівартість 

випуску продукції по періодах: 

– багатоваріантні розрахунки планових калькуляцій випуску продукції по 

підприємству і цехах основного виробництва; 

– диференціювання періодів калькулювання - на рік, квартал, місяць, з 

результатом на початок року чи на початок кварталу; 

– диференціювання видів собівартості - виробнича, повна, по змінним 

витратам, тощо. 

– напівфабрикатний і безнапівфабрикатний методи калькулювання 

собівартості і порівняльний аналіз собівартості по різних методиках; 

– настроювані методики розподілу постійних витрат по продукції 

(наприклад, до змінних витрат, до зарплати, до коефіцієнтів складності виробів, 

до об'єму випуску, до виробничої собівартості, тощо). 

Варіантне калькулювання нормативної собівартості. Гнучкість 

калькулювання собівартості одиниці продукції і розрахунку цін досягається за 

допомогою відкритої для користувача системи настройки способів розрахунків 

калькуляцій: 

– довільні (на вибір користувача) калькуляційні статті витрат; 

– настроювані типи розрахунків калькуляційних статей (по нормативах, –

вираженнях відносно інших статей, коефіцієнтах відносно інших статей, через 

зовнішню процедуру, тощо); 

– настроювана шкала заокруглення для статей калькуляцій; 

 

 
 

 

3. ПЛАНУВАННЯ ТА ПОНЯТТЯ  ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

  

 Заробітна плата -– це винагорода, виражена, як правило, у грошовому 

еквіваленті, яку згідно з трудовим договором власник або уповноважений ним 

орган виплачує працівникові за виконану роботу. 
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 Розрізняють номінальну й реальну заробітну плату. 

 Номінальна заробітна плата – це сума грошей, яку отримує працівник за 

виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості затраченої ним 

праці. 

 Реальна заробітна плата відображає купівельну спроможність 

отриманих робітником грошей. 

 За своєю структурою заробітна плата ділиться на основну, додаткову 

заробітної плати та інші заохочувальні й компенсаційні виплати. 

 Основна заробітна плата -– це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, 

посадових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів), відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для 

службовців. На деяких підприємствах основна заробітна плата може 

встановлюватись у вигляді сум відсоткових або комісійних нарахувань залежно 

від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, 

послуг). 

 Додаткова заробітна плата -– це винагорода за працю понад встановлені 

норми, за трудові досягнення і винахідливість, а також за особливі умови праці. 

Вона включає: доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані із виконанням 

виробничих завдань і функцій. Наприклад, надбавки і доплати за бригадирство, 

за суміщення професій, оплата праці у вихідні й святкові дні, премії за 

виконання й перевиконання виробничих завдань, економію сировини і 

матеріалів тощо. 

 До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать 

винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й 

положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не 

передбачені чинним законодавством або здійснюються понад встановлені ним 

норми. До таких виплат належать: оплата простоїв не з вини працівника, 

винагороди за відкриття та винахідництво, матеріальна допомога на 

оздоровлення, оплата за навчання в навчальних закладах дітей працівників 

підприємства й інші. 

 Розміри заробітної плати працівника залежать від складності й умов 

виконуваної роботи, його професійно-ділових якостей, результатів його праці та 

кінцевих результатів господарської діяльності підприємства, регулюються 

податками і максимальною величиною не обмежені. 

 Робота з організації оплати праці на підприємстві передбачає вирішення 

таких питань, як: 

 – вибір способу нарахування заробітної плати працівників підприємства; 

 – визначення форм і систем оплати праці;  

 – розробка системи посадових окладів службовців і спеціалістів; 

 – розробка критеріїв преміювання й встановлення розмірів винагород 

працівникам підприємства.  

 Найпоширенішим на підприємствах є застосування тарифної системи. 

Тарифна система дає змогу порівнювати між собою складність різних видів 
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праці й умов їх виконання і відповідно диференціювати заробітну плату 

працівників різних категорій та кваліфікацій. 

 Основні елементи тарифної системи оплати праці: 

– тарифно-кваліфікаційні довідники; 

– тарифні сітки; 

– тарифні ставки; 

– схеми посадових окладів. 

 Тарифно-кваліфікаційні довідники -– це нормативні документи, які 

містять кваліфікаційні характеристики робіт і професій, згруповані за 

виробництвами й видами робіт. В Україні застосовується Єдиний тарифно-

кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників (ЄТКД). Він 

призначений для визначення складності різних видів робіт і їх тарифікації, 

надання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для формування 

навчальних програм підвищення кваліфікації робітників. ЄТКД містить за 

кожним розрядом даної професії відповідні характеристики, які складаються з 

трьох розділів: «Характеристика робіт», «Повинен знати», «Приклади робіт». 

Розробляються тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) 

Міністерством праці та соціальної політики України. 

 Тарифна сітка застосовується для визначення співвідношення в оплаті 

праці робітників різної кваліфікації, які виконують роботи різної складності. 

Вона являє собою сукупність тарифних розрядів і відповідних їм тарифних 

коефіцієнтів. 

 Тарифний розряд характеризує рівень кваліфікації робітника й складності 

роботи. У більшості галузей промисловості рівень кваліфікації робітників і 

складність робіт тарифікуються за шістьма розрядами. 

 Певний розряд присвоюють робітнику за результатами складеного ним 

іспиту зі знання техніки й виконання робіт відповідного розряду. 

 Другий елемент тарифної сітки – тарифний коефіцієнт – показує, у 

скільки разів тарифна ставка кожного розряду кваліфікованих робітників 

перевищує тарифну ставку робітника першого розряду, яким тарифікується 

праця некваліфікованого робітника. Тарифний коефіцієнт першого розряду 

завжди дорівнює одиниці. 

 Тарифна ставка визначає абсолютний розмір заробітку за годину, день 

або місяць роботи. Вона встановлюється урядом для кожної галузі окремо, як 

правило, для робітників, працю яких за складністю відносять до першого 

розряду. 

 Тарифні ставки подальших розрядів обчислюються множенням тарифної 

ставки першого розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. 

 Тарифна ставка є базова величина для встановлення рівня оплати праці 

робітників незалежно від того, які форми і системи оплати праці застосовуються 

на підприємстві. 

 Розмір заробітку працівника найнижчої кваліфікації (першого розряду) за 

відпрацьовану місячну норму часу не може бути нижчим за встановлений 

державою розмір мінімальної заробітної плати.  
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 Відповідно до схеми посадових окладів підприємства оплачують працю 

інженерно-технічних працівників (ІТП). Розподіл таких працівників за посадами 

здійснюється за допомогою Єдиної номенклатури посад службовців і 

Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та службовців. У 

довіднику містяться характеристики кожної посади, які складаються з трьох 

розділів: «Посадові обов'язки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги». 

 За допомогою кваліфікаційного довідника можна визначити коло 

обов'язків кожного інженерно-технічного працівника й службовця, правильно 

встановити розподіл праці між керівниками та спеціалістами підприємства. 

 Відповідно до чинного законодавства суб'єкти господарювання мають 

повну самостійність у питаннях організації оплати праці всіх категорій 

персоналу. Підприємства самостійно встановлюють форми, системи, розміри 

ставок. При цьому державні тарифні ставки можуть бути орієнтиром у процесі 

організації оплати праці. 

 Основним вимірником результатів праці є кількість виготовленої 

продукції (обсяг наданих послуг) належної якості або витрачений робочий час, 

тобто кількість днів (годин), протягом яких працівник фактично був зайнятий на 

підприємстві. Такому поділу вимірників затрат праці відповідають дві форми 

заробітної плати, що базуються на тарифній системі, – відрядна й погодинна 

(Рисунок 3.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За відрядної форми оплати праці (ЗПвідр) величина заробітку працівника 

визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виготовленої за певний 

проміжок часу (зазвичай за місяць), і відрядною розцінкою за її одиницю. 

 Ця форма заробітної плати стимулює передусім покращання кількісних 

показників праці, тобто її продуктивність. За більшої продуктивності праці 

працівник отримує більшу заробітну плату. При цьому витрати на заробітну 
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плату, що припадають на одиницю продукції, залишаються незмінними за будь-

якого обсягу виробництва – на рівні відрядної розцінки. 

 Відрядну форму заробітної плати найдоцільніше застосовувати в разі : 

 – наявності кількісних показників роботи, які безпосередньо залежать від 

конкретного робітника або бригади; 

 – можливості в робітників збільшити виробіток; 

 – необхідності на даній дільниці стимулювати робітників до подальшого 

збільшення виробітку чи обсягів виконуваних робіт; 

 – можливості точного обліку обсягів (кількості) виконуваних робіт; 

 – належного рівня організації нормування праці. 

 Основною перевагою відрядної форми оплати праці є забезпечення 

прямого зв'язку між оплатою праці та її кількісним результатом. Водночас при 

застосуванні відрядної форми оплати праці існує небезпека зниження якості 

продукції, що випускається, через порушення робітниками режимів 

технологічних процесів, погіршання обслуговування обладнання і його 

передчасного виходу з ладу, недодержання вимог техніки безпеки, перевитрат 

матеріальних ресурсів, що призводить до додаткових витрат підприємства. 

 Таким чином, застосування відрядної форми оплати праці потребує 

посиленої уваги за додержанням режимів технологічного процесу, регламенту 

його обслуговування і контролю якості продукції. 

 За прямої відрядної форми оплати праці заробіток робітника визначається 

кількістю виробленої ним продукції та відповідної відрядної розцінки. 

відрфвідр РNЗП  .  

 Відрядна розцінка (Рвідр) за виготовлення одиниці продукції обчислюється 

за нормою часу на її виготовлення і відповідною годинною тарифною ставкою 

робітника і-го розряду: 

іікштвідр ltР  .. .  

 За відрядно-преміальною системою робітнику, крім заробітку за прямими 

відрядними розцінками, виплачується премія за виконання й перевиконання 

встановлених кількісних і якісних показників роботи: 

ПРNЗП відрфпремвідр  ,  

де П – сума преміальних доплат. 

 За відрядно-прогресивною системою продукція, виготовлена робітником 

умежах встановленої норми, оплачується за звичайними розцінками, а понад цю 

норму – за підвищеними. Сума заробітної плати робітника за цією системою 

(ЗПвідр-прогр) обчислюється за формулою 

прогрдодвідрнпрогрвідр РNРNЗП  .  

 За непрямої відрядної системи оплати праці заробіток робітника залежить 

не від його особистого виробітку, а від результатів праці інших робітників, яких 
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він обслуговує. Ця система застосовується для оплати праці допоміжних 

робітників (наладчиків, ремонтників, кранівників тощо) і підсобних робітників, 

праця яких не піддається нормуванню та обліку, однак значною мірою впливає 

па рівень виробітку основних робітників. 

 Заробіток допоміжного робітника (ЗПнепр-відр) за непрямою відрядною 

системою оплати праці обчислюється за формулою 

внфiвідрнепр кФРЧlЗП  .  

 Акордна система оплати праці полягає в тому, що працівнику або групі 

працівників розмір заробітку встановлюються не за виготовлення окремих 

одиниць продукції або виконання окремих операцій, а за весь комплекс робіт із 

встановленням кінцевого терміну його виконання. Кошти, передбачені на 

оплату праці, виплачуються після завершення всього комплексу робіт 

незалежно від термінів їх виконання. Ця система оплати праці стимулює 

виконання насамперед термінових завдань із меншою кількістю працівників. 

Вона широко застосовується в будівництві. Доцільно застосовувати цю систему 

оплати також для усунення наслідків аварій, виконання термінових ремонтних 

робіт тощо. 

 Погодинна форма оплати праці (ЗПпог) передбачає залежність заробітної 

плати працівника від установленої тарифної ставки за одиницю часу роботи 

(зазвичай годину) і тривалості відпрацьованого ним часу в розрахунковому 

періоді (місяці).  

 За цієї форми оплати праці при зростанні продуктивності праці величина 

витрат підприємства на заробітну плату, що припадатимуть на одиницю 

продукції, зменшуватиметься, і навпаки. Тому виникає потреба у створенні 

належних умов для підтримання нормальної інтенсивності роботи. В іншому 

разі існує ризик підвищення собівартості продукції (робіт, послуг) унаслідок 

низької продуктивності праці. 

 Застосування погодинної форми оплати праці найбільш доцільне за таких 

умов: 

 – на дільниці або на робочих місцях, де забезпечення високої якості праці 

є головний показник роботи; 

 – при виконанні робіт із обслуговування обладнання, а також на 

конвеєрних лініях із регламентованим ритмом; 

 – на роботах, де облік та нормування праці потребують значних витрат і є  

економічно недоцільні, а також де праця працівника не піддається точному 

нормуванню; 

 – на роботах, які можна формально нормувати та врахувати результати, 

але виробіток при виконанні цих робіт не є основний показник. 

 Пряма погодинна форма оплати праці передбачає нарахування грошової 

винагороди працівнику за фактично відпрацьований ним час і його тарифною 

ставкою:  

фiпог ФРЧlЗП  .  



 

 

 64 

 За погодинно-преміальною системою заробітна плата робітника (ЗПпог-прем) 

складається із тарифного заробітку та суми преміальних доплат і визначається 

так: 

ПФРЧlЗП фiпог  .  

  

 

1. Завдання для самоконтролю: 
 

1. Охарактеризувати сутність планування як виду управлінської діяльності. 

2. Охарактеризувати  статті калькуляції. 

3. Охарактеризувати різні методики оцінки зовнішнього та внутрішнього 

середовищ організації. 

3. Обґрунтувати класифікацію стратегій діяльності організації за різними  

ознаками. 

4. Дати визначення заробітної плати та назвати її види. 

5. Порівняти процеси стратегічного і оперативного планування. Що у них 

спільного, а що відмінного? 

6. Охарактеризувати систему планових параметрів та її підсистеми. 

7. Охарактеризувати відмінності бізнес-плану від інших планів. 

8. Розкрити зміст бізнес-планування. 

 

2. Тестові завдання (Додаток В) 
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ТЕМА 4. КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ І ФОРМИ ВЛАДИ 

 

План: 
 

1. Поняття лідерства. Форми влади 

2. Поняття конфлікту 

3. Поняття стресу 
  

1. ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСТВА. ФОРМИ ВЛАДИ 

 

Лідерство – це здатність індивіда впливати на інших людей з метою 

досягнення деяких цілей. 

Важливе значення в менеджменті має співвідношення керівництва та 

лідерства. Лідерство має місце у всіх сферах професійної діяльності керівника 

будь-якого рангу. Менеджер, займаючи певну посаду на відповідному рівні 

управління, стає формальним лідером колективу, оскільки отримує 

повноваження керувати ним. Але він може й не бути дійсним лідером 

колективу, якщо не володітиме відповідними якостями. У такому випадку 

функція лідерства може перейти до неформальних керівників-лідерів, 

найбільш авторитетних членів колективу. За такої ситуації лідерство стає 

процесом стихійного, спонтанного керівництва колективом і може носити 

негативний вплив на нього, якщо формальний керівник не звертатиме на це 

уваги. Неформальними лідерами стають найбільш ініціативні, енергійні, 

інформовані працівники. У різних ситуаціях життєдіяльності колективу 

лідерами можуть бути різні працівники. 

Безлідерні колективи менш ефективні. Найбільшої ефективності у своїй 

діяльності досягають ті колективи, де керівник є одночасно й лідером.  

Прийоми і методи ефективного керівництва: 
1. Економізація дій та прийомів діяльності менеджера, тобто 

перетворення їх дій в більш економні та більш продуктивні ведеться через 

наступні аспекти в роботі: 

1. виконання більш важливої роботи в першу чергу; 

2. складання бюджету часу; 

3. гнучке планування часу; 

4. обмежена кількість прийняття важливих рішень під час роботи; 

5. використання засобів оргтехніки. 

2. Вивчення роботи підлеглих і визначення їх потенційних 

можливостей ведеться по етапам для вирішення питань делегування та ін. 

питань: 

1. вивчення можливостей і характеру підлеглих; 

2. вивчення технічної компетентності підлеглого; 

3. вивчення можливостей підлеглих виконувати роботу і керувати нею; 

4. визначення потенційних рис характеру підлеглого. 

Для вирішення питань делегування необхідно: 
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1. вивчити можливі наслідки від делегування; 

2. обрати загальний підхід до рішення проблеми делегування; 

3. вивчення наслідків внаслідок нездійснення делегування; 

4. вивчення впливу передачі повноважень на підлеглих; 

5. встановлення загального взаємопорозуміння з підлеглими 

3. Визначення потенційних можливостей умов доведення знань 

відбувається так: 

– передача частини повноважень  згуртованому колективу; 

– передача частини повноважень для збільшення взаємної зацікавленості 

підлеглих; 

– вибір помічників менеджером з урахуванням поглядів групи; 

– розподіл роботи між підлеглими; 

– організація контролю. 

Влада – це реальна можливість впливати на поведінку інших людей згідно 

певних повноважень. 

Абсолютної влади не існує, оскільки ніхто не може однаково впливати на 

всіх людей у будь-яких ситуаціях. А саме від ситуації, від особистості, на яку 

влада спрямована та індивідуальності керівника залежить керівний вплив і 

влада.  

В організації влада детермінується ієрархією взаємовідносин, тобто 

місцем керівника на управлінських щаблях. Вищий керівник може здійснювати 

сильніший владний вплив щодо колективу взагалі.  

Влада є необхідною умовою успішної діяльності організації. 

Види влади в організації: 

Влада керівника над підлеглими – керівник має владу над підлеглими 

внаслідок їх залежності від нього у таких питаннях, як заробітна плата, робочі 

завдання, просування по службі, розширення повноважень та ін.; 

Влада підлеглих над керівниками – підлеглий теж має владу над 

керівником тому, що керівник залежить від підлеглого в багатьох ситуаціях 

(вирішення проблем, прийняття рішень, реалізація стратегії та ін.) 

Все це говорить про те, що розумний керівник повинен піддержувати 

баланс влади керівників і підлеглих. 

Розподіляючи владу між підлеглими, керівник залишає за собою функції 

координатора, тобто він може при необхідності втручатися у розвиток ситуації і 

коригувати діяльність персоналу. Необхідність координації зумовлена 

принципом одноособового керівництва Анрі Файоля, який образно зазначав; 

«Тіло з двома головами у суспільстві, як і в живій природі – це монстр, який 

приречений на вимирання.» 

Влада може набувати різноманітних форм. У співпраці четверо 

американських дослідників – Джон Френч, Бертрам Рейвен, Пол Херсі та 

В.І.Натемайєр розробили зручну класифікацію підстав влади. Згідно з їх 

висновками існує сім основних форм влади:  

– влада, що заснована на примусі, штрафних санкціях та загрозі покарань; 

– влада, що заснована на винагородах; 

– експертна влада; 
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– еталонна влада (харизматичний вплив);  

– законна або традиційна влада; 

– влада, заснована на участі; 

– інформаційна влада. 

Сила примусу: в її основі лежать побоювання підлеглих, різні за 

походженням (страх втратити роботу, потрапити у «чорний список», бути 

покараним). Керівник намагається подавляти, знешкоджувати тих 

співробітників, які від нього залежать, але в майбутньому можуть набирати 

вагомості і статусу, тим самим послаблюючи його позицію. 

Сила винагороди буде тим відчутнішою, чим чіткіше простежується 

зв'язок між стараннями, наполегливістю, самовідданістю і досягненням 

результатів з однієї сторони, та позитивною реакцією лідера (визнання, 

преміювання, ставлення у приклад, службова кар'єра) – з іншої. 

Влада спеціаліста (експертна) передбачає унікальний досвід, високу 

кваліфікацію, спеціальні глибокі знання та фахові практичні навички. Дії та 

вчинки такого керівника сприймаються підлеглими як «істина в останній 

інстанції», на віру, без перевірки, як закон, обов'язковий до виконання. Його 

слово не підлягає сумніву, він вирішує спори, вказує правильний шлях. 

Референтна (еталонна) влада базується на власних магнетичних якостях 

лідера, які прагнуть копіювати його послідовники. Керівник, що володіє 

харизматичним впливом сприймається підлеглими як взірець, людина, яка 

уособлює ті риси і якості, котрими прагнуть володіти решта членів колективу. 

Кожний з них прагне завоювати його симпатію, звернути на себе увагу, 

виконати свою роботу максимально якісно. 

Легітимна (законна) влада випливає із статусу керівника в організації. 

Керівна посада передбачає здійснення більшості управлінських функцій, а 

підлеглий вважає цілком природнім підкорятися наказам і вказівкам. Законна 

влада - це невід'ємний атрибут формального лідера. Він володіє нею завжди, 

навіть при наявності більш впливової особи, статус якої не підтверджено 

офіційною посадою. 

Сила взаємодії з підлеглими вимагає таланту перекладати частину своїх 

функцій на плечі підлеглих, помічників. Визначити цю частину, тобто скласти 

перелік обов'язків, які вимагають особистого виконання, і таких, що можуть 

виконуватися іншими, досить складно. Проте це дозволить зосередитися на 

головному, почати дійсно керувати, а не метушитися, прагнучи встигнути 

зробити все самостійно. 

Інформаційна влада випливає із знання керівником усіх найдрібніших 

аспектів діяльності підрозділу чи організації. Така цілісна картина дає змогу 

управляти колективом, бачити хибні дії підлеглих та їх досягнення. Ті 

працівники, яким потрібна конкретна додаткова інформація, змушені звертатися 

по неї до лідера як до першоджерела, виконувати його доручення в обмін на 

володіння знаннями про предмет, що їх цікавить. 

Вплив – це будь-яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в 

поведінку іншого індивіда. 
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Рисунок 4.1. 

 

Модель владного впливу керівника на підлеглого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми впливу.   
Основними формами впливу можна вважати навіювання, переконання, 

прохання, погрозу, підкуп, наказ.  
Рисунок 4.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навіювання – це вплив на особу не критикою, а особистим прикладом 

поведінки, авторитетом, словом тощо.  

Переконання – це вплив на особу через логічне слово, емоції, дискусію, 

наведення прикладів з досвіду та історії.  

Прохання – це вплив на особу через слово при добрих стосунках.  

Погроза – це вплив на особу через залякування, обіцянки спричинити 

підлеглому зло тощо.  

Підкуп – це вплив на особу через схиляння її на свій бік будь-якими 

засобами (гроші, вільний час та ін.).  

Наказ – це офіційне розпорядження органів, що мають владу. Його не 

обговорюють, а виконують.  

Форма влади, 

використовуваної керівником 

Уявлення і очікування 

керівника щодо бажаної 

поведінки підлеглого 

Вибір керівником засобів 

впливу на підлеглого, 

орієнтованих на потреби 

останнього 

Реакція підлеглого 

Цінність наслідків 

поведінки 

підлеглого 

Потреби підлеглого 
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Довідково: наказ   оформляється  на  бланку  наказу. Зміст наказу (розпорядження) 

коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника «Про" і складається за 

допомогою віддієслівного  іменника  («Про  затвердження...»,  «Про введення...», «Про     

створення...»,)  або іменника    ("Про підсумки..", "Про заходи...").  

 Текст наказу з питань основної діяльності установи та з адміністративно-

господарських питань складається з двох частин - констатуючої (преамбули) і розпорядчої.  

 У констатуючій частині зазначаються  підстава,  обґрунтування або мета видання 

наказу. Зазначена частина може починатися із слів «На виконання»,  "З  метою" тощо.  Якщо  

документ  видається  на підставі іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині 

зазначаються назва виду цього документа,  його автор, дата, номер та заголовок. Крапка в 

кінці констатуючої частини не ставиться.  

 Розпорядча частина наказу починається із слова «НАКАЗУЮ», яке друкується з 

нового рядка великими  літерами  без відступу від лівого поля і лапок.  

 Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються  арабськими  

цифрами. У кожному  пункті повинні бути зазначені виконавці (структурні підрозділи або 

конкретні посадові (службові) особи), конкретні завдання  (доручення)  і строки їх виконання. 

Виконавці можуть бути названі також узагальнено, наприклад"начальникам структурних 

підрозділів".  

 Розпорядча частина наказу розпочинається, як правило, з дієслова у формі 

інфінітиву:  «ПРИЙНЯТИ», «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРЕВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», 

«ВІДРЯДИТИ», «НАДАТИ».  

 Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника,  на якого поширюється 

дія  наказу,  і малими  -  ім'я,  по батькові   працівника  та текст  наказу. У  зведених наказах  

прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.  

 У наказі  про призначення або звільнення працівника зазначається повна дата (число, 

місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення  трудових  відносин), 

розміри його посадового окладу  відповідно до штатного розпису, надбавок та доплат.  

.Розпорядження – деталізація конкретних шляхів і способів вирішення 

окремих завдань у межах окремих служб та підрозділів.  

Розпорядження як документ – правовий акт, виданий керівником 

структурного підрозділу для вирішення оперативних питань. Текст 

розпорядження має констатуючу і розпорядчу частини. В останньому пункті 

розпорядження зазначають осіб, на яких покладають обов’язки з контролю за 

виконання їх. Розпорядження звичайно мають обмежений строк дії і стосуються 

вузького кола питань і виконавців. 

Найбільш поширеною формою розпорядчого впливу є усна вказівка 

керівника. Найчастіше цю форму впливу застосовують керівники низової ланки: 

адміністратори, зав. відділами, секціями і відділами. На вищих щаблях 

управлінської ієрархії кількість усних вказівок зменшується. 

Важливими характеристиками керівника-лідера є його висока 

інтелектуальна та емоційно-вольова стресостійкість. Інтелектуальна означає 

бажання керівника набувати нових знань, прагнути до них. Емоційно-вольова 

стресостійкість характеризує здатність особи приймати компетентні рішення в 

умовах нестачі інформації, дефіциту часу, ділових протиріч і власних 

конфліктів. 

В теорії менеджменту є поведінкові і ситуаційні підходи до керівництва 

і лідерства. 
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Ренсіс Лайкерт та група його послідовників запропонували класифікувати 

стилі керівництва порівнянням автократичного і демократичного континуумів 

поведінки керівника.  

Континуум – термін, вживаний для цілісних утворень, які мають відомі 

властивості неперервності. За Лайкертом кожен керівник тяжіє до однієї з 

крайнощів, – при дослідженнях не знайшлося жодного з двома якостями. 

В результаті Лайкерт запропонував чотири базових системи стилю керівництва: 

1. Експлуатаційно-авторитарна – типові автократи з диктаторськими 

нахилами, їм властива жорстка вимогливість та експлуатація підлеглих. 

2. Прихильно-авторитарна – система, в якій поєднують тоталітарні риси 

з врахуванням ініціативи підлеглих . Мотивація будується не тільки примусом, 

але й через винагороди (батіг-пряник ). 

3. Консультативно-демократичний стиль – демонструє значну довіру до 

підлеглих. Тут є двостороннє спілкування і повна довіра обох сторін. Важливі 

рішення ухвалює керівник , а виконання конкретизується підлеглими. 

4. Стиль заснований на участі – групові рішення приймаються за 

пропозицією підлеглих і ґрунтовного спільного обговорення . На думку 

Лайкерта ця система лідерства найдієвіша: стосунки дружні і є атмосфера 

довіри , превалює орієнтація на людину ( в частині реалізації виробничих 

завдань ).  

Теорії лідерства.  

1. Одним із механізмів, що пояснює виникнення лідерства у груповому 

процесі, є теорія «соціального обміну» Дж.Хоманса. Згідно теорії, соціальні 

відносини - це постійний процес обміну, в якому залучені не лише матеріальні 

цінності, речі, а й емоції, почуття. У процесах обміну людина схильна вести 

розрахунки, основною метою яких є своєрідне "очікування винагороди". Це 

очікування як мотив поведінки здатне видозмінюватися від ситуації, але не 

зникає, залишаючись завжди домінуючою орієнтацією людини. 

Основна складова обміну – ключові компоненти статусу, репрезентовані 

авторитетом і визнанням. Ці компоненти поряд із соціальним схваленням, 

грішми, повагою розглядаються як основні винагороди і цінності в сучасному 

суспільстві. Оцінка внеску індивіда відбувається не лише на діадному рівні 

взаємодії, але й охоплює загально-груповий рівень. Чим значуща цінність 

внеску індивіда в загальні результати, тим вищий його груповий статус 

(визнання лідерства), який виступає як своєрідна винагорода зі сторони групи. 

2. Теорія людських ролей (Р.Бейлс) розглядає ролі «професіонала» лідера, 

орієнтованого на вирішення ділових проблем, і «соціально-емоційного 

фахівця», який вирішує проблеми людських стосунків. 

3. Харизматична концепція – лідерство послане окремими видатними 

особами як деяка благодать («харизма»). Приклади таких лідерств як – 

Наполеон, Лінкольт, Уінстон Черчель. Харизма – це наділення особистості 

властивостями, що викликають поклоніння перед нею і беззаперечну віру в її 

можливості. Ось деякі характеристики харизматичних особистостей: показна 

зовнішність, добрі риторичні здібності, незалежність характеру, гідна і впевнена 

манера триматися. У реальному житті харизматичність лідера викликає 
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добровільне визнання його винятковості, що зумовлює безперечне підкорення, 

наслідування його дій і поведінки в цілому.  

4. Прибічники інтерактивної теорії вважають, що лідером може стати 

будь-яка людина, яка займає відповідне місце в системі міжособистісних 

стосунків. Питання про те, хто конкретно візьме на себе лідерство, має 

вирішуватися з урахуванням індивідуальних особливостей кандидата в лідери, 

особистісних характеристик інших членів групи, наявної ситуації і 

виконуваного завдання. 

5. Синтетична (або комплексна) теорія розглядає лідерство як процес 

організації міжособистісних стосунків у групі, а лідер як суб’єкт управління цим 

процесом, причому сам феномен лідерства розглядається в контексті спільної 

групової діяльності. 

6. Ситуативної теорії. Цей підхід є загальновизнаним. Він визначає 

лідерство як продукт ситуації. Вимогли ситуації диктують вибір адекватних 

засобів і прийомів поведінки, відповідної комбінації особистісних рис, здатних 

максимально враховувати можливі зміни у її розвитку. 

Метою сучасних ситуаційних теорій лідерства є визначення особистих 

якостей менеджерів і стилів керування, які найкраще відповідають певним 

ситуаціям. Це означає, що стиль керування має змінюватися в залежності від 

конкретної ситуації, тобто керівник повинний вміти вести себе по-різному за 

різних обставин.  

Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. В моделі Ф. Фідлера 

враховані три фактори:  

– характер відносин між керівником та підлеглими (лояльність  

підлеглих, ступінь довіри до керівника, привабливість особистості керівника 

тощо);  

– структура завдання підлеглому (звичність завдання, чіткість його 

формулювання, можливість структуризації тощо);  

– посадові повноваження керівника (межі влади, що пов’язані з посадою 

керівника, ступінь підтримки менеджера вищим керівництвом організації тощо).  

При цьому Ф. Фідлер вважав (базові положення теорії), що:  

-  стиль кожного конкретного керівника залишається в цілому постійним 

(стабільним);  

– керівник не здатний пристосувати свій стиль керівництва до умов 

конкретної ситуації;  

– необхідно призначати керувати підрозділом менеджера, стабільний 

стиль якого найбільше відповідає ситуації у цьому підрозділі.  

Такий підхід, на думку Ф. Фідлера, забезпечує баланс між вимогами 

ситуації та особистими якостями керівника.  

Теорія «життєвого циклу» П. Херсі і К. Бланшара. В основу теорії         

«життєвого циклу» покладено гіпотезу, що ефективність стиля керування 

залежить від ступеня «зрілості» виконавців (підлеглих). В рамках цієї теорії під 

«зрілістю» розуміється:  

– здатність підлеглого нести відповідальність за свою поведінку;  

– бажання досягти поставленої перед ним мети;  
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– освіта та досвід щодо конкретного завдання, яке необхідно виконати.  

У моделі визначені 4 стилі керування залежно від ступеня «зрілості» 

виконавців:  

S 1 – «давати вказівки». Це сполучення низького рівня орієнтації на 

людину і високого – на задачу. Такий стиль призначений для підлеглих з 

низьким рівнем “зрілості”. У даному випадку підлеглі або не хочуть, або не 

здатні відповідати за конкретне завдання. Тому для них потрібні інструкції, 

вказівки, жорсткий контроль;  

S 2 – «продавати». Це одночасно висока орієнтація як на людину, так і на 

роботу. Підлеглі бажають приймати відповідальність, але не спроможні 

внаслідок середнього рівня «зрілості». Отже, керівник обирає поведінку, 

орієнтовану на завдання, і підтримує ентузіазм виконавців;  

S 3 – «залучення». У такій ситуації підлеглі спроможні, але не бажають 

відповідати за виконання завдання. Підлеглі знають, що і як треба робити, їм не 

потрібні конкретні вказівки. Проте вони мають відчувати свою причетність до 

виконання поставленого завдання. Керівники можуть підвищити мотивацію 

підлеглих, надаючи їм можливість приймати участь у прийняття рішень.  

S 4 – «делегування». Підлеглі і спроможні, і бажають приймати 

відповідальність. Поведінка керівника за такої ситуації може поєднувати 

низький рівень орієнтації як на завдання, так і на людські відносини. Керівник 

дозволяє підлеглим діяти самостійно.  

Поведінковий підхід. Згідно поведінкового підходу до лідерства 

результативність управління визначається не стільки особистими якостями, 

скільки тим, як керівник поводить себе зі своїми підлеглими. Отже, 

поведінковий підхід спирається на стиль керування.  

Групова динаміка охоплює всі види колективної взаємодії у групі. 

Йдеться про такі процеси, як групова згуртованість, влада, прийняття рішення, 

зміна влади, спосіб реагування на інші групи та ін. Більшість з них відбувається 

тільки в малій соціальній групі. 

Групова динаміка (грец. dunamicos – сильний) - сукупність процесів, що 

відбуваються в малій групі і характеризують її з точки зору руху, розвитку та 

функціонування. 

Механізми групової динаміки забезпечують збалансованість між силами 

розвитку і стабілізації.  

Залежно від сповідуваних принципів виокремлюють і класифікують різну 

їх кількість.  

За одним із підходів до психологічних механізмів групової динаміки 

зараховують: 

– ідіосинкразійний (грец. idios – особливий, незвичний і synkrasis –

змішування) кредит лідера. Феномен “ідіосинкразійного кредиту” є своєрідним 

дозволом групи на поведінку, яка відхиляється від групових норм. Передусім 

його надають суб'єкту з високим статусом у групі, оскільки вважається, що він 

більше, ніж інші, орієнтується на групу, впроваджує інновації, 

найкомпетентніший. Наприклад, лідерам, які зробили вагомий внесок у 

життєдіяльність групи, дозволено у своїй поведінці відхилятися від групових 
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норм, експериментувати з новими можливостями. За умови коли такі 

експерименти з цілями, способами їх досягнення, новими формами 

міжособистісної взаємодії більшість груп визнає і схвалює як позитивні, їх 

результати можуть стати новою груповою нормою. Цей механізм сприяє 

створенню передумов для переходу групи на вищий рівень розвитку; 

– розв'язання внутрігрупових суперечностей. Виокремлюють такі типи 

суперечностей між зростаючими потенційними можливостями групи та її 

актуальною діяльністю; між зростаючим прагненням учасників групи до 

самореалізації та самоствердження і одночасно посиленими тенденціями 

входження особистості до групової структури, інтеграції її з групою; між 

реальною поведінкою лідера і очікуваннями від неї (ця суперечність зводиться 

до з'ясування причин розвитку групи через конфлікт між лідером і 

послідовниками, тобто враховується тільки один аспект розвитку групи). 

Внутрігруповий конфлікт є потенційною можливістю просування групи до 

вищих рівнів і сприяє розвитку групи за конструктивного розв'язання 

суперечностей; 

– психологічний обмін. Полягає у наданні групою більш високого 

психологічного статусу індивідам, котрі зробили вагомий внесок в її 

життєдіяльність. Різновидом психологічного обміну є ціннісний обмін. 

Відповідно корисні дії, адресовані як окремим членам, так і групі позначають 

поняттям «ціннісний внесок індивіда». У процесі групового функціонування 

активна участь індивіда (індивідів) у досягненні групової цілі, реалізації 

групових цінностей “обмінюється” на високий груповий статус. Розвиток групи 

відбувається через реальні групові дії, внаслідок чого, спираючись на оцінку 

вкладів у спільну справу, стає очевидною диференціація індивідуальних 

групових позицій (статусна диференціація). 

Особливості взаємодії членів колективу з приводу прийняття й реалізації 

рішень формують стиль керівництва. Стиль управління (керівництва) – 

стала сукупність особистих та індивідуально психологічних характеристик 

керівника, за допомогою яких реалізується той чи інший метод (методи) 

керівництва. 

Стиль лідерства (керівництва) – типова для лідера (керівника) система 

прийомів впливу на (підлеглих. 

Стиль керівництва обумовлюється особливостями розпоряджувально 

власних взаємин у колективі, в залежності від співвідношення яких він може 

бути: директивним (авторитарним), демократичним і анархічним. 

Вибір стилю керівництва обумовлюється дією ряду різноманітних 

факторів. Серед них головну роль відіграє ситуація. Частота застосування 

відзначених стилів керівництва різна.  

Типолігія стилів керівництва. 

1. Авторитарне управління: керівник сам визначає групові цілі, сам 

приймає рішення, на підлеглих діє, головним чином, наказом, розпорядженням, які 

не підлягають обговоренню. Авторитарне управління має різні форми: 
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А. Патріархальне: всі «члени сім'ї» повинні слухатись керівника, а він вважає 

підлеглих такими, які не "доросли" до прийняття рішень. Але це його «діти», про 

яких він, звичайно, повинен піклуватися. 

Б. Автократичне: більш притаманне інституціям (державним підприємствам), 

ніж окремим особам. Керівництво здійснюється апаратом через підлеглі  інстанції, 

які побічно проводять рішення автократа (самодержця), залишаючись підлеглими 

йому. 

В. Бюрократичне: домінує деперсоналізація (людина - носій регламентованих 

функцій), керівники всіх рівнів займають своє місце в структурі інстанцій і мають 

право на виконання даних їм повноважень. Системі регулювання 

підпорядковуються і керівництво, і підлеглі (предметна компетентність). 

Г. Харизматичне (харизма – милість Бога): за лідером визнаються видатні, 

єдині в своєму роді якості, а тому він може побажати будь-якої жертви від підлеглих 

і не зобов'язаний про них турбуватися. 

2. Демократичне управління: керівник мобілізує групу на колективну 

розробку рішень і колективну їх реалізацію, організовує систематичний обмін 

інформацією, думками, на підлеглих діє переконаннями, порадами, аргументами. Для 

демократичного стилю керівництва характерна участь членів колективу в 

обговоренні важливих питань його життєдіяльності, існує інтерес керівника до 

думки підлеглих. Демократичний керівник вміє залучати до прийняття рішень 

членів колективу та інтегрувати їхні думки. Демократичне керівництво апелює 

до «людини» згідно теорії Д.МакГрегора. Демократичний стиль 

характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільним 

прийняттям рішень, оцінкою роботи після її завершення. Демократичний стиль 

необхідний там, де колектив знаходиться на високому рівні зрілості, де 

встановилися порядок і дисципліна. 

3. Ліберальне (пасивне) управління: низький рівень вимог до підлеглих, 

головні засоби впливу - прохання, інформація. Як різновид демократичного стилю 

виступає саме ліберальне керівництво, яке базується на майже повній свободі у 

визначенні своїх цілей і контролі своєї власної роботи. 

4. Анархічне управління: фактична відмова від активного впливу на 

підлеглих, уникання в прийнятті рішень, «плавба за течією» невтручання і 

потурання підлеглим («роби, як знаєш»). Анархічний стиль керівництва має 

місце тоді, коли керівник самовідмежовується від керівництва. Цей стиль може 

бути доречним у тому випадку, якщо колектив «доріс» у своєму розвитку до 

того, що може ефективно діяти на засадах самоуправління. 

У наш час на Заході в менеджменті практикують комбінування авторитарного і 

кооперативного стилів керівництва, при чому останній переважає. 
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Таблиця 4.1.2. 

Характеристика стилів керівництва                                                      

Параметри 

взаємодії 

керівників з 

підлеглими 

Стилі керівництва 

авторитарний демократичний ліберальний 

1. Прийоми 

ухвалення 

рішення 

Одноосібно 

вирішує питання 

Перед ухваленням 

рішення радиться 

з підлеглими 

Чекає указівок від керівництва чи 

рішення наради 

2. Спосіб 

доведення 

рішення до 

виконавців 

Наказує, 

розпоряджається, 

командує 

Пропонує, 

просить 
Просить 

3. Розподіл 

відповідальності 

Бере на себе чи 

перекладає на 

підлеглих 

Розподіляє 

відповідальність 

відповідно до 

переданих 

повноважень 

Знімає із себе усяку відповідальність 

4. Відношення 

до ініціативи 
Придушує 

Заохочує, 

використовує в 

інтересах справи 

Віддає ініціативу в руки підлеглих 

5. Відношення 

до підбора 

кадрів 

Боїться 

кваліфікованих 

працівників 

Підбирає 

грамотних 

працівників 

Підбором кадрів не займається 

6. Відношення 

до недоліків 

власних знань 

Усе знає — усе 

вміє 

Постійно 

підвищує свою 

кваліфікацію, 

враховує критику 

Поповнює свої знання і заохочує цю 

рису у підлеглих 

7. Стиль 

спілкування 

Тримає 

дистанцію, не 

товариський 

Дружньо 

набудований, 

любить 

спілкування 

Боїться спілкування, спілкується з 

підлеглими тільки з їх ініціативи 

8. Характер 

відносин з 

підлеглими 

Диктується 

настроєм 

Рівна манера 

поведінки, 

постійний 

самоконтроль 

М'який, покладливий 

9. Відношення 

до дисципліни 

Прихильник 

формальної 

твердої 

дисципліни 

Прихильник 

розумної 

дисципліни, 

здійснює 

диференційований 

підхід до людей 

Вимагає формальної дисципліни 

10. Відношення 

до морального 

впливу на 

підлеглих 

Вважає 

покарання 

основним 

методом 

Використовує 

різні види 

стимулів, не 

завжди 

Діє приблизно так само, як і демократ 
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стимулювання. 

Заохочує тільки 

по святах 

орієнтуючись на 

свята 

2. ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ  

  

Слово «конфлікт» має латинський корінь і розуміється як сутичка, 

зіткнення. Психологи під конфліктом розуміють такий "вид спілкування", в 

основі якого лежать різного роду реальні, або ілюзійні, об'єктивні чи 

суб'єктивні, але осмислені протиріччя між особистостями, що спілкуються, а 

також внутрішній дискомфорт однієї особи. 

Конфлікт – це відсутність згоди між двома чи декількома суб'єктами, 

зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами 

або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт однієї особи. При 

конфлікті кожен суб'єкт нав'язує свою точку зору, цілі, думки, гостру суперечку 

і заважає іншому суб'єктові чинити так само. 

Конфлікти є повсякденним і природним явищем виробничо-господарської 

діяльності, її невід'ємним атрибутом. Конфлікти є джерелом змін, що 

відбуваються в організації (на підприємстві), розвиток і функціонування якої по 

суті, являє собою безперервний процес виникнення й розв'язання різноманітних 

виробничо-господарських проблем. Саме внаслідок конфліктів виробничі 

відносини стають інколи мобільними, динамічними, здатними до модернізації 

та оновлення, адже відкидаються віджилі норми мислення та поведінки людей. 

Це не означає, звичайно, що конфлікти мають лише позитивне значення і 

не можуть виконувати деструктивну для організації (підприємства) роль. Тому 

науковий менеджмент акцентує увагу на необхідності створення таких 

виробничих умов і пошуку таких форм взаємодії працівників у яких конфліктне 

зіткнення отримувало б культурний, цивілізований та гуманний характер. 

Узагальнення та співставлення різних конфліктологічних концепцій 

свідчить, що кожний конфлікт має деякі спільні складові, до яких зазвичай 

відносять: 

– суб'єктів конфлікту; 

– відносини між ними; 

– предмет (проблему, спірне питання), з приводу якого він виникає; 

– соціальне середовище, у якому протікає. 

Функції конфліктів: 

Позитивні: 

– соціально-діагностична 

– регулююча 

– інтегративна 

– інноваційна 

– комунікативна 

– соціально-психологічна 

Негативні: 

– дестабілізуюча 

– надлишково-витратна 
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– дезорганізуюча 

Види конфліктів 

Конфлікт в організації виникає тоді, коли перед нею поступають як 

суперечливі і навіть несумісні цілі, так і засоби їх досягнення. 

Конфлікти поділяють за такими ознаками: 

За результатами: функціональні – підвищують ефективність діяльності 

організації; дисфункціональні – знижують рівень забезпечення власних потреб, 

зменшують роль групового співробітництва і, як наслідок, ефективність 

діяльності організації 

За змістом: внутрішньо особистий; між особистий;  конфлікт між особою 

і групою; міжгруповий. 

За обсягом:  глобальні, які охоплюють увесь колектив; парціальні (парні), 

які охоплюють двох осіб. 

За тривалістю: затяжні;  короткотривалі. 

За джерелом виникнення: об'єктивні, які викликані недоліками 

виробничого характеру; суб'єктивні, які викликані негативними особистими 

якостями учасників конфлікту 

За типом структури взаємовідносин: вертикальні;  горизонтальні. 

За рівнем формалізації взаємовідносин:  офіційні; неофіційні. 

За формою:  приховані; відкриті. 

Будь-який конфлікт може бути віднесений до того чи іншого виду як за 

однією з наведених ознак, так і за декількома з них одночасно. Наприклад, 

конфлікт між керівником та підлеглим із приводу недоліків у організації праці є 

вертикальним, але одночасно він є й парціальним, об'єктивним, а також може 

бути затяжним (короткотривалим), діловим (особистим), офіційним 

(неофіційним), прихованим (відкритим). 

Внутршіньоособистісний конфлікт може приймати різні форми Одна з 

найбільш поширених – рольовий конфлікт, коли до однієї особи висувають різні 

вимоги щодо того, яким має бути результат роботи. Внутрішньоособистий 

конфлікт може також виникнути в результаті того, що виробничі вимоги не 

співпадають з особистими потребами і цінностями. Наприклад, жінка – керівник 

планувала суботу і неділю присвятити відпочинку з чоловіком, оскільки її 

надмірна увага до роботи погано впливає на сімейне життя. Але в п'ятницю до 

неї заходить її начальник з якоюсь проблемою і вимагає, щоб вона розв'язала її 

за вихідні дні. 

Внутрішньоособистісний конфлікт може бути відповідно на робоче 

перевантаження (недовантаження), бути пов'язаним із незадоволеністю 

роботою, низькою впевненістю у собі та організації, зі стресами. 

Міжосособистісний конфлікт є, можливо, найбільш поширеним. В 

організаціях він проявляється по-різному. Найчастіше це боротьба керівників за 

обмежені ресурси, капітал або робочу силу, час використання обладнання або 

схвалення проекту. Кожен вважає, що оскільки ресурси обмежені, він має 

переконати начальство виділити ці ресурси саме йому, а не іншому.  Кожен 

намагається переконати керівництво прийняти його точку зору. Аналогічним, 



 

 

 78 

але делікатним і тривалішим, може бути конфлікт між двома кандидатами на 

підвищення при наявності однієї вакансії. 

Міжособистісний конфлікт може також виявлятися як зіткнення 

особистостей. Люди з різними рисами характеру, поглядами і цінностями іноді 

просто не в змозі ладнати між собою. 

Конфлікт між особою і групою. Виробничі групи запроваджують певні 

норми поведінки і виробітку. Кожен має їх дотримуватись, щоб бути прийнятим 

неформальною групою і, тим самим, задовольнити свої соціальні потреби. 

Однак, якщо очікування групи не відповідають очікуванням окремої особи, 

може виникнути конфлікт. Наприклад, хтось хоче заробити більше, працюючи 

понад норму, а група розглядає таке «надмірне старання» як негативну 

поведінку. 

Між особою і групою може виникнути конфлікт, якщо ця особа займе 

позицію, відмінну від позиції групи. Наприклад, обговорюючи на зборах 

можливість збільшення обсягу продаж, більшість буде вважати, що цього можна 

досягти шляхом зниження цін. А хтось один буде твердо переконаний, що така 

тактика приведе до зменшення прибутку і сприяє думці, що їхня продукція не 

така якісна, як продукція конкурентів. Хоча така людина може бути права, вона 

все одно буде розглядатися як джерело конфлікту, оскільки йде проти думки 

групи. 

Міжгруповий конфлікт. Організації складаються з великої кількості 

груп, як формальних, так і неформальних. Навіть у найкращих організаціях між 

такими групами можуть виникати конфлікти. 

Неформальні організації, які вважають, що керівник ставиться до них 

несправедливо, можуть тісніше згуртуватися і зробити спроби «поквитатися» з 

ним шляхом зниження продуктивності. Прикладом конфлікту може бути 

конфлікт між профспілкою і адміністрацією. 

На жаль, частим прикладом міжгрупового конфлікту служать суперечки 

між лінійним і штабним персоналом.  

Умови виникнення конфліктних ситуацій в трудових колективах: 

– штучно збережені в колективах побутові, національні та інші звичаї і 

традиції, які можуть примусово-культивуватися окремими його членами; 

– недоліки в організації праці й побуті членів трудового колективу та 

членів їхніх сімей; 

– переважання в колективі аморальних відносин між його членами як по 

«вертикалі», так і по «горизонталі»; 

– наявність у трудовому колективі неформальних мікрогруп із негативною 

спрямованістю їхньої діяльності; 

– недовіра керівника до підлеглих, яка виражається в непотрібній опіці, 

підміні їх при виконанні ними своїх обов'язків; 

– прискіпливе або поблажливе ставлення керівника до своїх підлеглих і 

навпаки. 

Відкритому прояву конфлікту передує цілий ряд причин, які носять 

особистий та виробничий характер. Причини особистого характеру (змісту) 

умовно можна об'єднати в три групи: 
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– причини фізичного несумісництва; 

– причини емоціонального несумісництва; 

– причини інтелектуального несумісництва. 

Конфлікти, які стосуються першої групи причин виникають через 

наявність у людей певних фізичних недоліків (наприклад, пітливість тіла) та 

негативних звичок (наприклад, вживання слів-паразитів, виникнення можливих 

шумів під час їжі), спеціальні дослідження показали, що на цю групу причин 

припадає 20% усіх конфліктів. Такі конфлікти ліквідовуються досить легко. 

Конфлікти, які виникають з причин другої групи пов'язані з 

антипатією у взаєминах людей (злість, гнів, ненависть, роздратування). Ця група 

причин сприяє виникненню конфліктів у 38% випадках і вони протікають більш 

складно та довготривале. Ліквідувати ці причини можна цілеспрямованою 

виховною роботою, об'єктивною оцінкою всіх якостей характеру людей. 

Причини виникнення конфліктів третьої групи є наслідком 

недостатнього спілкування, інтелектуального розвитку людей, обмеженості 

їхньої розумової та пізнавальної діяльності і, у зв'язку з цим, неправильної 

поведінки. На цю групу припадає 42% всіх конфліктів і ліквідувати їх найважче. 

До причин виробничого характеру (змісту) відносяться:  порушення в 

режимі роботи; зниження заробітної плати працівників; погіршення умов 

роботи; неправильний розподіл ресурсів; невірний вибір напрямків 

технологічного розвитку підприємства; свідоме спотворення інформації про 

діяльність організації та інше. 

Основними причинами конфліктів також є: розподіл ресурсів; 

взаємозалежність завдань; несхожість цілей; відмінності в уявленнях про якусь 

конкретну ситуацію та про цінності; різне розуміння та сприйняття цінностей; 

відмінності в манері поведінки, в рівні освіченості; погані комунікації. 

Аналіз конфлікту. Слід розрізняти конфлікти, які виникають на ґрунті 

ділових стосунків, і ті, які називають «особистими». З останніми набагато 

складніше впоратися. Особисті конфлікти переносяться на професійний рівень, 

оскільки в цій галузі легше застосувати логічні судження. Також слід розуміти, 

який конфлікт є справжнім, а який уявним. При справжньому конфлікті причину 

слід шукати серед учасників. При уявному конфлікті причина може бути 

зовнішньою. У такому випадку можна «лікувати» лише симптоми конфлікту. 

Зменшити можливість конфлікту можна, застосовуючи методики 

розв'язання конфліктів. 

Структурні методи розв’язання конфлікту: 

1. Роз'яснення вимог до роботи. Це один з найкращих методів 

управління. Керівник роз'яснює, які результати очікує від кожного 

співробітника та підрозділу. Тут треба згадати такі параметри як рівень 

результатів, який потрібно досягти, хто забезпечує інформацію і хто отримує 

різну інформацію, визначити ступінь відповідальності, чітко окреслити 

політику, процедури, правила. Але керівник роз'яснює ці питання не для себе, а 

таким чином, щоб його підлеглі добре зрозуміли, чого від них чекають у 

конкретній ситуації. 



 

 

 80 

2. Координаційні й інтеграційні механізми. Один з найпоширеніших 

механізмів – ланцюг команд. Як відзначав ще М.Вебер та представники 

адміністративної школи, встановлення ієрархії повноважень впорядковує 

взаємодію людей, прийняття рішень та інформаційні потоки всередині 

організації. Якщо два або більше підлеглих мають різні думки з приводу одного 

питання, конфлікту можна уникнути, звернувшись до спільного шефа, якому і 

запропонувати прийняти рішення. Також корисними є засоби інтеграції: 

використання служб, міжфункціональних груп, цільових груп і т.д. Дослідження 

показали, що організації, які підтримували потрібний рівень інтеграції, досягли 

більшої ефективності, ніж ті, що не робили цього. 

3. Загально організаційні комплексні цілі. Ефективне втілення таких 

цілей потребує спільних зусиль кількох співробітників, груп чи відділів. 

Ідея, закладена у вищі цілі - спрямувати зусилля всіх учасників на 

досягнення спільної мети. 

4. Структура систем винагород. Люди, що сприяють досягненню 

комплексних цілей, допомагають іншим групам організації та намагаються 

підійти до вирішення проблеми комплексно, мають винагороджуватися 

вдячністю, премією, визнанням або підвищенням. 

5. Систематичне скоординоване використання системи винагород для 

заохочення тих, хто сприяє втіленню загально-організаційних цілей, допомагає 

зрозуміти людям, як їм поводитися в конфліктній ситуації аби це співпадало з 

бажаннями керівництва. 

Відомі 5 основних міжособистих способів розв'язання конфлікту: 

ухилення, згладжування, примус, компроміс, розв'язання проблеми. 

Ухилення. Людина намагається ухилитися від конфлікту. Багато людей 

вважають, що один із способів розв'язання конфлікту – це не потрапляти в 

ситуації, які провокують виникнення протиріч! 

Згладжування. Цей стиль характеризується поведінкою, продиктованою 

переконанням, що не варто сердитися, тому що «ми всі - одна щаслива 

команда». Той, хто намагається згладити конфліктну ситуацію, намагається 

притупити ознаки агресивності й конфлікту, апелюючи до потреби в 

солідарності. Але при згладжуванні наростає загальна стурбованість, неспокій, 

що в решті-решт прорветься на зовні. 

Примус. Спроба змусити прийняти власну точку зору за будь-яку ціну. 

Той, хто намагається це зробити, зовсім не цікавиться думкою інших. Особа, яка 

використовує такий стиль, завжди поводиться агресивно, для впливу на інших 

використовує владу. Такий стиль може бути ефективним у ситуаціях, коли 

керівник має значну владу над підлеглими. Однак, такий стиль пригноблює 

ініціативу підлеглих і викликає обурення в персоналу. 

Компроміс. Характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але 

частково. Здатність до компромісу цінується високо, оскільки зменшує 

недоброзичливість, дає можливість вирішити конфлікт так, що це задовольнить 

обидві сторони. 

Розв'язання проблеми. Такий стиль – це визнання різниці в поглядах і 

готовність ознайомитися з іншими точками зору для того, щоб зрозуміти 
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причини конфлікту і пізнати курс дій, прийнятний для всіх. Той, хто 

послуговується цим стилем, не прагне домогтися свого за рахунок інших, а 

шукає найкращий варіант розв'язання конфліктної ситуації 

3. ПОНЯТТЯ СТРЕСУ 

 

Поняття «стрес» дуже широке. Загалом, коли ми говоримо «він живе в 

постійному стресі», ми маємо на увазі негативні емоції: тривогу, небезпека, 

відчай, безнадія ... Але, за словами творця теорії стресу Ганса Сельє, майже 

кожна наша дія викликає стрес. Адже реакція організму (як фізіологічна, так і 

психологічна) на кожну новину, перешкода, небезпека є сильним стимулом. 

Ми переходимо через жваву вулицю, зустрічаємо друга, з яким не 

бачилися багато років, ми радіємо хорошим оцінками дитини і турбуємося, бо 

мій чоловік втратив роботу. Раптова смерть коханої людини стає причиною 

стресу, а й щира радість у зв'язку з народженням дитини викликає не менший 

стрес. Бо кожна подія, навіть якщо воно тягне за собою позитивні зміни в житті, 

призводить до необхідності відповісти на нього, змушуючи тіло мобілізуватися. 

Ми повинні звикнути до цих змін, прийняти їх і навчитися жити з ними. 

Стрес (англ. – «туго натягнутий») – це стан напруги, який виникає у 

людини під впливом сильних дійових ситуацій.  

Незначні стреси нешкідливі, а чрезмірні стреси можуть викликати значні 

проблеми для особистості та організації. 

Той стрес, який має відношення до керівника, характеризується 

підвищеною психологічною та фізіологічною напругою. Ознаками стресу 

можуть слугувати фізіологічні ознаки: виразка, хвороби серця, астма та ін. 

захворювання. 

Рисунок 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини виникнення стресу 
 

 

 

 

Організаційні 

1. перевантаження; 

2. конфлікт ролей; 

3. невизначеність ролей; 

4. нецікава робота 

Особисті 

1. вихід на пенсію; 

2. одруження (розлучення); 

3. звільнення з роботи; 

4. смерть близької людини; 

5. перехід на іншу роботу; 

6.       втрата грошових вкладів та ін. 
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Але слід визначити, що і позитивні фактори в житті людини також можуть 

викликати стресові ситуації. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.1. 

Модель стресової реакції 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Позитивна роль стресу. Так, стрес може приносити користь. Цю 

формулювання стресу і його ролі в житті людини багато заперечують, 

вважаючи, що зі стресом будь-якого роду потрібно тільки боротися. Це не так! 

Звичайно ж, стрес – це теж свого роду потрясіння для організму. Але це і 

мобілізація всіх життєвих показників, відкриття таємних резервів, про які 

раніше людина навіть не припускав. Наприклад, стрес пов'язаний з певним 

ризиком, щось на подобу «іспиту». Тоді вам буде легше реалізувати свої 

позитивні і негативні аспекти. Помірні дози мотивації до роботи у вигляді 

стресу стимулюють дії і є рушійною силою. Стрес викликає в нас сили, щоб 

вирішувати складні завдання, і завдяки йому ми беремо на себе нові справи і 

успішно завершуємо їх. Ми працюємо швидко, і іноді робимо те, що без стресу 

не може бути виконано. Деякі люди функціонують прекрасно в стані стресу і 

навіть шукають те, що могло б зайвий раз "струсити" їх, спонукати на нові 

звершення. Про таких людей говорять «він шукає проблем на свою голову». Так 

і є. Проблеми і стрес змушують думати, рухатися вперед, досягати нових 

перемог. Навіть фахівці-психологи вважають, що працювати без елемента 

хвилювання, конкуренції та ризику набагато менш привабливо. 

Підготовка до іспитів у ВУЗ – сильний стрес для молодих людей. 

Пройшовши через страх невдачі, всередині йде мобілізація великих зусиль. 

Увага загострюється, поліпшується концентрація і підвищується ефективність 

мозку. Коли іспит зданий, місце тривожності займає задоволення, зникає 

джерело стресу й напруги, людина відчуває себе щасливим. 
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Водіння автомобіля. По дорозі це ще одна перешкода. Стрес робить 

людину на час більш мобілізованим, змушує діяти швидше, стежити за знаками 

та іншими машинами на дорозі. Якщо людина за кермом відчуває стрес - він 

обережний, він з усіх сил намагається уникати аварій і йому це, як правило, 

вдається. Хто найчастіше потрапляє в аварії? «Літуни», які нічого не бояться. У 

них немає стресу, немає відчуття небезпеки, немає мобілізації уваги. Стрес в 

даному випадку допомагає уникнути небезпеки. 

Ви маєте намір поміняти робоче місце на більш привабливе, більш 

високооплачуване, з цікавою перспективою на майбутнє. Попереду розмову з 

главою нової компанії. Це безумовно сильний стрес. Вам хочеться знати, що 

сказати на своєму першому співбесіді, як одягтися, яку зробити зачіску і 

макіяж? Чи потрібно багато говорити, або, краще слухати, тільки відповідаючи 

на питання? Думаючи про цю ситуацію, прокручуючи в голові різні сценарії, 

ваше серце б'ється швидше. Ви відчуваєте, що напруга збільшується до того 

моменту, коли ви стикаєтеся з новим роботодавцем, протягуєте руку, щоб вітати 

і починаєте говорити. Як тільки ситуація набирає обороти, ваш стрес потроху 

залишає вас. Однак він дає вам сили і мобілізує. Ви сконцентровані й серйозні, 

ви знаєте, чого хочете і чого хочуть від вас. Ви поступово забуваєте моменти 

нервозності, які супроводжували вас перші хвилини на співбесіді. 

У всіх цих випадках стрес відіграє позитивну роль у житті людини. У 

стані мобілізації організм переживає напруження, це допомагає 

сконцентруватися на головному, зібрати всі сили для отримання бажаного. 

Стрес у відповідних дозах обумовлений діяльністю, він корисний. 

Негативна роль стресу. Якщо у вас занадто часто з'являється напруга і 

триває занадто довго – це може призвести до серйозних порушень у 

функціонуванні різних органів, а іноді і всього організму. Стрес може вплинути 

на ситуацію в родині, професійну діяльність і стан здоров'я. Стрес може 

вплинути на наші стосунки з коханими, але також іноді це пов'язано тільки з 

тим, що відбувається всередині нас і з нами. Від тривалості стресу залежить тип 

імунних розладів, якими ми зазвичай страждаємо при затяжних стресах. Деякі 

люди стають дратівливими, інші апатичними. Хтось шукає вихід, звертаючись 

до друзів і родичів, а хтось замикається в собі і мовчки страждає, доводячи себе 

до неврозу. 

Стрес особливо небезпечний, якщо він безпричинний. коли ви відчуваєте, 

що все навколо напружує, але не розумієте, в чому конкретно причина 

занепокоєння. Такий стан може тривати роками. Воно вимагає втручання 

фахівців. Найсильніші потрясіння в житті жінки - смерть близьких, розлучення, 

зрада коханої людини. Такі стреси можуть обернутися справжньою бідою, якщо 

переживати їх неправильно. Не можна ніколи залишатися сам на сам з бідою. Це 

призводить в нікуди. Поділіться своїм горем або просто проблемами з 

близькими, з друзями, висловіть те, що хвилює. Стрес здатний зруйнувати 

життя точно так само, як і поліпшити її. 

Як організм реагує на стрес. Ви можете мати проблеми з засипанням. 

Прокинувшись в середині ночі, ви відчуваєте нервові кашель. Ви дратівливі, 

нетерплячі, надмірно бурхливо реагуєте на навколишнє середовище, не можете 
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легко подолати пориви раптового гніву або депресії. Ви перебираєте пальці, 

курите сигарету за сигаретою. У вас холодні і липкі руки, ви відчуваєте печіння 

і біль в області живота, сухість у роті, утруднення дихання. Ви відчуваєте, що 

хворі. 

Якщо у вас є ці симптоми, ви, ймовірно, живете в постійному стресі. До 

цих симптомів може бути додано також відчуття постійної втоми, думки про те, 

що у вас занадто мало часу, щоб робити кілька справ одночасно. Ви раптово 

відчуваєте погане передчуття, відчуття страху і боязкості, розчарування. Ви 

можете також відчувати болю в м'язах, ригідність потиличних м'язів, ви 

починаєте гризти нігті, стискаєте щелепи, м'язи обличчя стають напруженими, 

ви відчуваєте скрегіт зубів. Для деяких це відбувається поступово, інші раптово 

відчувають усі симптоми відразу. У декого виникають нервові тики, а іноді 

з'являється плач без видимих причин. 

Вам не потрібно знати всі ці симптоми, щоб зробити висновок, що цей 

стрес є причиною ваших проблем. Фахівці кажуть, що достатньо принаймні 

трьох перерахованих сигналів, що відбуваються протягом тижня або більше, які 

свідчать про вплив надмірної напруги. В такому випадку вам потрібно якомога 

швидше змінити стиль життя, обстановку на роботі або в навколишньому 

середовищі. Створіть собі атмосферу, яка не приведе до серйозних проблем зі 

здоров'ям. 

Механізм стресу. Стимул, отриманий мозком, створює відповідні 

імпульси в області гіпофіза. Гіпофіз починає виділяти гормони, які разом з 

кров'ю потрапляють в наднирники, які в свою чергу, виділяють підвищену 

кількість адреналіну і норадреналіну. Під їх впливом спостерігається 

підвищений кров'яний тиск, серце швидше починає працювати, з печінки в кров 

більше, ніж зазвичай виділяється кількість глюкози, холестерину і вільних 

жирних кислот. Це визначає підвищену готовність організму. Фізичні і душевні 

сили готові до боротьби. Якщо такий стан підвищеної готовності зберігається 

протягом довгого часу, напруга і опір тіла падає і настає нервове виснаження, 

дерегулювання організму. Падає імунітет, людина починає сильно хворіти. Ось 

чому ми часто говоримо: «Усі хвороби – від нервів». Частково, це дійсно так. 

Ефекти від стресу. Тривалий стрес дає початок багатьох захворювань. 

Насамперед страждають найбільш вразливі органи . В деяких випадках це 

пов'язано з травною системою, іноді з диханням, а іноді деяким негативним 

наслідкам стресу будуть піддані кілька органів. Залежно від віку, статі, досвіду, 

освіти, способу життя, філософії і багатьох інших факторів, деякі люди більш 

чутливі до негативних наслідків стресу, інші менш. Стресова реакція також 

залежить від того, як ми бачимо себе – чи то в якості пасивного об'єкта, який 

піддається стресу, або активним суб'єктом, який відповідає за цей стрес. 
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1. Завдання для самоконтролю: 
 

1. Охарактеризувати сутність керівництва як об’єднувальної функції 

менеджменту. 

2. Які категорії взято за основу керівництва? Розкрити їх сутність. 

3. Форми влади, переваги та недоліки їх застосування.  

4. Демократичний та автократичний стилі керівництва, коли доцільно їх 

використовувати? 

5. Охарактеризувати розвиток підходів до керівництва і навести фактори, 

що спричинили таку еволюцію.  

6. Охарактеризувати позитивні та негативні сторони стресу. 

7. Охарактеризувати умови виникнення конфлікту. 

8. Охарактеризувати причини виникнення стресів. 

 

2. Тестові завдання (додаток К) 

 

3. Тест: «Методика для виявлення схильності до стресу» (додаток Л) 

 

4. Тест на стресостійкість  (додаток М) 

5. Тест:  Анкета «Чи конфліктна ви особистість»? (додаток Н) 

6. Тест: «Як визначити лідера в колективі»? (додаток П) 
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ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА КАДРОВА РОБОТА  

 
План: 

 

1.Організація роботи та організаційна структура підприємства 

2. Робочі групи 

3. Кадри 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА  
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА  

 

«Організування» – найбільш давня функція. Її необхідність визначилася  

в результаті поділу та кооперації праці людини. Поняття “організування” 

надзвичайно широко застосовується у менеджменті в значенні упорядкованих 

процесів, стосунків, структур тощо. 

З іншого боку «організування» означає таке соціальне явище як 

об’єднання певної чисельності людей, які працюють над досягненням спільної 

мети, а також підприємству, фірму, установу, де ці люди працюють. 

Основне призначення функції «Організування» полягає в тому, щоб 

скоординувати спільні зусилля правильно підібраних учасників роботи, кожен з 

яких мав би чітку уяву про коло своєї роботи та її внесок в кінцевий результат. 

Функція “Організування” має такі особливості порівняно з іншими 

функціями: 

– менеджер займається організацією роботи інших людей ще до того, як 

вони почнуть діяти; 

– процес організації спрямований на досягнення розуміння виконавцем 

такої своєї поведінки у процесі виконання завдання, яка є бажаною для 

керівника; 

– потреба в організації виникає тоді, коли бажаний результат досягається 

діями колективу виконавців, або коли діяльність керівника відрізняється 

складністю виконання. 

Ця особливість має такі характерні риси:  

– бажаний результат, або мета досягається колективними діями з 

планування аналізу, обліку та контролю; 

– принцип ієрархічності визначає необхідність делегування повноважень 

для підвищення керованості в процесі досягнення цілей; 

– проблеми менеджерської діяльності дуже значні, щоб їх можна було б 

вирішувати без певної підготовки. 

Організування – це процес, що здійснюється керівником і спрямований 

на розподіл спільної діяльності через виконавців, встановлення між ними 

причинних відносин діяльності, що спричинюють ефект додаткового корисного 

результату. 

Основні цілі функції «організовування»: 
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– спрямування на діяльність людини та забезпечення цілеспрямованої 

корисної діяльності індивідуума, виходячи з мотивів успіху групи або 

колективу; 

– використання праці інших людей через координацію, концентрацію та 

акумуляцію практичної діяльності членів групи; 

– виявлення здібностей (знань, умінь, навичок тощо) людини, що 

забезпечують ефективність справ, що вирішуються та призводять до корисного 

результату; 

– створення необхідних умов для отримання корисного результату; 

– передбачення ходу подій та цілеспрямований вплив на них керівнику 

організації. 

Принципи організаційної діяльності: 

1 ) принцип активного соціально-трудового пристосування – є найбільш 

характерним. Згідно моделі Портера-Лоулера, результати діяльності людей 

залежать від 3-х змінних: 

– затрачених людиною зусиль; 

– від здібностей і характерних особливостей людини; 

– від освідомлення нею своєї ролі в процесі праці. 
З цього принципу витікає, що організовувати роботу простіше в постійно діючій групі, 

де проявляється властивість згуртованості. В таких групах активна зміна середовища та 

соціальне пристосування виникає не до індивідуальних потреб, а до групових, які легше 

враховувати при організації роботи групи. 

2) принцип результативного впливу – передбачає необхідність розробки 

критеріїв оцінки якості індивідуальної праці в колективних процесах. 
Результат впливу від кожного виконавця в групі можна очікувати лише тоді, коли 

менеджер видає завдання виконавцю індивідуально, а не обмежується доведенням загального 

завдання до відома групи в цілому, а також встановлює показники задовільної оцінки роботи 

кожного індивідуума. 

3) принцип системної діяльності проявляє себе в специфічній формі 

додаткового корисного результату, який отримується  за рахунок організаційної 

кооперації зусиль виконавців. Щоб отримати необхідні результати, необхідні 

спільні дії людей належним чином синхронізувати, тобто: 

– правильно підібрати виконавців; 

– узгодити між собою цілі та засоби; 

– надати чітке уявлення виконавців про свої дії та кінцевий результат 

спільних дій. 

4) принцип  взаємовідносин повноважень визначає правила специфічного 

виду організаторської діяльності – делегування повноважень.  

5) принцип економізації дій – витікає із закону економії часу і визначає 

правила ефективного використання робочого часу менеджера. 

Структура організаторської діяльності. Основними складовими 

організаційного процесу (організаційної діяльності) є такі: 

– розподіл праці; 

– департаменталізація; 

– делегування повноважень; 

– встановлення діапазону контролю; 
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– механізми координації. 

1. РОЗПОДІЛ ПРАЦІ – це процес розподілення загальної роботи в 

організації на  окремі складові частини (завдання), достатні для виконання 

окремим робітником відповідно до його кваліфікації та здібностей.  

Фактично це є спеціалізацією.  

З практичної точки зору спеціалізація означає  з’ясування сутності та 

змісту кожної роботи в організації. Цей процес називається проектуванням 

робіт  в організації  та має такі конкретні результати: 

специфікації робіт; 

посадові інструкції; 

кваліфікаційні характеристики. 

Процес проектування робіт складається з  двох стадій: 

а) аналіз робіт (аналіз виробничих операцій); 

б) власне проектування робіт. 

В процесі аналізу робіт необхідно отримати інформацію про такі три 

основні аспекти роботи: 

1) про зміст роботи, тобто про задачі та види діяльності, які мають 

виконуватися в її межах; 

2) про вимоги, які ставляться до роботи (освіта, досвід, стаж роботи, 

наявність відповідного ступеня, ліцензії, навичок, здібностей тощо); 

3) про середовище, у якому вона здійснюється (умови праці, ступінь 

відповідальності,  ступінь контролю за виконанням з боку начальника, ступінь 

припустимої помилки тощо). 

Проектування робіт – це процес визначення обсягів та змісту кожного 

виду робіт в організації, протягом якого потрібно визначити такі дві її ключові 

характеристики: 

а) обсяг роботи (кількість різних операцій та/або задач, які виконуються 

одним працівником  та частота їх повторення); 

б) змістовність роботи – відносний ступінь того впливу, який працівник 

може здійснити на саму роботу або на її середовище, а саме на: 

– самостійність в плануванні та виконанні роботи; 

– самостійність у визначенні ритму роботи; 

– участь у прийнятті рішень тощо. 

Термін «проектування робіт» з’явився в надрах класичної школи 

менеджменту. Багато з ранніх ідей науки управління оберталися навколо 

проектування робіт з точки зору максимального використання переваг 

спеціалізації.  

З розвитком та удосконаленням виробництва все більш почали виявлятися 

негативні сторони спеціалізації. Виникла потреба змінити традиційну 

спрямованість проектування робіт. Разом з тим з’явився і новий термін 

«перепроектування робіт» або «реорганізація робіт». 

На практиці в процесі перепроектування робіт досить часто 

використовується інструмент, який отримав назву «Модель характеристик 

роботи» Р. Хекмана (МХР).  
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Згідно з МХР, будь-яку роботу в організації можна охарактеризувати за 

допомогою 5 базових параметрів . 

 

 

Рис.5.1. Модель характеристик роботи Р.Хекмана 

 

поєднання навичок – це ступінь, у якому робота вимагає варіювання різних 

дій так, аби працівник мав можливість використовувати декілька своїх різних 

навичок та здібностей; 

визначеність завдання – це ступінь, у якому робота в цілому вимагає 

завершеності, та ступінь, у якому можна ідентифікувати окремі частини роботи; 

значимість завдання – це ступінь, у якому дана робота впливає на роботу  інших 

співробітників організації; 

самостійність (автономність) – це ступінь, у якому робота забезпечує 

реальну свободу дій (незалежність) працівника щодо встановлення графіку 

роботи та процедур її виконання; 

зворотній зв’язок – це ступінь, у якому робота вимагає отримання чіткої 

інформації про ефективність її виконання. 

2. ДЕПАРТАМЕНТАЛІЗАЦІЯ – це структуризація задач управління у 

межах визначеної функціональної сфери діяльності організації і виділення 

спеціалізованих департаментів (служб, відділів, секторів, груп). 

Відповідно до принципу, який покладено в основу групування видів 

діяльності, розрізняють декілька базових схем департаменталізації, відповідно 

до яких здійснюється структуризація повноважень і організації: функціональну – 

за основними функціями управління  в організації; продуктову –  за окремими 

видами  продуктів, що виробляються фірмою;  регіональну – за географією 
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розташування підрозділів фірми; орієнтовану на споживача – за принципом 

задоволення потреб найвагоміших та значущих для організації споживачів. 

 

Таблиця 5.1.2. Основні підходи до розподілу (структуризації) повноважень 

 

№
 

п
о

р
 

Назва підходу Переваги кожного підходу 

1 Функціональний 

повноваження менеджерів зосереджуються на вузькій 

сфері діяльності організації; 

кожна функціональна сфера діяльності 

обслуговується менеджерами-професіоналами; 

діяльність із  координації роботи менеджерів в межах 

функціональної сфери є простою; 

делегування повноважень має великі можливості 

внаслідок підготовки до них менеджерів 

2 Продуктовий 

підвищує керованість процесом випуску продукції та 

приводить до успішного випуску конкретного 

продукту 

3 За споживачами 

дозволяє провести вузьку спеціалізацію 

менеджерського складу і використовувати їхню 

кваліфікацію для організації відносин з конкретним 

споживачем 

4 Регіональний 

полегшує вирішення проблем, пов’язаних з місцевим 

законодавством, звичаями та потребами споживачів 

та спрощує зв’язок підприємства з клієнтами 

  

 Запам’ятайте! Варто вибирати таку форму розподілу повноважень, що 

відповідає стратегічним планам підприємства та визначається відповідним 

типом організаційної структури управління. 

Після відокремлення окремих підрозділів здійснюється наступний етап 

організаційного процесу – структуризація повноважень. 

3. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ – це процес передавання 

керівником частини будь-якої своєї роботи  та повноважень, необхідних для її 

виконання, підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.  

За допомогою делегування повноважень встановлюються формальні 

відносини та посадові зв`язки працівників в організації. Саме вони слугують 

основою для упорядкування спільної діяльності підрозділів і забезпечують  

можливості координувати роботу організації. Необхідність делегування 

повноважень є наслідком обмеженості можливостей та здібностей керівника 

(одна людина не спроможна виконувати весь комплекс робіт по управлінню 

всією організацією) та необхідності спеціалізації в управлінні. 

Делегування повноважень охоплює такі процеси: 

– передавання повноважень (надання підлеглому обмеженого права 

приймати рішення, використовувати ресурси і спрямовувати зусилля підлеглих 

на виконання поставлених завдань); 
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– прийняття відповідальності (прийняття підлеглим зобов’язань 

виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх задовільне вирішення); 

– підзвітність (це вимога до підлеглого, який, використовуючи свої 

повноваження, має усвідомлювати наслідки своїх дій і повідомляти про них 

своєму безпосередньому начальнику).  

Делегування призводить до позитивних наслідків за умови зваженого 

узгодження цих трьох складових, які утворюють «піраміду управління». 

 

 

 

Рис. 5.1.3.“Піраміда управління” 

 

Відповідальність та повноваження мають бути збалансованими з 

підзвітністю: а) за допомогою заохочення у випадках позитивного результату 

виконання завдання; б) за допомогою покарання – у випадках негативного 

результату виконання завдання. 

Разом з тим слід зауважити, що підлеглий ніколи не буде нести повної 

відповідальності за результати дорученої справи, оскільки за неї в цілому 

відповідає той, хто передає свої повноваження. 

Повноваження, що передаються підлеглим, бувають трьох типів:  

– лінійні;  

– штабні;  

– функціональні. 
 

ЛІНІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ – ними наділяються лінійні керівники, які 

мають право розподіляти ресурси і використовувати знання й вміння своїх 

підлеглих у процесі досягнення закріплених за ними завдань (утворення 

скалярного ланцюга). Передаються від начальника безпосередньо йому 

підлеглому  і далі  іншим підлеглим. Делегування лінійних повноважень утворює 

ієрархію рівнів управління в організації. Така ієрархічна побудова називається 

"скалярним принципом організації".  

ПІДЗВІТНІСТЬ 

ПЕРЕДАВАННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 
ПЕРЕДАВАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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Скалярний процес – це організація багатоступінчатої лінії зв’язку 

посадовця вищого рівня управління з безпосереднім виконавцем, що забезпечує 

взаєморозуміння керівника і підлеглого при їхньому спілкуванні за допомогою 

інформації, переданої «зверху вниз» або ж «знизу нагору». 

ШТАБНІ ПОВНОВАЖЕННЯ (апаратні, адміністративні) – 

передаються особам, які здійснюють консультативні, обслуговуючі функції 

щодо лінійних керівників. Повноваження штабного керівника пов’язані з 

експертизою, підготовкою рекомендацій, підтримкою лінійних керівників. 

Сутність штабних посадових зв’язків полягає у їх дорадчому характері.  

Відповідно, функціональний апарат підприємства поділяється на 3 основні 

типи: консультативний; обслуговуючий; особистий. 

Консультативний – коли лінійному керівництву необхідно вирішити 

проблему, що потребує спеціальної кваліфікації (спеціальна технологія, 

навчання та підвищення кваліфікації тощо) 

Обслуговуючий – окремі відділи, працівники яких готують керівництву 

інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень. 

Особистий апарат – різновид обслуговуючого, який формується, коли 

керівник наймає секретаря та помічника. До їх обов’язків належить виконання 

того, що потребує керівник. Особисто вони не мають повноважень, але мають 

велику владу! 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ – дозволяють особі, якій вони 

передаються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії 

підлеглим лінійних керівників. Іншими словами, функціональні повноваження 

дають право контролю за окремими видами діяльності інших підрозділів.  При 

цьому слід зауважити, що функціональні повноваження є обмеженою формою 

повноважень. Вони охоплюють лише окремі специфічні види діяльності 

(наприклад, робота з кадрами, організація обліку тощо). Разом з тим, така 

обмеженість порушує принцип єдиноначальності. Підлеглий, на якого 

розповсюджуються дії функціонального керівника має одразу двох начальників 

- лінійного та функціонального. Це часто спричинює конфлікти між 

центральним апаратом управління компанією та керівниками лінійних 

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 
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Рис.5.1.4. Схема формування повноважень у менеджменті 
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підрозділів. 

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ має такі особливості: 

повноваження делегуються в посаді, а не в індивідууму, який посідає її в даний 

момент; повноваження визначають права, обов’язки та відповідальність 

працівників конкретної посади відносно використаних обмежених ресурсів 

фірми;  делегування повноважень являє собою акт, що перетворює людину, яка 

займає певну посаду, в керівника, який має право організовувати працю інших 

людей; повноваження виражаються при наявності у працівника прав на 

самостійні дії, на забезпечення інформацією та знаряддям праці; процес 

наділення повноваженнями відбувається від найвищого керівника організації – 

до кожного наступного рівня в її ієрархії, а на кожному рівні – від керівника до 

підлеглих; надані повноваження виражаються у службовій компетенції 

працівників управління, надаються 1 раз і закріплюються в посадових 

(службових) інструкціях; право на самостійні дії (рішення) витікає із суті 

робочого місця, доцільність організації якого  визначається складом функцій, 

що виконуються на даному рівні ієрархії управління. 

ОБОВ’ЯЗОК – це сукупність спеціалізованих робіт, яку менеджер, що 

обіймає певну посаду, повинен виконувати для досягнення конкретної цілі. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – це необхідність надавати звіти за 

результатами виконаних робіт (обов’язків) і нести відповідальність за наслідки 

отриманих результатів, що належить лише конкретній посаді 

ПРАВА – це можливості менеджера, що обіймає певну посаду, 

використовувати ресурси у процесі виконання своїх обов’язків, а також 

відповідальність за невикористання цих можливостей. 

 
 З поняттям “повноваження” тісно пов’язані поняття влади та відповідальності. 

Владою володіє кожен працівник управління в межах окресленого службового статусу. Якщо 

повноваження можуть бути переданими (зафіксованим) чи делегованим, та влада залишається 
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Рис. 5.1.5. Схема делегування повноважень в менеджменті 
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в того індивідуума, який розстався з частиною їх. Реально влада проявляється в можливості 

відібрати назад передану раніше частину своїх повноважень. 

Принципи делегування повноважень: 

– єдиноначальності; 

– обмеження норм керівництва (діапазону контролю); 

– закріпленої відповідальності; 

– відповідності прав та обов’язків; 

– звітності по відхиленням; 

– передавання відповідальності за роботу на найнижчий рівень. 

 

 
 

Таблиця 5.1.6. Специфіка делегування повноважень в організації 

 

Причини небажання 

керівників делегувати 

повноваження своїм 

підлеглим 

Причини уникнення додаткових повноважень 

підлеглими 

– помилкова думка «я 

зроблю це краще»; 

– відсутність здібностей 

керувати; 

– відсутність довіри до 

підлеглих; 

– побоювання ризику; 

– відсутність вибіркового 

контролю для попередження 

керівництва про можливі 

небезпеки 

– підлеглий вважає, що запитати начальника що 

робити, легше, ніж самому вирішувати проблему; 

– підлеглий боїться критики за ті помилки, яких 

припустився. Оскільки більша відповідальність 

збільшує можливість зробити помилку, підлеглий 

ухиляється від неї; 

– у підлеглого відсутня інформація та ресурси, 

необхідні для успішного виконання завдань; 

– підлеглий вважає, що у нього і так роботи 

більше, ніж він може зробити; 

– підлеглий не впевнений у своїх силах; 

– за додаткову відповідальність не надається 

позитивних стимулів підлеглим 
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4. ДІАПАЗОН КОНТРОЛЮ – це чисельність працівників, безпосередньо 

підпорядкованих даному менеджерові. 
Внаслідок делегування повноважень в організації виникає кілька організаційних рівнів 

управління. Кількість організаційних рівнів визначається кількістю співробітників організації 

безпосередньо підлеглих одному керівникові. Проблема постає в визначенні оптимального 

числа підлеглих. 

Для усвідомлення проблеми визначення діапазону контролю часто 

використовується теорія зв’язків «підлеглий-керівник», запропонована 

французьким консультантом  з управління В.А. Грейкунасом (1933р.). 

За теорією Грейкунаса  існує 3 види посадових зв’язків «підлеглий-

керівник»: 

– прямий одиничний зв’язок (керівник-підлеглий); 

– прямий груповий зв’язок (керівник-можливі групи підлеглих); 

– перехресний  зв’язок (зв’язки між підлеглими). 

Для визначення загальної кількості  усіх можливих видів зв’язків 

В.А.Грейкунас (1933) запропонував  таку формулу: 

 

K = n (( 2
n-1

 / 2)  + n -1) 

 

де n – чисельність підлеглих у одного керівника; 

К – кількість можливих взаємозв’язків керівника з підлеглими та 

підлеглими між собою (якщо n = 2,  то K  = 6; n = 3, то K = 18; n = 5, то K = 

100 і т.д.) 
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Рис.5.1.7. Організація колективних зусиль членів групи  
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Таким чином, складність управління за В.А.Грейкунасом зростає у 

геометричній прогресії в залежності від кількості підлеглих. 

Найбільш оптимальною нормою керованості вважається 7-8 підлеглих (!):  

Недоліком цієї теорії є те, що вагомість та практична користь цієї 

формули зменшується внаслідок того, що вона не враховує частоту та 

жорсткість посадових зв’язків стосовно витрат часу та їх здійснення. Для 

керівника (до речі, це визнавав і Грейкунас) загальна кількість потенційних 

посадових зв’язків не так важлива, як їх частота та час, який вони відбирають. 

Будь-яка управлінська дія, яка скорочує кількість та частоту  посадових 

зв’язків, може збільшити діапазон контролю і, внаслідок цього, скоротити 

витрати від надмірної кількості підрозділів.  

Оптимальна чисельність працівників, які безпосередньо підпорядковані 1-

му керівнику, визначається такими ознаками: 

– здібностями начальника; 

– здібностями та кваліфікацією працівників; 

– типом роботи (конвеєр чи серійна); 

– територіальним розміщенням; 

– мотивацією працівників; 

– важливістю роботи. 

Чинниками, які суттєво впливають на частоту та кількість 

посадових зв’язків, є: 

– рівень професійної підготовки підлеглих – чим вона є вищою, тим ширше 

може бути діапазон контролю; 

– ступінь складності завдань, що виконуються підлеглими – чим більш 

складніші завдання – тим вужчим має бути діапазон контролю; 

– ступінь одноманітності завдань підлеглих - чим більш схожими є такі 

завдання, тим ширше може бути діапазон контролю; 

-– ступінь, у якому діяльність підлеглих піддається плануванню – чим  

більше можливостей чітко формулювати завдання для підлеглих, тим ширшим 

може бути діапазон контролю; 

– потреби у вказівках (директивах) для підлеглих – чим більше потреби у 

регулярному спрямуванні діяльності підлеглих, тим вужчим має бути діапазон 

контролю. 

На практиці у вирішенні проблеми діапазону контролю в сучасних умовах 

домінуючим є ситуаційний підхід. Згідно до ситуаційного підходу кожна 

управлінська ситуація характеризується великою кількістю змінних, які і не 

дозволяють стверджувати, що існує оптимальна кількість підлеглих, якими 

менеджер здатний ефективно управляти. Отже, з практичної точки зору у 

кожному конкретному випадку  скоріше слід шукати причини, які обмежують 

діапазон контролю, ніж передбачати, що існує його загальноприйнята кількісна 

межа.  

При передаванні повноважень підлеглому змінюється локус контролю: 

підлеглий набуває більшої відповідальності перед керівником, від якого 

отриманні додаткові повноваження, однак, за керівником залишається загальна 
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відповідальність як за свої вчинки і дії, так і за дії та вчинки підлеглого, у тому 

числі стосовно переданих повноважень 

Будь-яке структурування певної множини людей через організацію 

відбувається за серединнім шляхом, який проходить між суперорганізацію та 

слабкою організацією. 

При суперорганізації управлінські дії настільки регламентовані, що майже 

немає свободи дій в деяких випадках, коли потрібно вживати особливих заходів 

для прийняття рішень, що дають змогу пристосовуватися до умов, які 

змінилися, або врахувати ініціативу співробітників. При слабкій організації 

запрограмованого ходу роботи, як правило немає,  і менеджеру доводиться 

імпровізувати. 

Розрізняють два види норми керованості (діапазону контролю): 

– норму на низових рівнях управління; 

– норму на вищих рівнях управління. 

На низових рівнях n може досягати 30, на вищих n обмежується 3 - 7. Так 

чи інакше норма керованості – це параметр, який визначає побудову організації 

– високу чи плоску. В кожній організації повинно бути визначено, якою 

кількістю підлеглих може управляти керівник. Відповідно до обраного 

діапазону контролю формується або висока, або плоска структура організації, 

кожна з яких має свої переваги та недоліки (табл.5.1.8) 

 

Таблиця 5.1.8. Порівняльна характеристика високої та плоскої структур 

організації 
Тип 
структури 

Переваги Недоліки 
Галузь 

застосування 

Висока 

простота, чіткість 
взаємодії, надійний 

контроль, більш 
щільне керування 

збільшення 
кількості 

управлінців 

управління 
роботами, що 

вимагають 
жорсткого 
контролю; 

роботи з частими 
змінами 

Плоска 

швидке проходження 
інформації та рішень, 

незначна кількість 
менеджерів, 

задоволеність 
підлеглих своєю 

роботою 

виконавці 
легко 

виходять з-під 
контролю 

роботи ідентичні 
для багатьох 
виконавців 

 

5. МЕХАНІЗМИ КООРДИНАЦІЇ. Аби організація функціонувала як 

єдиний організм, необхідно налагодити взаємодію між створеними 

організаційними одиницями та окремими виконавцями. Це досягається шляхом 

створення механізмів координації. 

КООРДИНАЦІЯ РОБІТ – це процес узгодження дій усіх підсистем 

організації для досягнення її цілей. 

Координація роботи здійснюється: 
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– або шляхом підпорядкування (вертикальна координація); 

– або шляхом встановлення горизонтальних зв’язків між підрозділами, які 

знаходяться на одному організаційному рівні (горизонтальна координація). 

Вертикальна координація ґрунтується на вказівках, які проходять по 

ланцюгу команд. В межах вертикальної координації менеджер узгоджує роботу 

своїх підлеглих. Одночасно робота даного менеджера узгоджується його 

начальником з роботою паралельних підрозділів. 

На практиці вертикальна координація реалізується: 

– шляхом взаємної комунікації - безпосередні неформальні контакти між 

членами організації; 

– шляхом прямого (безпосереднього) контролю (надання керівникові 

повноважень розподіляти завдання та контролювати їх виконання), тобто через 

використання ієрархії управління; 

– шляхом стандартизації діяльності, тобто через визначення способу, за 

допомогою якого операція (завдання, дія) повинні бути виконані. 

Стандартизація здійснюється через застосування: правил; стандартних 

операційних процедур; опрацювання графіків роботи. 

Горизонтальна координація ґрунтується на взаємних контактах 

співробітників, які знаходяться на одному рівні в ієрархічній структурі. Вона 

здійснюється у чотирьох основних формах: взаємодопомога; оперативні групи 

(тимчасові робочі групи);  комісії (постійні робочі групи); збори за участю 

співробітників різних підрозділів організації 

Взаємодопомога (особисті взаємозв’язки, взаємні комунікації) – це 

найпростіша форма координації (безпосередні неформальні контакти між 

співпрацівниками організації). Вона є можлива за умови розвинутих 

неформальних зв’язків в організації та слугує методом збагачення роботи та 

зменшення кількості контролерів. 

Оперативна група (тимчасова робоча група)  – це організаційна група, яка 

створюється з працівників різних підрозділів для виконання спеціального 

завдання або вирішення специфічної короткострокової проблеми.  Оперативна 

група - це засіб керування спеціальними проектами із залученням багатьох 

людей із різних підрозділів. Одночасно вона слугує засобом підвищення  

гнучкості організації  та прискорення реакції на зміни. 

Комісія – це постійна робоча група, що сформована з представників різних 

підрозділів організації з метою вирішення певної довгострокової проблеми або 

виконання довгострокового завдання.  

До методів горизонтальної координації відноситься також  організація 

зборів за участю співробітників різних підрозділів організації. 

Існують також так звані нетрадиційні механізми координації, до яких, 

зокрема, відносяться: а) організаційна культура – це комплекс цінностей, 

пріоритетів, неписаних правил,  що впливають на ведення справ організацією та 

в організації. б) неформальна організація – це система взаємозв’язків між 

співробітниками організації, які виникають і розвиваються спонтанно (не 

санкціоновано). Внаслідок цього в організації формуються неформальні центри 

влади, тобто такі, які не відображені в організаційній схемі. 
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Структурна побудова управління організаціями: є передумовою 

виконання управлінських рішень, оскільки за відсутності виконавців рішення 

втрачають сенс; порівнюється зі скелетом підприємства, оскільки вона 

формується з ієрархічних рівнів та компетентних виконавчих органів. 

Завдання менеджера в процесі організації полягає в тому, аби надати усім 

компонентам організації такої форми та об’єднати їх таким чином, аби фірма 

являла собою одне ціле і функціонувала цілеспрямовано. Саме тому, в будь-якій 

фірмі існує певна підпорядкованість поміж її складовими частинами та рівнями 

менеджменту, чіткий розподіл влади, прав та відповідальності. 

Для відображення структурних взаємозв’язків основних рівнів та 

підрозділів організації, їх підпорядкованості на практиці використовують схеми 

організаційної структури управління (ОСУ). Такі схеми є лише скелетом 

системи управління, оскільки не розкривають склад та зміст функцій, прав та 

обов’язків підрозділів та посадових осіб. 

Основні типи структурної побудови управління організаціями (ОСУ): 

лінійна; функціональна (лінійно-функціональна та лінійно-штабна); секційна 

(дивізійна); матрична; орієнтована на колектив (едхократична) інші (проектна, 

кластерна, модульна, атомістична). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ 
УПРАВЛІННЯ 

Лінійні Функціональні Комбіновані 

Лінійно-функціональні Лінійно-штабні 

Бюрократичні Адаптивні Конгломератні 

Раціональної 
бюрократії 

Дивізійні 

Споживчі 

Продуктові 

Територіальні 
(регіональні) 

Проектні 

Матричні 

Програмно-
цільові 

Координаційні 

Рис. 5.1.9. Класифікація організаційних структур управління 
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ЛІНІЙНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ являє 

собою систему управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного керівника 

і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його 

управлінням. 

 

 

 

Рис.5.1.10. Принципова схема лінійної організаційної структури 
 

Переваги лінійної ОСУ: чіткість і простота взаємодії (неможливість 

отримання підлеглим суперечливих розпоряджень та вказівок); відповідальність 

кожного за виконання свого завдання (надійний контроль та дисципліна); 

оперативність підготовки і здійснення управлінських рішень; економічність (за 

умови невеликих розмірів організації). 

Недоліки лінійної ОСУ: необхідність високої кваліфікації керівників; 

зростання числа рівнів управління при збільшенні розмірів організації; 

обмеження ініціативи у працівників на низових рівнях. 

ЛІНІЙНО-ШТАБНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА  є різновидом 

лінійної оргструктури. За такої структури для розвантаження вищого 

керівництва створюється штаб, до складу якого включають фахівців з різних 

видів діяльності. Всі виконавці підпорядковуються безпосередньо лінійним 

керівникам. Повноваження штабних спеціалістів стосуються підготовки порад 

та рекомендацій лінійним керівникам або видачі вказівок виконавцям за 

дорученням лінійного керівника. Завдяки цьому підвищується ступінь 

оперативного та організаційного реагування. Принципова схема лінійно-

штабної оргструктури наведена на рис.5.1.11. 

 

Рис.5.1.11. Принципова схема лінійно-штабної організаційної структури 

Директор оптової фірми 

Завідувач складом 1 Завідувач складом 2 

Н Н Н Н Н 

Начальник цеху 

“Штаб”       Механік, 
економіст, технолог, 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. Особливість 

цього типу оргструктури полягає в тому, що для виконання певних функцій 

управління утворюються окремі управлінські підрозділи, які передають  

виконавцям обов’язкові для них рішення, тобто функціональний керівник в 

межах своєї сфери діяльності здійснює керівництво виконавцями. 

 

 
 

Рис.5.1.12. Принципова схема функціональної організаційної структури 
 

Завдяки спеціалізації функціональних керівників виникає можливість 

управління великою кількістю виконавців, а отже і зменшується кількість рівнів 

управління. До обов’язків вищого керівника входить: регулювання відносин 

поміж функціональними керівниками.  

Переваги функціональної оргструктури: 

– спеціалізація діяльності функціональних керівників;  

– скорочення часу проходження інформації; 

– розвантаження вищого керівництва. 

Недоліки функціональної оргструктури: 

– можливість отримання суперечливих вказівок; 

– порушення принципу єдиноначальності; 

– складність контролю; 

– недостатня гнучкість. 

ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

являє собою комбінацію лінійної та функціональної структур. В основу такої 

структури покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за 

функціями та прийнятті рішень по вертикалі. Лінійно-функціональна структура 

дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні 

підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних 

управлінських функцій . 

Із схеми випливає, що функціональні керівники мають право 

безпосередньо впливати на виконавців. При цьому аби усунути можливість 

отримання виконавцями суперечливих вказівок:  

– або вводиться пріоритет вказівок лінійного керівника;  

 – або функціональному керівнику передається частина повноважень;  
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– або функціональному керівнику надається тільки право рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5.1.13. Принципова схема лінійно-функціональної організаційної 

структури 

 

Переваги лінійно-функціональної організаційної структури 

управління: 

– поєднує переваги лінійних та функціональних структур; 

– забезпечує відносно швидке здійснення управлінських рішень завдяки 

своїй ієрархічності; 

– спеціалізація функціональних керівників. 

Недоліки лінійно-функціональної ОСУ: 

– складність регулювання відносин лінійних і функціональних керівників; 

– в умовах реорганізації збільшується потік інформації, який спричиняє 

перевантаження керівників; 

– така структура чинить опір здійсненню змін в організації. 

Лінійно-функціональна ОСУ застосовується при вирішенні задач, які 

постійно повторюються, забезпечуючи максимальну стабільність організації. 

Вона ефективна для масового виробництва зі стабільним асортиментом 

продукції при незначних (еволюційних) змінах технології виробництва. 

Дивізійна організаційна структура управління. Групування видів 

діяльності тут здійснюється за принципом розподілу праці за цілями. Це 

означає, що навколо певного виробництва формується організаційний підрозділ 

з автономією у здійсненні своєї повсякденної операційної діяльності . 
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Рис.5.1.14. Принципова схема дивізійної організаційної структури управління 

 

Перехід до дивізійної організаційної структури управління означає 

подальший розподіл управлінської праці, який відбивається у децентралізації 

оперативних функцій управління, що передаються виробничим підрозділам та 

централізації загально корпоративних функцій управління (фінансова 

діяльність, розробка стратегії тощо), що сконцентровані на вищому рівні 

управління у штаб-квартирі компанії. 

Переваги дивізійної оргструктури управління: невтручання в оперативну 

діяльність виробничих підрозділів; можливість для вищого керівництва 

зосередитись на вирішенні стратегічних проблем; підвищення якості рішень, що 

приймаються (завдяки наближенню до місця виникнення проблеми); 

внутрішньо фірмова конкуренція. 

Недоліки дивізійної оргструктури: дублювання функцій управління на 

рівні підрозділів; збільшення витрат на утримання апарату управління. 

МАТРИЧНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА з’явилась як відповідь 

на підвищення ступеня динамічності (мінливості) середовища функціонування 

фірм. Особливістю оргструктур у такому середовищі має бути високий ступінь 

адаптованості. Це можна забезпечити за рахунок тимчасового характеру 

функціонування структурних одиниць. 

В матричній організаційній структурі крім звичайних функціональних 

підрозділів, які функціонують постійно, формуються так звані проектні групи як 

тимчасові колективи. Проектні групи відповідають за реалізацію стратегічних 

планів. Працівники проектних груп залишаються членами своїх функціональних 

підрозділів і повертаються в підпорядкування своїх функціональних керівників 

після розформування своєї проектної групи (див. рис.5.1.15). 
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Рис. 5.1.15. Принципова схема матричної організаційної структури 

 

Переваги матричної ОСУ: високий ступінь адаптації до змін у 

середовищі; наявність ефективних механізмів координації  між багатьма 

складними і взаємопов’язаними проектами. 

Недоліки матричної структури: обмежена сфера застосування; 

виникнення конфліктів на підставі “боротьби за владу” між функціональними 

керівниками і керівниками проектів. 

Для вибору типу організаційної структури управління використовують 

такі основні методи: 

Метод аналогій – полягає в застосуванні організаційних форм, що 

виправдали себе в організаціях зі схожими організаційними характеристиками 

(середовищем, стратегією, технологією, розмірами) відносно до організації, що 

проектується. 

Експертно-аналітичний метод – полягає в обстеженні і аналітичному 

вивченні організації кваліфікованими фахівцями-експертами, які і розробляють 

відповідну організаційну структуру управління. 

Метод структуризації цілей – передбачає розробку системи цілей 

організації, включаючи їх кількісне та якісне формулювання і наступний аналіз 

базових організаційних структур з точки зору їх відповідності системі цілей. 

Метод організаційного моделювання – базується на розробці різних 

варіантів можливих організаційних структур для конкретних об’єктів 
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управління з наступним їх порівнянням (співставленням) і оцінкою за певними 

критеріями. 

 

2. РОБОЧІ ГРУПИ 

 

Група – це дві особи або більше, які: взаємодіють одна з одною і 

одночасно перебувають під впливом інших осіб; дотримуються певних норм і 

прагнуть задовольняти свої потреби досягненням групової мети. 

Традиційно виділяють два класи груп: 

Формальні групи, які створюються за наказом керівництва для 

виконання конкретних виробничих або управлінських функцій. 

Неформальні групи, створення яких не передбачається, вони виникають 

спонтанно. 

На діяльність групи впливають такі чинники: мотивація членів групи 

(стосунки в групі, соціально-психологічний клімат); структура влади в групі 

(питання влади та авторитету членів групи та підгруп);  труднощі в 

комунікаціях тощо. 

Формальні групи – це такі утворення в межах організації, які 

створюються за рішенням керівництва для виконання певних виробничих або 

управлінських функцій. Під формальною організацією розуміють модель 

поведінки та стосунків, яка передбачена заздалегідь та на законних підставах 

планується для членів організації. Формальна організація починає своє 

існування тоді, коли з'являється узгоджена і загальновизнана процедура 

'''узаконення" плану діяльності (поведінки) організації. Керівництво створює 

групи через виробничу необхідність, коли здійснює розподіл праці по 

горизонталі (підрозділи) та по вертикалі (рівні управління). В організаціях існує 

три типи формальних груп: 

1. Групи керівників (командні групи). 

2. Виробничі (робочі) групи. 

3. Комітети. 

Командна група керівника складається з керівника та його безпосередніх 

підлеглих, які, в свою чергу, також можуть бути керівниками (президент 

компанії та віце-президенти). 

Виробничі (робочі) групи складаються з осіб, які разом працюють над 

одним завданням (виробнича бригада). 

Комітети – це особливі види груп, яким надані повноваження для 

виконання певного завдання або комплексу завдань (ради, комісії, цільові групи 

тощо). Комітети в організаціях зустрічаються повсюдно і створюються 

найчастіше для вирішення конфліктних ситуацій, генерації ідей, рекомендації 

певного плану дій тощо. Біхевіористи рекомендують створювати відносно 

невеликі комітети, оскільки їх розміри впливають на якість групового рішення і 

можливості спілкування його членів. Комітети можуть мати лінійні та штабні 

повноваження. В управлінській практиці зустрічаються спеціальні та постійні 

комітети. 
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Спеціальний комітет – це тимчасова група, сформована для досягнення 

певної мети чи виявлення певної проблеми. 

Постійний комітет – перманентно діюча група всередині організації, 

яка має конкретну мету (наприклад, рада директорів). 

Ефективне управління формальними групами в організації має 

вирішальне значення, однак в переважній більшості ситуацій стереотипи 

поведінки та стосунків членів організації відходять від формального плану. 

Дійсна модель може відрізнятися від формального плану за двома причинами: 

– формальний план може бути неповним (він може взагалі не включати 

модель поведінки у тому вигляді, якою вона є в дійсності); 

– деякі компоненти дійсної моделі поведінки можуть суперечити планові. 

Часто під неформальною організацією розуміють повну модель реальної 

поведінки – дійсний образ діяльності членів організації -наскільки ця реальна 

поведінка не збігається з формальним планом. 

Розглянемо детальніше причини відмінностей дійсної та формальної 

моделей організації: 

1. Неповнота формальної організації. Формальне планування поведінки 

персоналу в різних організаціях суттєво відрізняється за рівнем повноти. У 

деяких організаціях згаданий план складається з кількох усних або письмових 

розпоряджень, які ставлять перед працівниками завдання і уточняють основні 

лінії формальної субординації. Формальні плани невеликих організаційних 

одиниць, наприклад, з десятком працівників, рідко є чимось складнішим. В 

інших організаціях план розробляється детально, наприклад, армійські статути, 

де конкретизується обов'язковий порядок спілкування між 

військовослужбовцями. 

2. Конфлікти між формальною та неформальною структурами. 
Формальний план не лише завжди доповнюється неформальними моделями 

поведінки, але й, з іншого боку, реальна модель майже завжди хоча б частково 

йому суперечить. Така протидія здійсненню формального плану може бути 

заздалегідь спланованою або ненавмисною. Члени організації, які мають ліпші 

лідерські якості, майже неминуче виявляються, навіть не ставлячи перед собою 

такої мети, в ситуації, коли їх вплив вийде далеко за межі, передбачені 

організаційним планом. Там, де план вступає в конфлікт з глибинними 

традиціями та поглядами, він може ігноруватися, навіть без свідомого наміру.  

Отже, неформальна організація - це спонтанно утворена група людей, 

які вступають у взаємодію для досягнення певної мети. Неформальні 

організації мають багато спільного з формальними: в них є певні завдання, 

ієрархія, лідери. 

Аналіз діяльності неформальних організацій дає можливість зробити 

такі висновки: 

– коли люди збираються разом і спілкуються один з одним, у них 

розвиваються певні стереотипи стосунків навіть при відсутності формального 

плану і, звичайно, в доповнення до будь-якого проголошеного формального 

плану; 
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– вплив на поведінку персоналу з боку тих, хто затверджує формальні 

плани – це лише деякі з багатьох організаційних і неорганізаційних впливів, які 

визначають поведінку членів організації. У тій мірі, в якій ці інші впливи 

суперечать планові організації, реальна модель поведінки буде відрізнятися від 

запланованої. 

Процес створення та розвитку неформальних організацій, а також 

причини вступу людей до них, характеризується певними особливостями: 

1. Опір змінам. Люди можуть використовувати неформальну організацію 

для обговорення фактичних і майбутніх змін. Практика свідчить, що в групах 

спостерігається тенденція опору змінам, тому що вони можуть нести загрозу 

існуванню групи. 

2. Неформальні лідери. Найсуттєвішою опорою неформального лідера є 

визнання його групою. 

Управління неформальною групою доцільно розглядати, використовуючи 

модель Джорджа Хоманса. 

 

Модель демонструє, як з процесу управління (наприклад, делегування 

повноважень і пов'язаної з цим взаємодії персоналу) виникає неформальна 

організація, керувати якою можна і впливом на емоції людей. У моделі 

Д.Хомачса під видами діяльності розуміють реалізацію персоналом певних 

завдань, у процесі виконання яких люди вступають у взаємодію, яка сприяє 

виникненню певних позитивних та негативних почуттів, емоцій у стосунках 

один з одним і з керівництвом. 

Найбільш відомі рекомендації щодо успішного управління 

неформальними групами зводяться до таких пунктів: 

– визнати існування неформальної організації і усвідомити, що її 

знищення призведе до негативних наслідків; 

– знати думку членів і лідерів неформальних груп; 

– перед будь-якими діями спробувати спрогнозувати можливу негативну 

реакцію неформальної групи; 

– надати можливість лідерам або членам групи брати участь у виробленні 

та реалізації рішень з метою послаблення опору змінам; 

 

Е М О Ц І Ї 

 

В З А Є М О Д І Я 
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Рис.5.2. Модель Дж. Хоманса 
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– оперативно доводити до відома персоналу об'єктивну інформацію про 

стан справ в організації з метою попередження розповсюдженню чуток. 

 

 

 

 

3. КАДРИ 
 

Розрізняють поняття «трудові ресурси» і «трудові ресурси підприємства 

(персонал)» підприємства.  

Трудові ресурси – це частина населення працездатного віку, що володіє 

необхідним фізичним розвитком, знаннями і практичним досвідом для роботи в 

народному господарстві. До трудових ресурсів відносять як зайнятих, так і 

потенційних працівників.  

Трудові ресурси підприємства (персонал) – це сукупність працівників 

різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і які входять 

у його обліковий склад. 

Управління трудовими ресурсами містить у собі наступні етапи: 

1. Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у 

людських ресурсах. 

2. Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх 

посадах. 

3. Добір: оцінка кандидатів на робочі місця і добір кращих із резерву, 

створеного в ході набору. 

4. Визначення заробітної плати і пільг: розробка структури заробітної 

плати і пільг із метою залучення, наймання й збереження службовців. 

5. Профорієнтація й адаптація: уведення найнятих працівників в 

організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від 

нього організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку. 

6. Навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, що 

вимагаються для ефективного виконання роботи. 

7. Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової 

діяльності й доведення її до працівника. 

8. Підвищення, зниження, звільнення: розробка методів переміщення 

працівників на посаді з більшої чи з меншою відповідальністю, розвитку їх 

професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади чи ділянки роботи, а 

також процедур припинення договору наймання. 

9. Підготовка керівних кадрів, управління просуванням по службі: 

розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення 

ефективності праці керівних кадрів. 

Планування потреби в персоналі є початковою ступінню процесу 

кадрового планування. Воно базується на даних про наявні й заплановані робочі 

місця. 
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Рисунок 5.3. 

 

Добір управлінських кадрів – це діяльність, пов`язана з пошуком 

кандидатів на заміщення вакантної посади, оцінкою їхніх ділових та особистих 

якостей з метою вибору найкращого кандидата. 

Успішна діяльність підприємтсва багато в чому зазначається правильним 

добором кадрів. 

Відповідальність за добір управлінських кадрів у всіх випадках 

покладається на керівника підприємства. 

Потребу підприємства в управлінських кадрах визначають залежно 

від господарської доцільності, враховуючи обсяг виробничо-торгової діяльності, 

чисельність персоналу, обсяг роботи. 

Формулювання вимог до кандидатів – це досить складний процес. Тут 

немає універсальних підходів. 

Класифікація вимог до кандидатів на заміщення вакантних посад в апараті 

управління класифікують з погляду: 

– універсальності – універсальні вимоги, що відбивають якості, характерні 

для всіх управлінських кадрів, і специфічні – для кандидатів на заміщення 

конкретної вакантної посади; 

– впливу на вибір – вимоги, додержання яких обов’язкове для кандидата і 

які розглядаються як бажані; 

– методів визначення відповідності кандидатів – формальні (вік, стаж 

роботи, освіта, сімейний стан та ін.), які визначаються на основі документації, і 

неформальні (щодо ділових і особистих якостей), для визначення відповідності 

до яких потрібні додаткові дослідження. 

Критерії, якими керується менеджер, приймаючи працівника на роботу, 

індивідуальні – в одних випадках вирішальним є перше враження, в інших – 

якість, якій менеджер надає особливого значення, у третіх – набір багатьох 

якостей. Кожний керівник має свою модель ефективного працівника. 

Збирання інформації про кандидата – на практиці застосовують такі 

засоби збирання інформації: аналіз документації; одержання довідок у керівника 

з колишнього місця роботи і в інших осіб, які добре знають претендента; 

співбесіда; тестування; перевірка навичок у центрах оцінки 

Перевірка навичок у центрах оцінки. Метод розбирання ділових паперів 

- полягає в специфічному добиранні службових документів, що відбивають 
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характер повсякденної роботи за посадою, на яку претендує кандидат. На 

ознайомлення і прийняття рішення звичайно відводиться 20-30хв. 

Метод інтерв’ювання – кандидату пропонують провести докладні 

співбесіди з кількома претендентами і вирішити питання про прийняття їх на 

роботу. В ході такого методу розкриваються особисті характеристики 

претендента. 

Метод групових дискусій - фахівці спостерігають участь претендента в 

обговоренні тієї чи іншої проблеми в групі претендентів. Це допомагає 

уточнити деякі якості працівника і раніш зроблені оцінки. 

Після одержання інформації про претендентів на вакантну посаду, 

перевірки і оцінки даних, вибирають найкращого з претендентів. 

У практиці зарубіжних корпорацій поширена така послідовність 

прийняття рішень про вибір кандидатів: 

– оцінка відповідності кандидатів до мінімальних вимог до посади, яка 

здійснюється на підставі даних особистої документації, а також інформації про 

попереднью роботу. Кандидати, які не задовольняють мінімальних вимог, 

відпадають; 

– вибір найкращих кандидатів з погляду їхніх ділових і психологічних 

якостей здійснюється на підставі даних тестування, досліджень у центрах 

оцінки. На цьому етапі відбувається найбільш масове відсівання. Для 

подальшого відбирання залишають тільки тих кандидатів, особисті якості яких 

найбільшою мірою відповідають висунутим вимогам; 

– відбирання на посаду з числа кандидатур, які залишилися, здійснюється 

лінійним керівником на підставі даних різних перевірок і внаслідок співбесіди. 

Після остаточного вибору укладають з кандидатом трудовий договір 

(безстрокові, строкові). Це необхідно тому, що навіть при використанні самих 

найдосконаліших методик добору управлінських кадрів менеджери можуть 

помилитися в процесі відбору.  

Розстановка управлінських кадрів. Процес розподілу і перерозподілу 

кадрів в апараті управління називають розстановкою кадрів. 

Розстановка кадрів передбачає такі операції: 

– переміщення по вертикалі – призначення на більш високу посаду або 

зміщення з посади і переведення на нижчеоплачувальну; 

– переміщення по горизонталі – на суміжну посаду. 

Суть розстановки кадрів полягає в тому, щоб найкраще використати 

потенціал управлінських кадрів. 

Процес розстановки кадрів, особливо призначення на більш високу 

посаду, є дуже складним і делікатним, оскільки при цьому переплітаються різні 

інтереси, цілі. 

Найбільш складною у процесі розстановки кадрів є оцінка праці 

управлінських працівників. Специфічність управлінської праці визначає 

складність формулювання критеріїв для оцінки ефективності і якості її. На 

практиці часто ефективність праці керівників пов’язують з результатами 

господарської діяльності підприємства. Але повне ототожнювання ефективності 

особистої праці менеджера з ефективністю діяльності усього підприємства не 
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правомірне. Дуже важливо визначити внесок конкретного керівника 

підприємства, інших працівників апарату управління. 

Керівництво організації повинне постійно дбати про зростання якісних 

характеристик трудових ресурсів: їх освіти, кваліфікації, навичок, умінь тощо, 

що забезпечують системи професійної орієнтації, адаптації, навчання та 

атестації працівників. 

Профорієнтація. Важливим етапом підвищення ефективності праці є 

професійна орієнтація працівників. Професійна орієнтація полягає у 

найдоцільнішому застосуванні кваліфікації, досвіду і поглядів працівника. З 

огляду на масштаб інформації, яку надають працівнику, професійну орієнтацію 

поділяють на загальну та спеціальну. 

Загальна професійна орієнтація – полягає в ознайомленні новачка з 

організацією загалом: видами діяльності, організаційною побудовою, 

асортиментом продукції чи послуг, споживачами, перспективами розвитку, 

традиціями, пріоритетами, нормами взаємовідносин, оплатою праці, режимом 

праці і відпочинку, вимогам щодо охорони праці й техніки безпеки, вирішенням 

побутових питань та ін. 

Спеціальна професійна орієнтація – стосується підрозділу, у якому буде 

задіяний новий працівник. З цією метою йому надають таку інформацію: цілі, 

технологія і особливості діяльності підрозділу; зв’язки підрозділу з іншими 

виробничими й управлінськими підрозділами; персональні обов’язки 

працівника; відповідальність; умови праці та її оплати; перспективи службового 

зростання тощо. 

Профорієнтація дає змогу усвідомити працівнику власне місце і місце 

свого підрозділу в загальній структурі організації, швидко освоїти посадові 

обов’язки сформувати відчуття єдності з іншими співробітниками. 

Адаптація – полягає в увазі до працівника на перших етапах його роботи 

в організації. 

За рівнем розрізнять: 

Первинну адаптацію – стосується осіб, які не мають трудового досвіду. 

Новачку призначать наставника з досвідчених працівників, які стежитиме за 

його діями, пояснюватиме все не зрозуміле. 

Вторинну адаптацію – не потребує призначення спеціального 

наставника, оскільки людина має вже певний життєвий і професійний досвід. 

Адаптації такого працівника сприяє безпосередній керівник, цікавлячись 

справами у новачка, вникаючи у його проблеми, допомагаючи їх вирішувати. 

 За спрямованістю: 

 Професійна адаптація – це досконале освоєння професії, її тонкощів, 

специфіки, набуття необхідних навичок, способів і прийомів ефективного 

виконання обов’язків.  

 Психофізіологічна адаптація – полягає в пристосуванні до умов праці, 

режиму праці й відпочинку, до особливостей використання психофізіологічних 

якостей працівника у процесі роботи. 



 

 

 112 

 Соціально-психологічна адаптація – охоплює пристосування до 

колективу, керівників і колег, інші параметри, що відображають систему 

взаємовідносин між людьми у процесі спільної праці. 

Адаптація працівника сприяє виникненню почуття спільності з іншими 

співробітниками, усвідомленню свого місця у вирішенні завдань організації і, як 

наслідок, підвищенню продуктивності праці новачка. 

Навчання. Організація повинна піклуватися про підвищення якості своїх 

трудових ресурсів. Для цього недостатньо набору та добору кваліфікованих і 

здібних працівників. Потрібно розробити програми їх систематичного навчання 

й підготовки, допомагати розкриттю їхніх можливостей в організації. Метою 

навчання є забезпечення організації достатньою кількістю людей з навичками та 

здібностями, необхідними для досягнення своїх цілей, підвищення 

продуктивності праці. 

Особливої уваги потребує навчання керівників.  

Підготовка керівних кадрів здійснюється шляхом: 

– проведення лекцій, дискусій у складі невеликих груп,  

– розбору конкретних ділових ситуацій, 

– вивчення літератури, 

– проведення ділових ігор і рольового тренінгу. 

Варіантами цих методів є щорічні курси та семінари з проблем 

менеджменту. 

Ефективним методом навчання є службова ротація кадрів. Пересуваючи 

керівника низового щабля з відділу у відділ на термін від трьох місяців до 

одного року, організація ознайомлює його з усіма аспектами діяльності. При 

цьому молодий менеджер може виявити різноманітні проблеми різних відділів, 

усвідомити необхідність координації, спостерігати неформальні взаємозв’язки. 

Такі знання необхідні для успішної праці на більш високих посадах, але 

особливо корисні для керівників низових рівнів ієрархії. 

Також усі вище згадані види навчання поділяють на: 

- навчання в середині фірми; 

- зовнішнє навчання (поза фірмою). 

Атестація працівників. У процесі управління персоналом велике 

значення має об’єктивна оцінка якості працівника персоналу, безпосередньо 

пов’язана з атестацією працівників, а звідси - з організацією праці, службовим 

просуванням, підвищенням кваліфікації, заробітною платою, матеріальним 

стимулюванням. Атестація  працівників – процедура оцінки професійного рівня 

працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення 

оцінки їх професійного рівня. 

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її 

проведення визначаються колективним договором. 

На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються 

колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та 

графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним 

органом первинної профспілкової організації. 

Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки. 
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Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються 

положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік 

проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома 

працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення. 

Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та 

представника виборного органу первинної профспілкової організації. 

Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути 

членом атестаційної комісії. 

Атестація працівника проводиться тільки в його присутності. 

На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник 

складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з 

нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації. 

Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації 

працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою. 

Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. 

Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні не менш як дві третини її складу. 

Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та 

роботодавця протягом трьох днів після його прийняття. 

Результати атестації. Атестаційна комісія приймає рішення про 

відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі. 

У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві зарахувати 

його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку 

до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш 

високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по 

роботі. 

У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести 

працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його 

професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж 

через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним 

обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі. 

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що 

відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за 

рахунок коштів роботодавця роботодавець за результатами атестації має право 

звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про працю України. 

Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, 

встановленому законодавством. 

Кар’єра - це просування людини по сходинкам службової ієрархії. 

Види кар’єри:  

Внутріорганізаційна – означає, що конкретний робітник в процесі своєї 

професійної діяльності проходе всі стадії розвитку: навчання, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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працевлаштування, професійне зростання, підтримку і розвиток індивідуальних 

професійних здібностей, вихід на пенсію. Ці стадії робітник проходе послідовно 

в стінах однієї організації.  

Спеціалізована – означає, що конкретний робітник в процесі своєї 

професійної діяльності проходе всі стадії розвитку: навчання, 

працевлаштування, професійне зростання, підтримку і розвиток індивідуальних 

професійних здібностей, вихід на пенсію. Ці стадії працівник може проходити 

послідовно як в одній організації, так і в інших. 

Неспеціалізована – передбачає, що керівник повинен бути фахівцем, 

спроможним працювати на будь-якому участку компанії, а не по окремим 

функціям. Піднімаясь по службовій ієрархії, людина повинна мати можливість 

бачити компанію з різних боків. Тому різні працівники можуть мінятися 

місяцми роботи та ін. 

Вертикальна – підьом на більш високу сходинку службової ієрархії 

(підвищення на посаді, яке супроводжується більш високим рівнем оплати 

праці) 

Горизонтальна –  переміщення в іншу функціональну галузь діяльності, 

або виконання службової ролі сходинки, яка не має жосткого закріплення 

службової ролі. Також сюди можна віднести розширення або ускладнення задач 

на минулій сходинці. Цей вид не означає безперевне і обов`язкове піднімання 

вверх. 

Сходинкова – тут поєднані елементи горизонтальної та вертикальної видів 

кар`єри. 

Основою для класифікації кар`єри можуть бути використані 

характеристики просувакання процесу кар`єрного зростання. 

Успіх у кар`єрі можна розглядати як з точки зору просунення від однієї 

посади до іншої, більш високої, так і з точки зору ступеня оволодіння 

професією, її навиками і знаннями. 

Рухаючий мотив карєри отримав назву її якоря. Виходячи з нього, люди 

приймають активні зусилля для того, щоб досягти конкретної мети.  

Типи якорів: 

Автономія – людину рухає бажання досягти незалежності, щоб отримати 

можливість все робити по-своєму, це чи висока посада, чи статус, чи авторитет і 

заслуги, з якими не примушені рахуватися. 

Техніко-функціональна компетентність – людина орієнтується на 

професійне зростання, а посадове просунення розглядає крізь призму 

професійного. До матеріального боку діла такі люди байдужі, зате високо цінять 

зовнішнє визнання своїх колег. 

Безпека та стабільність – діяльність робітників закріплює бажання 

зберегти і збільшити своє положення в організації. 

Управлінська компетентність – людиною керує бажання досягти влади, 

лідерства, успіху. 

Підприємницька креативність – людьми керує бажання зробити нове, 

одним словом займатися творчистю. 
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Стиль життя – людина ставе перед собою задачу інтегрувати потреби 

особистості і сім`ї. 

Потреба в першості – людина бажає всюду і завжди бути першою 

 

Таблиця 5.3.1. Етапи кар`єри 
Етапи карєри Вік Потреби досягнення 

мети 

Моральні 

потреби 

Фізіологічні і 

матеріальні 

потреби 
Попередній 

(підготовчий) 

До 25 

років 

Навчання, іспити на різних 

видах робіт 

Початок 

самоствердження 

Безпека 

існування 

Становлення 

(адаптаційний) 

До 30 

років 

Засвоення методів і 

прийомів роботи, надбання 

навичок, формування 

кваліфікованого спеціаліста 

або керівника 

Самоствердження, 

початок досягання 

незалежності 

Безпека 

існування, 

здоров`є, 

нормальний 

рівень оплати 

праці 

Просування 

(стабілізаційний) 

До 45 

років 

Просування по службовій 

ієрархії, придбання нових 

навиків і досвіду, зростання 

кваліфікації 

Зростання 

самоствердження, 

досягнення 

великої 

незалежності, 

початок 

самовиразу 

Здоров`є, 

високий рівень 

оплати праці 

Збереження 

(консолідації) 

До 60 

років 

Пік вдосконалення 

кваліфікації спеціаліста чи 

керівника. Підвищення 

своєї кваліфікації. 

Навчання молоді. 

Стабілізація 

незалежності, 

зростання 

самовираження, 

початок поваги 

Зростання рівня 

оплати праці, 

інтерес до інших 

джерел доходу 

Завершальний 

(зрілості) 

Після 60 

років 

Приготування до виходу на 

пенсію. Підготування 

зміни. Підготування до 

нового виду діяльності на 

пенсії 

Стабілізація 

самовираження, 

зростання поваги 

Збереження рівня 

оплати праці і 

збільшення 

інтересу до 

інших джерел 

прибутку 

Пенсійний  Після 65 

років 

Зайняття новим видом 

діяльності 

Самовираження у 

новій сфері 

діяльності, 

стабілізація поваги 

Розмір пенсії, 

інші джерела 

прибутку, 

здоров`є  

 

 

 

1. Завдання для самоконтролю: 

1. Розкрийте роль кадрової служби в апараті управління підприємством. 

2. Назвіть функції кадрової служби підприємства. 

3. Назвіть види атестації? 

4. Розкрийте зміст Положення про кадрову службу підприємства. 

5. Охарактеризуйте модель менеджера кадрової служби підприємства. 

6. Охарактеризуйте позитивні та негативні сторони формальних груп. 
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2. Структурно-логічна схема:  

Заповніть порожні місця структурно-логічної таблиці, позначені 

запитаннями, необхідними термінами (поняттями) відповідно до змісту 

Основні відмінності формальних і неформальних груп 

Класифікаційна ознака Характеристика 

 Формальні групи 
Неформальні 

групи 

1. Мета ? ? 

2. Створення ? ? 

3. Комунікації ? ? 

4. Лідер ? ? 

5. Міжособистісні 

Стосунки 
? ? 

6. Вплив на членів 

Групи 
? ? 

7. Контроль ? ? 

 

 

3. Тестові завдання (Додаток Р )  
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ТЕМА 6. КОНТРОЛІНГ 

 

План: 

 

1. Контроль:  поняття, вимоги, види 

2. Поняття оперативного контролю. Менеджмент якості 

 

1. КОНТРОЛЬ, ПОНЯТТЯ, ВИМОГИ, ВИДИ  

 

Термін «контролінг» походить від англійського дієслова to control. В 

перекладі це дієслово має декілька значень, у тому числі в економічному аспекті 

означає «управління» і «спостереження». Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що контролінг покликаний вирішувати комплекс задач, пов'язаних із 

спостереженням, плануванням і управлінням. 

Контро лінг – комплексна система управління підприємством, що включає 

в себе управлінський облік, облік і аналіз витрат з метою контролю всіх статей 

витрат, всіх підрозділів і всіх складових виробленої продукції або наданих 

послуг, а також їх наступне планування. 

Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом 

постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому 

виникають. Контроль може бути спрямований як на окремий вид діяльності 

організації, так і на всю їх сукупність. 

В межах процесу контролю можна виокремити три основні етапи: 

вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації; порівняння 

результатів реального виконання із заздалегідь встановленими стандартами; 

реакція на порівняння (коригуючі дії). 

 

Рис.6.1.  Модель процесу контролю 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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Аналіз моделі процесу контролю свідчить, що власне процесу контролю 

передує встановлення стандартів. 

Стандарти являють собою специфічні цілі, на підставі яких оцінюється 

прогрес щодо їх досягнення. Вони мають бути визначеними ще в процесі 

виконання функції планування. 

Характеристика основних етапів процесу контролю. 

Етап 1. Вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації. 

У процесі вимірювання реального виконання робіт в організації виникає два 

ключових запитання: як вимірювати і що вимірювати? 

Менеджери зазвичай використовують чотири основних методи 

вимірювання: особисті спостереження; статистичні звіти; усні звіти підлеглих; 

письмові звіти підлеглих. 
Таблиця 6.1.2.  
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Кожний із зазначених методів має свої переваги та недоліки, тому їх 

спільне використання (комбінація) збільшує ймовірність отримання достовірної 

інформації. 

Особисті спостереження являються у отриманні інформації про реальну 

діяльність підлеглих безпосередньо менеджером. 

Переваги: 

– відсутність фільтрації інформації; 

– отримання ширшого кола інформації, яка непосильна для інших методів 

(ступінь задоволення роботою, ентузіазм тощо). 

Недоліки: 

– значний вплив особистих якостей менеджера; 

– значні витрати часу; 

– негативна реакція підлеглих (сприйняття особистого контролю 

менеджера як прояву недовіри). 

Статистичні звіти набувають ширшого застосування в управлінському 

контролі внаслідок використання комп’ютерних технологій. 

Переваги: 

– згрупованість і упорядкованість інформації у вигляді розрахунків, 

таблиць, схем, рядів динаміки тощо; 

– легка каталогізація, можливість посилання. 

Недоліки: 

– інформаційна обмеженість (зосередженість лише на окремих, хоча і 

ключових сферах діяльності організації); 

– низька оперативність отримання інформації. 

Отримання інформації на нарадах, в особистих бесідах, розмовах по 

телефону - це все приклади усних звітів підлеглих. За перевагами та недоліками 

цей метод подібний до особистих спостережень. 

Переваги: 

– висока оперативність отримання інформації; 

– хороший зворотній зв’язок. 

Недоліки: 

– фільтрація інформації; 

– труднощі з документуванням інформації для наступної звітності. 

Характеристики письмової звітності подібні до звітності статистичної. 

Переваги: 

– легка каталогізація, можливість посилання. 

Недоліки: 

– низька оперативність отримання інформації; 

– формальний характер інформації. 

Зазначені переваги та недоліки вимагають комплексного використання 

усіх методів вимірювання у практичній діяльності менеджера. 

Не менш важливим є правильний вибір об’єктів контролю, оскільки він 

впливає на ставлення працівників до того, що контролюється. 

Деякі із сфер контролю є загальними для всіх менеджерів незалежно від 

рівня і сфери їх діяльності: 
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– напрямки діяльності підлеглих; 

– задоволеність працівників роботою; 

– виконання параметрів бюджетів. 

Решта об’єктів контролю є специфічними для відповідних рівнів та сфер 

менеджменту. Так, менеджер із виробництва має контролювати: 

– обсяги виробництва продукції за часовими інтервалами; 

– рівень якості продукції, що виготовляється; 

– рівень запасів сировини, матеріалів, готової продукції; 

– виконання параметрів оперативно-календарного планування тощо. 

Іншими будуть об’єкти контролю для менеджерів маркетингової, 

фінансової, кадрової та інших служб. 

Деякі види діяльності важко піддаються кількісній оцінці. У таких 

випадках менеджеру доводиться шукати суб’єктивні вимірники. Зрозуміло, що 

вони мають суттєві недоліки, але це краще, ніж зовсім не мати стандартів та 

ігнорувати функцію контролю. 

Етап 2. Порівняння результатів реального виконання із встановленими 

стандартами. 

На цьому етапі встановлюється ступінь відхилення реального виконання 

від стандарту. Принципово важливим є визначення прийнятного рівня 

відхилень, адже саме випадки його перевищення є об’єктами діяльності 

менеджера. 

Особливої уваги вимагає спрямованість відхилень. 

Етап 3. Реакція на порівняння. 

На заключному етапі процесу контролю менеджер має обрати один з 

трьох варіантів дій як реакцію на результати порівняння: 

а) нічого не робити; 

б) коригувати діяльність підлеглих; 

в) коригувати стандарти діяльності. 

Перший варіант застосовується у випадках, коли результати реального 

виконання відповідають стандартам або відхилення від стандартів знаходяться в 

межах прийнятного. 

Якщо відхилення перевищують допустимі межі, здійснюється 

коригування. Однак спочатку необхідно з’ясувати причини надмірного 

відхилення від стандартів, а саме: 

1) нереалістичність стандартів (їх завищення або заниження). Значна 

розбіжність між результатами діяльності підлеглих та стандартом демотивує 

працівників. У таких випадках необхідно коригувати самі стандарти, а не 

діяльність, пов’язану із їх досягненням. Найбільш складною при цьому є 

проблема зниження стандарту; 

2) недоліки у діяльності підлеглих. У цьому випадку менеджер має 

вдатись до коригування їх діяльності: зміни стратегії, організаційної структури, 

практики винагородження, програм навчання, перепроектування робіт, 

перестановки працівників. Ще до початку коригуючих дій менеджер має обрати 

також характер коригуючих дій: 

а) оперативні, спрямовані на негайне виправлення наслідків; 
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б) стратегічні, що усувають причини виникнення відхилень. 

Менеджерам часто бракує часу на стратегічні коригування, тому вони 

постійно «гасять пожежі». Ефективні менеджери, навпаки, з’ясовують причини 

відхилень, оцінюють переваги їх ліквідації і заздалегідь здійснюють 

коригування. 

Види управлінського контролю. Існують різні ознаки класифікації систем 

контролю. Найбільш поширеною є класифікація контролю за критерієм часу 

здійснення контрольних операцій, тобто: 

- до; 

- впродовж здійснення трансформаційного процесу (рис.6.1.3.); 

- після. 

 

Рис.6.1.3. Види управлінського контролю 

Випереджаючий контроль здійснюється до початку трансформаційного 

процесу і спрямований на якість та/або кількість усіх вхідних ресурсів у 

організацію (фізичних, людських, інформаційних, фінансових тощо), перш ніж 

вони стануть частиною організації. 

Мета випереджаючого контролю – запобігання ситуаціям, здатних 

завдати шкоди організації, а не їх лікування. 

Поточний контроль здійснюється безпосередньо впродовж 

трансформаційного процесу. Він ґрунтується на вимірюванні фактичних 

результатів діяльності і оперативному реагуванні на відхилення, що виникають. 

Розрив у часі між виникненням відхилень і коригуючими діями менеджера є 

мінімальним. 

Мета поточного контролю – з’ясування причин відхилень, що обумовлює 

його широке застосування. 

Заключний контроль відбувається після завершення трансформаційного 

процесу, його об’єктом є виходи із організації. Основний недолік заключного 

контролю – констатація відхилень, коли збитки невідворотні. Отже, 

ефективність заключного контролю нижча проти інших, однак для багатьох 

видів діяльності він є єдиним можливим видом контролю. 
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Цілі заключного контролю: 

– отримання інформації для удосконалення планування у майбутньому; 

– побудова ефективної системи мотивації. 

Створення і використання систем контролю в організації часом викликає 

так званий дисфункціональний ефект, який призводить до: 

– намагання підлеглих виглядати краще за критерієм, що контролюється; 

– маніпулювання даними контролю. 

У більшості випадків основною причиною появи дисфункціонального 

ефекту є відсутність системи комплексних показників оцінки діяльності 

працівників. Якщо, наприклад, контролюються лише кількісні результати 

роботи, слід очікувати зниження якісних параметрів, оцінювання лише процесу, 

а не результатів діяльності призводить до імітації бурхливої діяльності на шкоду 

досягненню цілей організації. 

Параметри ефективної системи контролю. Ефективна система 

контролю має відповідати певному набору критеріїв, серед яких можна 

визначити: 

Точність. Система контролю, яка генерує неточну інформацію, 

призводить до управлінських помилок і витрат зусиль на вирішення проблем, 

яких взагалі не існує. Точність означає, що система контролю повинна бути 

достовірною, такою, що продукує реальні дані. 

Своєчасність. Найкраща інформація мало чого варта, якщо вона не 

надійшла своєчасно. Тобто система контролю повинна вчасно забезпечувати 

менеджера інформацією, скорочувати часовий інтервал між подією і її 

відображенням у контролюючих інформаційних потоках. 

Економічність. Означає, що результати здійснення контролю повинні 

бути більшими за витрати, пов’язані з його впровадженням. З метою мінімізації 

витрат менеджерові слід порівнювати (зіставляти) витрати на контроль із 

вигодами, що від нього очікуються. 

Гнучкість. Система контролю повинна бути «спроможною» враховувати 

зміни та “вміти” пристосовуватися до них. 

Зрозумілість. Система контролю, яку важко зрозуміти (усвідомити), може 

бути причиною помилок підлеглих і навіть ігнорування ними самого контролю. 

Обґрунтованість критеріїв. Стандарти в системі контролю мають бути 

обґрунтованими (виваженими). Завищені стандарти знижують мотивацію. 

Більшість людей не бажає отримати ярлик «некомпетентності», говорячи 

начальнику, що він вимагає забагато. Стандарти повинні підтягувати виконавців 

до вищих показників діяльності, але не демотивувати працівників. 

Стратегічна спрямованість. Менеджмент не здатний контролювати все, 

що робиться в організації. Навіть, якщо б і міг, то витрати на контроль 

перевищували б вигоди від нього. Отже, менеджери мають вибирати для 

контролю об’єкти (сфери), які є стратегічними. З цієї точки зору контроль має 

концентруватися: на відхиленнях, що трапляються найчастіше; на відхиленнях, 

що завдають найбільшої шкоди; на факторах, які піддаються впливу менеджера 

(які менеджер спроможний змінювати, коригувати). 

Особлива увага виняткам! 
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Численність критеріїв. Як менеджери, так і підлеглі намагаються 

виглядати кращими за критеріями, які контролюються. Якщо контроль 

здійснюється з використанням одного єдиного критерію, то зусилля підлеглого 

будуть спрямовані на намагання виглядати краще саме за цим стандартом. 

Використання кількох критеріїв контролю забезпечує подвійний позитивний 

результат: 

– кількома критеріями важче маніпулювати; 

– наявність кількох критеріїв руйнує прагнення виглядати краще за одним 

із них. 

Підтримка коригуючих дій. Система контролю має не лише 

сигналізувати про відхилення, але і підказувати, які саме коригуючі дії можна 

запровадити для виправлення ситуації. Це досягається, наприклад, 

встановленням стандарту типу «якщо…– тоді…». 

Інструменти управлінського контролю. Існують різні підходи до 

класифікації засобів управлінського контролю. На практиці усю сукупність 

інструментів контролю поділяють на три групи: 

– інструменти фінансового контролю; 

– інструменти операційного контролю; 

– інструменти контролю поведінки працівників в організації. 

Складовими елементами фінансового контролю (рис.6.1.4) є: 

– фінансовий аналіз; 

– бюджетування; 

– аудит. 

 

Рис. 6.1.4. Основні складові системи фінансового контролю 

Фінансовий аналіз також можна розглядати як складну підсистему, де 

основними інструментами є: 

– аналіз фінансової звітності організації; 

– аналіз фінансових коефіцієнтів; 

– аналіз беззбитковості. 
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Аналіз фінансової звітності організації. Для оцінки та контролю 

діяльності організації широко застосовують такі документи фінансової 

звітності: 

– баланс; 

– звіт про прибутки та збитки; 

– звіт про рух готівки. 

Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності наведена 

у табл.6.1.5. 

Таблиця 6.1.5. 

Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності 

Назва інструменту Сфери контролю 

Аналіз балансу 

попередня оцінка можливостей організації виконувати 

свої поточні зобов’язання; 

визначення загального фінансового стану організації 

Аналіз звіту про 

прибутки та збитки 

зіставлення прибутків і збитків організації; 

зміна прибутків і витрат поточного періоду проти 

попередніх 

Аналіз звіту про рух 

готівки 

контроль надходжень грошей в організацію з усіх 

джерел та їх виплат за зобов’язаннями організації; 

попередні висновки щодо рівня ліквідності організації 

 

Аналіз фінансових коефіцієнтів переслідує наступні цілі: 

– порівняння поточних фінансових результатів організації із попередніми, 

визначення змін, встановлення тенденцій; 

– результатами інших фірм галузі. 

Для інтерпретації результатів діяльності організації використовують 

декілька груп фінансових коефіцієнтів, до найважливіших серед яких відносять: 

– коефіцієнти ліквідності; 

– коефіцієнти платоспроможності; 

– коефіцієнти прибутковості (рентабельності). 

Аналіз беззбитковості проводиться для з’ясування, якими мають бути 

обсяги продажу продукції організації, щоб досягти прибутковості. 

Бюджетування – один із основних засобів планування і контролю за 

діяльністю підрозділів в організації. Бюджетами визначаються як планові, так і 

фактичні показники витрат (грошові кошти, активи, сировина і ресурси, 

заробітна плата) структурних одиниць організації. 

Цілі аналізу виконання бюджетів: 

– точне вимірювання дійсного стану справ; 

– порівняння результатів діяльності різних підрозділів і рівнів управління 

за різні проміжки часу. 
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Переваги бюджетного контролю: 

– простота здійснення; 

– можливість формалізації; 

– широке залучення менеджерів до процесу контролю. 

Таблиця 6.1.6. 

Характеристика фінансових коефіцієнтів 

 

Недоліки бюджетного контролю: 

– орієнтація переважно не на результати, а на витрати; 

– можливість перевитрачання коштів запланованого бюджету. 

Аудит – незалежна формальна верифікація (засвідчення) фінансових вітів 

і операційних видів діяльності організації. Розрізняють зовнішній і внутрішній 

аудит. 

Зовнішній аудит проводиться зовнішньою незалежною аудиторською 

організацією і спрямований на перевірку фінансової звітності. 

Внутрішній аудит окрім фінансової перевірки додатково оцінює 

операційну діяльність організації і опрацьовує рекомендації щодо її 

удосконалення. 

Обов’язкові напрямки аудиторської перевірки: 

– грошові кошти (залишки на рахунках, аналіз процедур управління 

грошовими потоками); 

– надходження (перевірка гарантій сплати боргів споживачами, перевірка 

балансу); 

– запаси (перевірка матеріальних запасів на складах, порівняння оцінок з 

показниками балансу, оцінка фізичного зносу); 

– основні фонди (огляд, оцінка зносу); 

– кредити (аналіз кредитних угод, узагальнення зобов’язань). 
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2. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ 

Якість продукції – сукупність властивостей продукції, які визначають 

ступінь придатності її для використання за призначенням. Ступінь досконалості, 

яким володіє товар, послуга чи інший вихідний продукт бізнес-процесу. 

Забезпе чення я кості (англ. Quality Assurance, QA) – контроль і оцінка 

будь-яких аспектів проекта, обладнання чи виду послуг з метою збільшення 

вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - 

підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації 

продукції. 

Забезпечення якості визначено в стандарті ISO 9000:2005 «Системи 

менеджменту якості. Основні положення та словник» як «частина менеджменту 

якості, спрямована на створення впевненості в тому, що вимоги до якості будуть 

виконані». 

Менеджмент якості в цьому ж стандарті представлений як «скоординована 

діяльність з керівництва та управління організацією стосовно до якості», а в 

примітці сказано, що він «звичайно включає розробку політики та цілей у сфері 

якості, планування якості, управління якістю, забезпечення якості, покращення 

якості». 

Загальне управління якістю – це підхід до управління організацією, 

об'єднуючий основні існуючі методи управління і технічні засоби в науково 

обґрунтовану систему, ціллю якої є постійне поліпшення виробничої діяльності 

і результатів цієї діяльності. 

Прийнята абревіатура концепції «загального управління якістю» - TQM 

(Total Quality Management). Концепція TQM охоплює всі структури 

підприємства, всі види виробничої діяльності і направлена на використовування 

матеріальних (технічних) і людських ресурсів для найбільш ефективного 

задоволення потреб споживачів, суспільства і співробітників підприємства. 

Концепція TQM може бути використана в організації будь-якого профілю 

діяльності і, як показує міжнародний досвід, сприяє підвищенню якості 

результатів трудової діяльності і поліпшенню фінансових показників. На 

підставі концепції TQM може бути побудована система якості. 

Загальне управління якістю – це підхід до управління організацією, 

націлений на якість, який ґрунтується на участі всіх її членів (персоналу у всіх 

підрозділах і на всіх рівнях організаційної структури) і направлений на 

досягнення як довгострокового успіху шляхом задоволення вимог споживача, 

так і вигоди для членів організації і суспільства. 

Ціль TQM: досягнення довгострокового успіху шляхом максимального 

задоволення запитів споживачів, співробітників і суспільства. 

Задачі TQM: постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу 

результатів і коректування діяльності, повна відсутність дефектів і 

невиробничих витрат, виконання наміченого точно в строк. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
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Тактика TQM: попередження причин дефектів; притягнення всіх 

співробітників в діяльність по поліпшенню якості; активне стратегічне 

управління; безперервне вдосконалення якості продукції і процесів; 

використовування наукових підходів в рішенні задач; регулярна самооцінка. 

Методичні засоби TQM: засоби для збору даних; засобу представлення даних; 

методи статистичної обробки даних; теорія загального менеджменту; теорія 

мотивацій і психологія між особових відносин; економічні розрахунки. 

Варто також пам'ятати про відмінності основних принципів традиційного 

управління і системи "загального управління якістю" 

Таблиця 6.3.2. Відмінності основних принципів традиційної системи 

управління і системи TQM 

Традиційні принципи управління Принципи системи TQM 

– задоволення потреб замовника; 

– планування, забезпечення і контроль 

покращення якості продукції; 

– розробка переважно коректуючих дій; 

– навчання управління якістю тільки 

співробітників відділу контролю якості; 

– покладення функцій забезпечення 

якості на відділ контролю якості; 

– рішення в області якості тільки 

«невідкладних» питань і задач 

сьогоднішнього дня; 

–виконання кожним автономно 

поставленої задачі. 

– задоволення потреб споживача, 

суспільства і співробітників організації; 

– планування, забезпечення і контроль 

покращення якості всіх процесів і 

системи; 

– навчання управління якістю всього 

персоналу; 

– покладення функцій забезпечення 

якості на весь відділ; 

– постійне виявлення і рішення в 

області якості хронічних проблем; 

– координація і взаємодія діяльності 

всіх співробітників в області якості. 

 

Отже, як видно з таблиці 6.3.2, підприємство з традиційними підходами до 

управління орієнтується на потреби замовника, що змінюються і відповідно до 

них змінює характеристики продукції. Методичною базою традиційного підходу 

до управління є системи маркетингових досліджень і маркетингової інформації, 

визначення об'ємів ринку і вибір цільових сегментів, розробка нового товару, 

розповсюдження товару і подальше технічне обслуговування. 

Вивчаючи концепцію TQM слід у першу чергу розуміти такий суттєво 

важливий момент, що TQM – це не тільки ефективний спосіб управління 

бізнесом. Упровадження ідей TQM є можливим лише за умов серйозних змін 

корпоративної культури сучасних організацій. Отже, подальша робота над 
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темою передбачає знання терміна «корпоративна культура», її складових та 

факторів, які впливають на її розвиток. Для з'ясування цих питань слід 

повторити матеріал курсу «Управління персоналом» та звернутися до 

підручника. Стан корпоративної культури та система менеджменту якості 

підприємства повинні бути адекватними один одному. Отже, розглядаючи 

питання щодо засвоєння принципів TQM сучасними компаніями слід 

ураховувати три ключові моменти: 

– ставлення вищого керівництва до проблем якості та його спроможність 

проводити зміни, орієнтуючись на лідерські здібності; 

– орієнтація на залучення персоналу компанії на всіх рівнях управління до 

побудови системи менеджменту якості через удосконалення мотивації та 

побудови безперервної системи навчання співробітників; 

– орієнтація на командні методи роботи. 

В основі системи TQM лежать чотири стратегії: 

– провідна роль вищого керівництва в управлінні якістю; 

– навчання якості, залучення до управління, мотивація; 

– орієнтація на інтереси покупців і підвищення продуктивності праці; 

– розробка програм в цілях постійного поліпшення якості результатів. 

Стратегія 1. Провідна роль вищого керівництва в управлінні якістю. 

Стратегія полягає в проведенні курсу на постійне поліпшення якості 

вищим керівництвом компанії і, перш за все, її першим керівником. Робота в 

області якості ініціюється і знаходиться під контролем вищого керівництва. 

Реалізація стратегії складається з наступних напрямів діяльності керівництва. 

Розробка політики в області якості на основі загальної комерційної 

політики фірми, доведення її до зведення кожного співробітника. Політика в 

області якості повинна охоплювати всю діяльність компанії і стати особистою 

програмою діяльності кожного співробітника. 

Визначення кількісно виразних цілей в області якості по кожному напряму 

і для всіх підрозділів В системі постійного поліпшення якості кожна поставлена 

ціль повинна супроводитися розробкою, документацією і реалізацією планів її 

досягнення. 

Призначення керівних і відповідальних осіб по кожній ділянці роботи, що 

впливає на якість. Це один з напрямів організаційного розвитку компанії. 

 Підтримка умов роботи всього персоналу на рівні, який забезпечує 

співробітникам потенційну можливість для досягнення поставлених цілей в 

області якості. 

Стратегія 2. Навчання якості, залучення до управління, мотивація і 

вивчення інтересів співробітників. 

Стратегія полягає у формуванні світогляду всього колективу в питаннях 

якості. Отримання кожним співробітником нових знань і умінь по багато яких 

напрямах, що стосуються якості, є першорядною задачею. Навчання якості 

охоплює всі напрями і підрозділи. Навчання якості починається з семінарів для 

вищого керівництва; потім семінари проводяться для керівників середнього 

рівня. Так рівень за рівнем в процес навчання якості залучається весь колектив. 

Загальне навчання якості передбачає: 
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– проведення семінарів для вищого керівництва компанії. Ціллю таких 

семінарів є демонстрація можливості збільшення прибутку і ефективності 

підприємства шляхом поліпшення якості, а також обґрунтовування особливої 

важливості позиції і діяльності керівництва в питаннях постійного поліпшення 

якості; 

– проведення робочих конференцій для менеджерів і керівних 

співробітників середньої ланки. Такі конференції необхідні для формування 

знань методів управління якістю в цілях досягнення найбільших загальних 

результатів; 

– підвищення кваліфікації фахівців всіх напрямів для освоєння ними 

сучасних технологічних процесів і устаткування, вивчення вимог і нормативів; 

– навчання елементам управління якістю всіх співробітників в цілях 

формування чіткого уявлення про роль і відповідальність кожного в загальному 

процесі поліпшення якості. 

Стратегія 3. Орієнтація на інтереси покупців і підвищені а 

продуктивності праці. 

Стратегія полягає у відстежуванні ринкових тенденцій, аналізі і подальшій 

координації бізнесу. Ринкова орієнтація припускає: 

– постійне вивчення потреб споживачів в цілях найбільш правильного 

планування бізнесу; 

– постійне спостереження за конкурентами; 

– відстежування ринкових тенденцій; 

– аналіз отриманої інформації і подальша координація бізнесу; 

– планування і контроль всіх аспектів якості в процесах від формування 

ідей до поставки продукції споживачу; 

– використовування методів розгортки параметрів якості. 

Стратегія 4. Розробка програм в цілях постійного поліпшення якості і 

оцінка результатів. 

Стратегія полягає в постійному проведенні регулярного аналізу 

результатів діяльності і координації напрямів вдосконалення. Розробка 

програми по поліпшенню якості заснована на наступних положеннях. 

Рада якості самий найвищий орган управління з питань встановлення 

пріоритетів і координації діяльності по поліпшенню якості. Головою ради якості 

є керівник підприємства. 

Розробка і реалізація коректуючих дій направлена в першу чергу на 

рішення проблем хронічного характеру. Вказані проблеми приводять до 

набагато більш важких наслідків, чим проблеми, що виникають випадково. 

Повинні бути розроблені спеціальні програми по виявленню і усуненню 

проблем хронічного характеру. 

Обов'язковим напрямом діяльності підприємства є проведення спільних 

навчальних програм і дискусій по питанням удосконалення якості. 

Регулярно визначаються суми втрат від низької якості і аналізується 

відкрито і невідкрито виражена вартість низької якості. Невідкрито виражена 

вартість низької в якості має тенденцію до постійного збільшення. 
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Регулярно здійснюється огляд і оцінювання якості всіх аспектів 

комерційної діяльності. 

Види контролю якості. Контролем якості продукції прийнято називати 

перевірку відповідності показників якості продукції встановленим вимогам, які 

можна зафіксувати, наприклад, в стандартах, кресленнях,  технічних умовах, 

договорах на поставку, паспорті виробу і інших документах.  

На сучасних промислових підприємствах отримали розповсюдження такі 

основні види контролю, які можна класифікувати за ознаками:  

а. Залежно від місця організації контролю на тому чи іншому етапі 

виробництва розрізняють:  

вхідний контроль – контроль споживачем сировини, матеріалів  

комплектувальних виробів і готової продукції, які надходять до нього від інших 

підприємств чи інших дільниць виробництва.  

Вхідний контроль дозволяє уникнути зниження якості продукції через 

помилки постачальника, зібрати об'єктивну інформацію про закупівельні 

матеріали з метою вибору найбільш сприятливого постачальника чи 

формулювання додаткових вимог до показників якості матеріалів. Тут доречно 

зауважити, що часта зміна постачальників взагалі не бажана, оскільки вона 

негативно впливає на стабільність якості кінцевої продукції;  

операційний контроль – контроль продукції (чи технологічного 

процесу), що виконується після завершення певної виробничої операції. Часто 

операційний контроль виконуються вимірним інструментом, винесеним за межі 

станка чи апарата, який проводить технологічну операцію, часто він 

супроводжується вимкненням станка і навіть зняттям з нього деталі для 

вимірювань.  

Найбільш прогресивним видом операційного контролю є активний 

контроль, який здійснюється безпосередньо під час виготовлення продукції 

вимірювальними приладами, вмонтованими в технологічне обладнання. 

Прилади активного контролю неперервно дають показники про величину 

контрольованого параметра і використовується давачами для автоматичного 

управління процесом виготовлення продукції. Застосування активного 

контролю дозволяє значно підвищити продуктивність технологічного 

обладнання і виключити вплив суб'єктивного фактора на результати контролю;  

прийомний контроль – це контроль готової продукції після завершення 

всіх технологічних операцій з її виготовлення, за результатами якого 

приймаються рішення про придатність продукції до постачання чи 

використання. Прийомний контроль є досить важливою заключною операцією 

всього процесу виготовлення продукції, після якого починається новий етап 

існування продукції-експлуатація.  

б. Залежно від охоплення контрольованої продукції вхідний, операційний і 

прийомний контроль може бути суцільним чи вибірковим.  

Контроль, при якому про якість контрольованої продукції приймається за 

результатами перевірки кожної одиниці продукції, називається суцільним.  

Суцільний контроль може майже повністю вилучити можливість 

потрапляння до споживача дефектної продукції, але в деяких випадках його 
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застосування виявляється економічно нераціональним (при дуже великих 

програмах випуску продукції) чи неможливим (якщо випробування пов'язано з 

руйнуванням продукції).  

Тому на виробництві застосовують вибірковий контроль, при якому 

рішення про якість контрольованої продукції приймається за результатами 

перевірки одної чи декількох вибірок з партії.  

Для аналізу результатів вибіркового контролю застосовуються методи 

математичної статистики, що дозволяють, базуючись на обмеженій кількості 

контрольних перевірок, з потрібним ступенем точності стверджувати про якість 

партії виробів чи стану технологічного процесу. Подібні методи контролю 

називаються статистичним. 

 

 

 

 

 

Завдання для самоконтролю: 

 

1. У чому полягає сутність і особливості контролювання? 

2. Характеристика функцій та завдань контролю. 

3. Чинники підвищення ефективності контролю. 

4. Обґрунтувати позитивні та негативні наслідки впливу контролювання 

на підконтрольних суб’єктів. 

5. Класифікація контролю за різними ознаками. 

6. Охарактеризувати  відмінності основних принципів традиційної 

системи управління і системи TQM. 

7. В чому полягає відмінність європейської та міжнародної стандартизації. 

8. Охарактеризувати види контролю якості. 

 

2.Тестові завдання (Додаток С) 
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ТЕМА7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЕТИКА У МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

План: 

1. Відповідальність у менеджменті  

2. Етика менеджменту  

3. Взаємозв’язок відповідальності й етики у менеджменті  

 

1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Діяльність у сфері бізнесу пов'язана не лише з досягненням економічного 

результату, який вимірюється передусім обсягами виготовленої продукції 

(послуг) та рівнем прибутку підприємства. Важливе значення має й етика 

ділового співробітництва, виявом якої є дотримання правил і норм партнерства, 

конкурентної боротьби, турбота про ділову репутацію фірми та людей, 

причетних до неї. Не менш значущими для підприємців, менеджерів є 

відповідальність перед суспільством, соціальна етика. Адже кожна організація 

використовує у своїй діяльності матеріальні, фінансові та трудові ресурси 

держави і тому повинна усвідомлювати свій обов'язок, нести відповідальність 

перед суспільством, спрямовуючи частину своїх доходів та зусиль на його благо 

і вдосконалення. 

Економічна відповідальність. Будь-яка комерційна організація 

насамперед є основним економічним осередком суспільства, що несе 

відповідальність за виробництво необхідних йому товарів і послуг та 

максимізацію прибутку акціонерів. Тобто економічна відповідальність фірми 

зводиться винятково до максимізації прибутку. Згідно з М. Фрідменом, який 

запропонував дану концепцію, діяльність компанії повинна підпорядковуватись 

одержанню прибутку, а її єдина місія полягає в підвищенні прибутку (доти, 

поки дії організації не виходять за рамки закону). 

Однак у країнах Європи, Канади і США подібні погляди зазнають 

критики. Зазначається, що практичне наслідування тези про те, що одержання 

економічної вигоди – єдиний обов'язок компанії перед суспільством, може 

призвести до вкрай негативних наслідків для фірми. 

Етична відповідальність. Етично відповідальна поведінка означає 

суспільно корисні дії, що не передбачені законами або не відповідають прямим 

її економічним інтересам. Для того, щоб поведінка організації була етичною, її 

менеджери повинні дотримуватись принципів рівності, чесності й 

неупередженості, дотримувати права співробітників. Як неетичні оцінюються 

рішення, що дозволяють людині чи всій організації одержувати вигоди за 

рахунок суспільства. 

Важливо розрізняти юридичну і соціальну відповідальність. Під юри-

дичною відповідальністю розуміють дотримання конкретних законів і норм 

державного регулювання, яке визначає, що може, а чого не може робити 

організація. З кожного питання існують сотні і тисячі законів та нормативів 

(наприклад, скільки токсичних речовин може бути в промислових стоках, як 
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уникнути дискримінації при наймі на роботу, які мінімальні вимоги щодо 

безпечної продукції, якого типу товари можна продавати іншим країнам). 

Організація, яка підкоряється цим законам і нормативам, поводиться юридично 

відповідально, але вона не обов'язково буде вважатися соціально 

відповідальною. 

Соціальна відповідальність, на відміну від юридичної, передбачає 

певний рівень добровільного відгуку на соціальні проблеми з боку організації. 

Цей відгук має місце стосовно до того, що лежить за визначеними законом і 

регулюючими органами вимогами або ж понад ними. 

З іншого боку, дотримання закону не означає, що організація більше не 

несе ніякої соціальної відповідальності. 

Прийняття на себе відповідальності має для організації винятково 

добровільний характер і пов'язано з бажанням організації зробити свій внесок у 

розвиток суспільства, до якого її не зобов'язують ні економічні мотиви, ні 

закони, ні етика. Як правило, маються на увазі різні дії філантропічного 

характеру, яких ніхто не вимагає і які не приносять компанії відчутної вигоди. 

Дії організації у випадку виникнення соціальних дилем.  

Що робити організації, коли вона зустрічається з яким-небудь проявом 

потреб? Якщо зацікавлена група, скажімо, місцеві органи влади, пред'являє до 

компанії нові вимоги, як їй треба починати діяти? У теорії менеджменту 

розроблено набір відповідних дій, до яких звертаються компанії в подібних 

ситуаціях. Дії ці можуть мати перешкоджаючий, оборонний, пристосовницький 

і проактивний характер.  

У процесі діяльності організації виділяють два основних види 

відповідальності підприємця та менеджера  – юридичну та соціальну. 

Юридична відповідальність – дотримання конкретних державних 

законодавчих актів, інструкцій, положень тощо, які визначають межі, норми, 

засади функціонування організацій. 

Соціальна відповідальність -– добровільна реакція організації на 

соціальні проблеми суспільства. 

Визнання підприємцями та менеджерами соціальної відповідальності й 

відповідна поведінка мають переваги і недоліки. Переваги соціальної 

відповідальності виявляються в забезпеченні стабільного функціонування 

організації, а також у її здатності впливати на стан, динаміку розвитку 

суспільства. Отже, соціальна відповідальність має такі переваги: 

– забезпечує довгострокові перспективи розвитку суспільства; 

– створює можливості впливу на зміни суспільства; 

– допомагає розв'язувати соціальні проблеми; 

– формує норми моралі в організації; 

– забезпечує встановлення доброзичливих відносин між підприємцями. 

Водночас соціально відповідальна поведінка організації, менеджера 

пов'язана з певними проблемами, найістотнішими серед яких є: 

– порушення принципу максимізації прибутку; 

– зростання собівартості продукції у зв'язку зі збільшенням витрат на  

соціальні потреби; 
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– неможливість забезпечення високого рівня підзвітності суспільству. 

Часто соціальна відповідальність супроводжується невмілим 

задоволенням соціальних потреб, організацією ручних акцій задля рекламних 

цілей тощо. 

Підприємці та менеджери повинні намагатися досягнути такого рівня 

соціальної відповідальності, який забезпечив би реалізацію переваг та усунення 

(послаблення) недоліків. 

Соціальна відповідальність є похідною цінностей, що випливають із 

етичних норм підприємців, менеджерів, працівників організації. У кожному 

суспільстві, колективі вони мають свої особливості. 

 

2. ЕТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кожна організація функціонує в економічному просторі, де склалися певні 

моральні устої, принципи, культура. Тому підприємці та менеджери повинні 

будувати свої стосунки з підлеглими, партнерами на засадах етики. 

Етика – норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних та 

моральних правил, вимог, які людина ставить перед собою або яких вимагає від 

неї оточення. 

Відповідно етичною поведінкою є сукупність вчинків, дій людей, які 

відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувалися в 

суспільстві або до яких воно прямує. У процесі підприємницької та управ-

лінської діяльності непоодинокі випадки відхилення від суспільних норм, що 

розцінюється як неетична поведінка. Вона може бути зумовлена різними 

чинниками: 

– конкурентною боротьбою; 

– прагненням великих прибутків; 

– невмілим стимулюванням керівників за етичну поведінку; 

– недооцінкою етичних норм у суспільстві; 

– намаганням досягнути та реалізувати місію організації будь-якою ціною; 

– неетичною поведінкою партнерів; 

– конфліктними, стресовими ситуаціями в організації; 

– невдалим підбором та невмілим застосуванням стилів керівництва; 

– складною системою розроблення та прийняття рішень в організації. 

У більшості організацій приділяють особливу увагу етичним нормам, 

оскільки від цього значною мірою залежать імідж та ділова репутація компаній. 

Часто вони опиняються перед дилемою: діяти етично, але недоотримати 

потенційні прибутки чи досягати визначених цілей будь-якими засобами, тобто 

працювати за принципом Ніколо Маккіавеллі (1469-1529) «Мета виправдовує 

засоби». Практика свідчить: якщо фірма планує свою діяльність у 

короткостроковому періоді, не орієнтуючись на перспективний розвиток, то 

віддає перевагу другому варіанту поведінки. Якщо ж компанія прагне здобути 

стабільне становище на ринку, встановити взаємовигідні та чесні стосунки зі 

своїми партнерами, забезпечити успішний та прибутковий бізнес у 

довгостроковому періоді, всі дії та вчинки її працівників повинні базуватись на 
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дотриманні етичних норм, ділового етикету. Стратегія етичної поведінки інколи 

змушує підприємства відмовлятись від досить привабливих з комерційної точки 

зору пропозицій, що формує і посилює їх репутацію в ділових колах. Це 

підтверджує доцільність і виправданість інвестицій в етику. Нерідко з виховною 

метою в організаціях розробляють етичні кодекси, які визначають моральні та 

соціальні цінності компанії, принципи ділового етикету, правила поведінки 

працівників; створюються спеціальні структурні підрозділи (наприклад, комітет 

з етики) чи запроваджуються спеціальні посади (наприклад, уповноважений з 

етичних питань). Наприклад, Кодекс етики компанії «Cummins Engine», 

охоплює такі пункти: 

– підлеглість закону; 

– бути чесним, оцінювати події справедливо і точно; 

– бути справедливим – надавати змогу висловитися кожному. 

–  бути турботливим – турбуватися про те, щоб фірма впливала на інших, 

намагатись зробити цей вплив більш сприятливим; 

– бути сміливим. Ставитися до інших з повагою, навіть коли це збитково 

для справи. 

Сучасний менеджмент пропонує такі заходи для забезпечення етичної 

поведінки: 

– запровадження етичних норм, які відображають систему загальних 

цінностей, суспільних уподобань, правил поведінки працівників організації. Так, 

етичними нормами заборонено хабарі, подарунки, порушення законів, незаконні 

виплати політичним організаціям, необґрунтовані вимоги, розкриття секретів 

фірми, використання забороненої інформації тощо. Як стверджує Тім Граут-

Сміт, інстинкт наживи слід стримувати етичними нормами, створенням 

високоморального клімату в бізнесі. Саме такі засади є домінуючими у 

бізнесовому середовищі розвинутих країн. Наприклад, крупні корпорації 

посилено афішують свою турботу про навколишнє середовище, створюючи 

механізми «екологічної безпеки». Особливо це стосується підприємств зі 

шкідливим виробництвом. Деякі компанії під впливом норм етичної поведінки 

відмовляються навіть від вигідної експлуатації робочої сили в країнах, що 

розвиваються. Так, один із світових лідерів у виробництві одягу компанія «Леві 

Страусе» припинила свої капіталовкладення в економіку Бірми та Китаю через 

порушення прав людини в цих країнах; 

– створення комітетів з етики; 

– застосування механізмів стимулювання, які б протидіяли неетичній 

поведінці та вчинкам; 

– здійснення соціальних ревізій для з'ясування впливу соціальних 

факторів на організацію; 

– організацію навчання етичної поведінки керівників і всього персоналу; 

постійне інформування працівників про випадки високоетичної поведінки через 

різні інформаційні канали; 

Етична чи аморальна практика ведення бізнесу є відображенням системи 

цінностей, яка сформувалась у суспільстві, певній соціальній групі чи 

організації.  
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3. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ЕТИКИ У МЕНЕДЖМЕНТІ 
 

 

Юридична відповідальність разом із соціальною відповідальністю є 

джерелом етичної поведінки. Від неї залежать реалізація функцій, якість методів 

менеджменту і, відповідно, результативність та коректність управлінських 

рішень. Саме завдяки цьому система менеджменту реагує на соціальні потреби 

суспільства. Ця реакція може виявлятися у наданні соціальної допомоги, 

підтриманні певних соціальних програм, дотриманні норм моралі тощо. 

Менеджер привносить у роботу свої особисті риси і манеру поведінки. 

Індивідуальні потреби, родина, релігійні переконання – усі ці фактори 

формують систему цінностей менеджера. При прийнятті етично правильних 

рішень менеджер орієнтується насамперед на окремі особистісні 

характеристики, такі як впевненість у своїх силах, розвинуте почуття 

незалежності. 

Одна з найбільш важливих особистих характеристик менеджера - стадія 

його морального розвитку. На стадії попереднього розвитку людей цікавлять 

насамперед зовнішні вигоди (і покарання). Підкорення владі грунтується на 

погрозі негативних наслідків у випадку непокори. В організаційному плані цій 

стадії відповідають менеджери, що використовують авторитарний чи 

примусовий стилі керівництва, а також менеджери, що орієнтуються на гарантії 

виконання окремих завдань. На другій стадії загального розвитку люди 

адаптуються до очікувань позитивної поведінки колег (родини, друзів, 

суспільства). Кращим способом досягнення цілей стає спільна робота в групах. 

Найбільш адекватний стиль лідерства – заохочення взаємодії і кооперації. На 

стадії наступного, чи принципового розвитку люди керуються насамперед 

внутрішніми цінностями і нормами, у багатьох випадках ігноруючи правила і 

закони, що вимагають порушення цих норм. Внутрішні цінності стають більш 

важливими, ніж навіть істотні зовнішні. На цьому вищому рівні розвитку 

менеджери використовують трансформаційний чи обслуговуючий стилі 

керівництва, увага концентрується на потребах послідовників і стимулюванні 

інших до самостійного мислення, вирішення проблем, що виникають, виходячи 

з принципів моралі. Для даного рівня характерне володіння владою, коли 

працівники одержують право конструктивної участі в управлінні організацією. 

Переважна більшість індивідів перебуває на другій стадії розвитку, а 

третьої стадії морального розвитку досягають близько 20% дорослих 

американців. Їх дії автономні, завжди ґрунтуються на етичних принципах, 

незалежно від очікувань інших як усередині, так і поза організацією. Такі люди 

приймають етично коректні рішення, навіть якщо вони мають негативні 

наслідки, насамперед для них самих. 

До факторів, що зумовлюють необхідність відповідності поведінки 

менеджерів більш високим етичним рівням, належить вплив на мораль і 

культуру організацій, процесів глобалізації. Менеджери повинні виробляти в 

собі сприйняття і відкритість стосовно інших, незнайомих їм систем. 

Міжнародні альянси й об'єднання компаній тільки збільшують число проблем, 
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пов'язаних з етичними цінностями. Наприклад, у багатьох країнах, що 

розвиваються, хабарництво вважається нормальною практикою ведення бізнесу. 

«Підмазка», скажемо, митника – обов'язкова, адже він сприймає ці гроші як 

невід'ємну частину своєї зарплати. Якщо компанія відмовляється грати «за 

правилами» – тим гірше для компанії. На щастя, у багатьох країнах ситуація 

поступово, але дуже повільно, змінюється. 

Багато менеджерів приділяють велику увагу проблемам поліпшення 

етичного клімату організації, а також підвищенню її чутливості до соціальних 

проблем. Їм не хочеться, щоб в один прекрасний день організації довелося 

займати захисну позицію. Експерти з етичних питань говорять, що менеджмент 

зобов'язаний створювати і підтримувати такі умови, в яких люди поводяться, як 

люди. Тому керівництво організації покликане контролювати її моральне 

«здоров'я», використовуючи такі методи, як особистий приклад, моральний 

кодекс і різні етичні структури. 

Директор, менеджери організації повинні відкрито і впевнено підтри-

мувати норми етичної поведінки, виступати ініціаторами відновлення їх 

етичних цінностей. Прихильність етичним цінностям необхідно декларувати під 

час виступів, у директивах, внутріфірмових публікаціях. Але особливу роль 

відіграють дії менеджменту. Якщо керівництво приносить етику в жертву 

хвилинним інтересам, в організації миттєво поширюються чутки про це. 

Наступні клятви в прихильності етичним ідеалам марні. Таким чином, поведінка 

керівників задає тон всій організації. 

МОРАЛЬНИЙ КОДЕКС. Моральний кодекс – це формальний виклад 

етичних і соціальних цінностей організації. Він покликаний донести до 

співробітників принципи, яких дотримується організація. Як правило, 

моральний кодекс фірми базується на заявлених принципах організації або в 

ньому викладається її політика. Заявлені принципи визначають цінності 

організації і загалом описують її обов'язки, якість продукції, ставлення до 

працівників. 

Заявлена політика -– це опис (знову ж досить загальний) порядку дій 

компанії та її співробітників у конкретних, що стосуються питання етики і 

моралі, ситуаціях (ринкова практика, конфлікти інтересів, дотримання законів, 

патентна практика, подарунки співробітникам, надання їм рівних можливостей). 

У моральному кодексі компанії, як правило, формулюються цінності чи зразки 

поведінки співробітників (як допустимі й бажані, так і неприйнятні) та можлива 

реакція менеджменту. В нещодавньому дослідженні Центру ділової етики 

вказується, що сьогодні 450 з 500 кращих за оцінкою журналу Fortune 

американських компаній (і майже 50 % інших) мають моральні кодекси. Якщо 

кодекс одержує реальну підтримку з боку менеджерів, що неухильно 

дотримуються його правил і несуть покарання у випадку їх порушення, в 

компанії складається позитивний етичний клімат. У разі відсутності підтримки 

керівництвом положення кодексу так і залишаються на папері. 

ЕТИЧНІ СТРУКТУРИ. До етичних структур належать різні системи, 

посади і програми, за допомогою яких організація, прагне стимулювати 

відповідну моральним принципам поведінку співробітників. Комітет з етики 
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організація, як правило, утворює з групи вищих керівників, на яких покладено 

обов'язок спостерігати за дотриманням працівниками етичних принципів і 

виносити рішення у випадку виникнення спірних ситуацій. Крім того, комітет 

відповідає за покарання тих, хто порушує правила етики, що має важливе 

значення, якщо організація прагне безпосередньо вплинути на поведінку 

працівників. Уповноважений з питань етики – це один із вищих керівників 

організації, що є її «совістю»: до нього надходить інформація про етичні 

проблеми, що виникають, він займається врегулюванням конфліктів, а також 

вказує керівництву на потенційні джерела ускладнень. 

Існують й інші етичні структури, такі як навчальні програми і «гарячі 

лінії». «Гаряча лінія» – це безкоштовна телефонна служба, по якій працівники 

можуть доповісти про сумнівну поведінку, можливе шахрайство, збитки, 

несправедливе ставлення менеджерів. 

Однак навіть найсильніша програма етичної підтримки не гарантує 

співробітникам уникнути можливих помилок. Мати вражаючу етичну програму 

недостатньо. Вона має бути присутньою у всіх повсякденних операціях, 

спонукати працівників приймати морально коректні рішення в будь-якій 

ситуації. 

Сьогодні багато передових компаній розуміють, що результати їх 

діяльності виміряються не тільки фінансовими показниками. Проблеми етики, 

впливу соціальних заходів на економічні показники компанії хвилюють як 

менеджерів, так і вчених; навколо цієї теми ведуться пожвавлені дебати. 

Найбільш гостро стоїть питання про те, чи не зашкодить "старанна поведінка" 

фірми результатам її діяльності, адже, зрештою, етичні програми коштують 

грошей. Цій проблемі було присвячено кілька досліджень. Отримані вченими 

результати неоднозначні, однак вони підтверджують, що між соціальною 

відповідальністю і фінансовими показниками існує невеликий, але позитивний 

взаємозв'язок. Наявність у компанії таких ресурсів, як етика і соціальна 

відповідальність, аж ніяк не завдає якого-небудь збитку її показникам. Дана теза 

підтверджується і досвідом таких компаній, як Hewlett-Packard, Digital 

Equipment Сorporation, 1Silicon Graphics, відзначених "Премією в галузі ділової 

етики". Передові фірми розуміють, що чесність і довіра дуже важливі для 

збереження успішного, прибуткового бізнесу. В короткостроковій перспективі 

суспільно корисна діяльність поєднана з додатковими витратами, однак тільки 

вона здатна встановити довірчі стосунки між компанією і суспільством, що, як 

відомо, не можна купити ні за які гроші. Зрештою, добрі справи так чи інакше 

йдуть на користь організації. 

Отже, ми бачимо, що дотримання етичних принципів і соціальна відпо-

відальна діяльність ні в якій мірі не завдають збитку організаціям. Навпаки, 

менеджери та їх організації можуть зробити свій внесок у поліпшення життя 

суспільства й одночасно домогтися підвищення економічних показників. Люди 

втомилися від неетичних і соціально безвідповідальних вчинків багатьох 

комерційних фірм. 
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Завдання для самоконтролю: 

 

1. Сутність юридичної та соціальної відповідальності у менеджменті. 

2. Коли юридична відповідальність перешкоджає реалізації соціальної 

відповідальності? 

3. Яка роль етики у бізнесі? 

4.  Назвати чинники, які викликають неетичну поведінку у менеджменті. 

5. Розкрити сутність ділового етикету у менеджменті. 

6. Сутність заходів із забезпечення етичної поведінки. 

7. Вплив відповідальності та етики на процес менеджменту. 

8.  Роль етичної поведінки у взаєминах менеджерів та підлеглих. 

 

2.Тестові завдання (Додаток  Т) 
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ТЕМА 8. ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ  

 

План: 

 

1. Інформація та комунікація у менеджменті 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Усі функції менеджменту взаємопов'язані і починають діяти при наявності 

в організації певної системи комунікацій. 

Спільна (колективна) діяльність людей передбачає контакти між ними у 

вигляді обміну необхідною інформацією. Тільки на цій основі люди, об'єднані в 

організацію, можуть досягти своєї мети. Будь-яка організація обов'язково має 

відповідну систему комунікацій. У вузькому розумінні слова, комунікація – це 

обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей. Основним 

матеріалом комунікації є інформація. 

М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі підкреслюють, що комунікації 

виникають між: організацією та зовнішнім середовищем (споживачами, 

державою і т.д.);  підрозділами та працівниками організації (між різними 

рівнями управління організацією, між керівниками й підлеглими, між 

неформальними організаціями тощо). 

Спрямованість потоків інформації: 

– зверху вниз (від вищестоящої інстанції до нижчестоящої); 

– знизу вверх (від підлеглих до керівників); 

– горизонтальні (між членами колективу, які займають рівноправні посади). 

Весь шлях від джерела інформації (відправника) до отримувача 

називається каналом комунікації. 

Основними елементами комунікації є: 

– джерело інформації 

– передавач інформації 

– приймальник інформації 

– отримувач інформації 

Канали можуть бути формальні (офіційні) й неформальні (неофіційні). 

Формальні канали встановлені адміністративне й зв'язують працівників 

як по вертикальних, так і по горизонтальних щаблях управління.  

До неформальних каналів комунікацій відносяться ті, які не співпадають 

із офіційно встановленими. Мережа неформальних комунікацій отримала назву 

«виноградної лози». По такій мережі розповсюджується неточна, неповна, не 

завжди перевірена інформація, яку прийнято називати «чутками». Якщо 

організація володітиме лише системою формальних комунікацій, то процес 

проходження інформації буде бюрократизуватися, якщо домінуватиме система 

неформальних комунікацій, то це приведе до розповсюдження чуток, які 

заважатимуть нормальній діяльності. 
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Для характеристики процесів комунікації між двома або більше особами 

застосовують термін «міжособові комунікації». Для позначення процесів 

комунікації в межах організації використовують поняття «організаційні 

комунікації». 

Виділяють такі основні методи міжособових комунікацій:  

1) усна комунікація;  

2) письмова комунікація;  

3) невербальна комунікація. 

До форм усної комунікації відносяться: промови; групові дискусії; 

розмови по телефону; розповсюдження чуток тощо. 

Формами письмової комунікації виступають:  

– накази;  

– розпорядження;  

– листи;  

– звіти і інші засоби комунікації, які використовують письмові символи. 

Невербальна комунікація – це такий обмін інформацією, який 

здійснюється без використання слів (натомість застосовуються різні символи).  

 
Таблиця 8.1. 

Класифікація невербальних засобів комунікації 

 

Основні системи 

невербальних засобів 

комунікації 

Елементи системи 

1. Рухи частин тіла 

(«мова тіла»)  

Жести, міміка, вираз обличчя, посмішки, 

доторкання, пози  

2. Мова  Інтонації голосу, його діапазон, прискорення або 

сповільнення мовлення  

3. Простір  Просторові форми організації спілкування: 

наближеність до співробітника, розстановка 

меблів, розміри і місцезнаходження офісу фірми 

тощо  

4. Час  Завчасний прихід, точний початок комунікації, 

запізнення  
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5. Рух очей  Погляди, частота поглядів, їх тривалість, зміна 

статики та динаміки, уникнення погляду  

 

За характером спрямованості розрізняють такі типи організаційних 

комунікацій: 

– міжрівневі комунікації; 

– горизонтальні або бокові комунікації; 

– діагональні комунікації. 

В рамках міжрівневих комунікацій виділяють:  

Нисхідні комунікації – це передавання інформації з вищіх рівнів 

управління на нижчі.  

Висхідні комунікації – це передавання інформації з нижчих рівнів 

управління на вищі.  

Горизонтальні комунікації мають місце між членами однієї групи або 

співробітниками рівного рангу. Вони необхідні для того, щоб прискорити і 

полегшити обмін інформацією в організації, координувати і інтегрувати різні 

функції в організації.  

Діагональні комунікації – це комунікації, які перехрещують функції і 

рівні управління організації, проходять крізь них. Вони важливі в ситуаціях, 

коли члени організації не можуть здійснювати ефективний обмін інформацією 

по іншим каналам. 

Вибір типу комунікаційної мережі залежить від цілей, які ставить перед 

собою менеджер.  

Використовується інформація за допомогою комунікаційного процесу –

процесу обміну інформацією на засадах використання певних складових та 

реалізації відповідних етапів з метою розв'язання конкретної проблеми. 

Етапи комунікаційного процесу: 

– зародження ідеї ( формування або вибір) – відправник інформації може 

мати великий обсяг усілякої інформації. Проте не вся інформація має цінність 

для одержувача. Тому обмін інформацією починається з формування ідеї. Після 

формулювання ідеї здійснюється вибір інформації. На цьому етапі ще ідея не 

закодована у словах або символах. Відправник тільки приймає рішення, яку 

саме ідею він бажає зробити предметом комунікації; 

– кодування - для того, щоб передати ідею, її слід трансформувати у 

зручну для відправника і зрозумілу для одержувача, тобто закодувати. 

Інформацію кодують за допомогою слів, символів, інтонацій, жестів. Внаслідок 

кодування ідея перетворюється на повідомлення.; 

– вибір каналу і способу передачі повідомлення – повідомлення 

передають у письмовій або усній формі, а також використовуючи електронні 

засоби зв’язку – телефон, факс, комп’ютерні мережі; 

– сам процес передачі повідомлення (ідеї) – відбувається процес 

передавання повідомлення від відправника до одержувача інформації за 

допомогою обраного каналу; 
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– декодування ідеї (повідомлення) перехід символів відправника в думки 

отримувача; 

– оцінка і уточнення повідомлення отримувачем; 

– здійснення зворотного зв'язку – отримувач і відправник міняються 

комунікаційними ролями. В ідеалі зворотний зв'язок повинен бути 

усвідомленим, завчасно запланованим. Стійкій зворотний зв’язок дозволяє 

суттєво підвищити надійність обміну інформації і хоча б частково уникнути її 

втрат, різних перешкод, які перекручували б її зміст і призначення. 

Удосконалення комунікацій у підприємствах може здійснюватися у 

таких напрямках: 

– оптимізація інформаційних потоків; 

– взаємодія керівників і підлеглих; 

– організація ефективної системи зворотного зв’язку; 

– впровадження системи збирання пропозицій; 

– інформаційні повідомлення адміністрації підприємства; 

– використання сучасної інформаційної технології. 

Для удосконалення комунікацій на підприємствах слід чітко визначати 

потребу в інформації кожного структурного підрозділу й кожного робочого 

місця, регулювати інформаційні потоки відповідно до вирішуваних завдань. 

Керівники вищого рівня повинні постійно надавати управлінській 

діяльності більш організованого характеру: удосконалювати планування 

масових організаційних заходів, зборів, нарад, зустрічей з підлеглими, 

ветеранами праці, керівниками інших підприємств. 

З метою підвищення рівня комунікаційних процесів на підприємствах 

доцільно обладнати ящики для пропозицій, видавати інформаційні бюлетені 

(газету), розробляти й впроваджувати систему збирання пропозицій, створювати 

спеціальні групи для апеляції, організовувати опитування, слідкувати за 

відносинами між співробітниками тощо. 

Велике значення має техніка комунікацій: використання правильних 

виразів, точних термінів, наглядних матеріалів, технічних засобів та ін. 

На підприємствах здійснюється такі комунікаційні процеси: 

– міжрівневі комунікації; 

– комунікації між керівниками й робочими групами; 

– комунікації між підприємствами та зовнішнім середовищем. 

1. Міжрівневі комунікації – це обмін інформацією між різними відділами 

та структурними підрозділами, в результаті чого досягається координація й 

узгодженість діяльності для досягнення спільних цілей. Умовою ефективного 

здійснення міжрівневих комунікацій є чіткий розподіл обов'язків, повноважень і 

відповідальності структурних підрозділів, дотримання службової етики 

взаємовідносин, використання сучасних засобів зв'язку тощо. Щоб досягти 

успіху в міжрівневих комунікаціях, менеджери підприємств готельно-

ресторанного бізнесу повинні завжди мати чітку уяву про перепони на шляху 

обміну інформацією та про методи удосконалення такого обміну. 

Найпростішою перепоною в міжрівневих комунікаціях є перекручення 

повідомлень: 
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– ненавмисне, через труднощі в міжрівневих відносинах; 

– свідоме, коли хтось (керівник) не згоден із повідомленням і змінює його 

в своїх інтересах; 

– внаслідок фільтрації, передання інформації з одного рівня на інший 

лише тих повідомлень, які його стосуються. 

У комунікаційному процесі підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

мають місце інформаційні перевантаження, коли керівник, зайнятий 

опрацюванням отриманої інформації та необхідністю підтримувати 

інформаційні обміни, не взмозі ефективно реагувати на всю інформацію. 

Труднощі в налагодженні ефективної комунікації іноді виникають через 

недосконалу структуру управління - зайву кількість ієрархічних ступенів, 

недотримання норм керованості, нечіткий розподіл обов'язків, прав і 

відповідальності управлінського персоналу тощо.  

На підприємствах в міжрівневих комунікаціях застосовуються нові 

комунікаційні технології:  

– аудіовізуальні засоби,  

– телекомунікації,  

– кабельне телебачення,  

– супутникові системи зв'язку,  

– інтерактивні засоби типу «відеотекст» і т.п. 

2. Комунікації між керівниками й робочими групами відбуваються у 

формі бесіди, професійного обговорення, наради тощо. При налагодженні даних 

комунікацій слід враховувати роль комунікативних бар'єрів - психологічних 

перешкод на шляху поширення й прийняття інформації, які виникають з різних 

причин: упередженість, соціальні, політичні, моральні, професійні та інші 

відмінності між людьми й, зокрема, між джерелом інформації та її адресатом 

(одержувачем) тощо. На підприємствах готельно-ресторанного бізнесу існуючі 

бар'єри ефективної комунікації між керівниками й робочими групами пов'язані: 

із складністю сприйняття, семантичними бар'єрами, невербальними перепонами, 

неякісним зворотнім зв'язком і невмінням слухати. 

Міжособисті бар’єри, що утруднюють комунікацію: 

Перешкоди, зумовлені сприйняттям – у зв’язку з специфікою мислення 

люди реагують не на те, що дійсно відбувається, а на те, що сприймається як те, 

що відбувається. Перешкоди можуть виникати через невідповідність сфер 

компетенції, основ мислення відправника і одержувача. Крім того, люди по-

різному інтерпретують ту саму інформацію, залежно від накопиченого досвіду 

та ін. 

Семантичні бар’єри -– це розуміння і використання різними людьми 

одного і того ж слова. (наука – семантика). 

Невербальні перешкоди - міміка, жести, інтонація, модуляція голосу. Ці 

символи можуть бути невірно розшифрованими. 

Невміння слухати - проблема для багатьох людей. Із-за цього втрачається 

багато інформації. 

Неякісний зворотній зв’язок -– не дає можливості визначити чи дійсно 

прийняте одержувачем повідомлення зрозуміле так, як цього бажає відправник. 
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Інформація – це сукупність повідомлень, які відображають конкретний 

стан явища, події, виробничо-господарської діяльності. 

Інформацію можна класифікувати за певними ознаками: за повнотою 

охоплення, за періодом дії, за змістом, за рівнем достовірності тощо. 

Класифікація інформації: 

– за повнотою охоплення явища: повна, часткова, надлишкова; 

– за періодом дії: разова, аперіодична, довгострокова, постійна; 

– зa змістом: адміністративна, фінансова, бухгалтерська. довідкова; 

– за достовірністю: достовірна й недостовірна; 

– за формою поданим: цифрова. буквена, кодована; 

– за порядком виникнення: первинна і похідна; 

– за характером носіїв інформації: документована і недокументована; 

– за призначенням: розпорядча, звітна і довідково-нормативна; 

– за напрямом руху: вхідна і вихідна 

В.Зігерт та Л.Ланг описують поняття тотальної інформації.  

Тотальна інформація – це не лише фрази, почуті, або прочитані, а вся 

сукупність «сприйнятого сигналу»: тон та інтонація голосу, настрій і зовнішній 

вигляд передавача, довколишня обстановка, навіть спогади та асоціації. 

Три канали передачі інформації та сприйняття кожною людиною: 

емоційні, нормативний та канал знань. 

Емоційний канал тестує інформацію, що поступає на відповідні 

асоціації, настрої, важливість тощо. Крім цього, велике значення матиме манера 

поведінки доповідача, його жести, міміка, тобто його відповідність певним 

соціальним та особистим нормам, які прийняті в тому чи іншому колективі, чи 

навіть суспільстві. Це все включається в поняття нормативного каналу 

сприйняття й передачі інформації. 

І нарешті, в каналі знань відбувається оцінка змісту інформації, її 

призначення, що є найважливішим. Мета передачі інформації саме в тому й 

полягає, щоб вона набула якості знань у тих, для кого вона призначена. Але ця 

якість буде недостатньою, або інформація буде сприйматися набагато важче й 

довше, якщо вона буде передаватися без відповідних емоційних та нормативних 

складових. 

3в'язок між відзначеними каналами того, хто передає інформацію, та того, 

хто її сприймає, називається трансакціями. Якщо в інформації будуть 

домінувати емоційна й нормативна складові, то може і не відбутися її 

сприйняття отримувачем. 

У комунікаційних процесах постійно виникають шуми.  

Інформаційний шум – це те, що деформує інформацію, її зміст 

(відхилення, помилки тощо). 

Отже, слід враховувати можливі неточності при передачі інформації. Як 

правило, відправлена інформація ніколи не співпадає з отриманою. Є зона 

попадання (відправлено й отримано), є частина сигналу, що не дійшла до 

адресата (відправлено, але не отримано), та є найбільш загадкова частина - щось 

доходить до адресата, не будучи відправленим. Тому при передачі інформації 

слід бути максимально точним і уважним. 
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Якщо прийняти до уваги, що на невиробничі витрати припадає 50% всього 

часу, то можливі по Україні витрати внаслідок погано поставленої інформації 

будуть складати чимало мільярдів гривень щорічно. 

Теорія інформації, основи якої були сформовані К. Шеноном, в число 

значимих властивостей високоякісної інформації відносить: час, зміст та 

форму. 

Часовий вимір інформації не передбачає, що інформація надається по 

мірі необхідності - своєчасно: оперативно поновлюється – терміново; є 

доступною про минуле теперішнє та майбутнє - періодично. 

Змістовий вимір інформації означає: достовірність інформації – її 

точність: відповідність інформації вимогам конкретного користувача – її 

доречність: надання всієї необхідної інформації - її повноту: забезпечення тільки 

необхідною інформацією - її кратність (стислість). 

Формальний вибір інформації вимагає, щоб вона: 

– подавилась в простій, зрозумілій формі, тобто, щоб вона була чіткою; 

– забезпечувалась точними і підсумковими даними (була, детальною); 

– надавалася в описовій, цифровій і булa показовою. 

Науково-технічна інформація – це документовані або публічно 

оголошувані відомості  про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і 

виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, 

проектно-технологічної,  виробничої  та громадської діяльності. 

Системи інформаційного забезпечення менеджменту (СІЗМ) - 

сукупність елементів забезпечення менеджменту, які дають змогу 

організувати своєчасне надходження необхідної кількості інформації 

відповідної якості на всі рівні й ланки менеджменту. 

Елементами СІЗМ є сукупність ланок накопичення інформації, каналів її 

циркулювання, технічних засобів збирання, оброблення, зберігання, а також її 

носіїв. 

В сучасних умовах управління ґрунтується на інтегрованих системах 

інформаційного забезпечення менеджменту (ІСІЗМ). 

Основою ІСІЗМ є  такі методологічні передумови: 

– функціонування ІСІЗМ передбачає відокремлення творчих процесів 

розроблення управлінських рішень від технічних операцій реалізації 

інформаційного забезпечення, централізацію їх виконання у спеціальному 

підрозділі менеджменту; 

– організація ІСІЗМ вимагає введення науково обґрунтованої технології 

створення інформаційного забезпечення управління соціально-економічними та 

технологічними процесами в організації. 
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1.Завдання для самоконтролю: 

 

1.  Розкрити роль комунікацій у процесі менеджменту. 

2.  Характеристика видів комунікацій. 

3. Яка роль неформальних комунікацій в діяльності організації? 

4. У чому полягає сутність інформації? 

5. Класифікація інформації за різними ознаками. 

6.  Охарактеризувати системи діловодства та пояснити роль документації. 

7. Сутність комунікаційного процесу. 

8. Охарактеризувати роль шумів у комунікаційному процесі. 

9.  Розкрити особливості міжособистісних комунікацій. 

10.  Характеристика організаційних комунікацій. 

11.  Яке призначення етикету в ділових колах? 

 

2.Тестові завдання (Додаток У) 

3. Ситуаційні задачі з комунікацій у менеджменті (Додаток Ф) 
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ТЕМА 9. МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ  

 

План: 

 

1. Поняття маркетингу. Мета та зміст маркетингової діяльності 

консалтингових фірм 

2. Методи просування маркетингових послуг 

3. Цінова політика консалтингових фірм 

 

1. ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ. МЕТА  ТА ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ 
 

Серед понять, що стали ознакою сучасного бізнесу, особливе місце займає 

маркетинг. Саме слово «маркетинг» з'явилося у Сполучених Штатах Америки 

в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. 

Йшлося про оволодіння ринком-Market Getting. Пізніше з цих двох слів 

утворилось одне – маркетинг (marketing). 

Хронологія розвитку маркетингу свідчить про те, що його перші елементи 

(ціна, збут, реклама) з'явилися ще в середині XVII сторіччя. В цей час одним з 

членів сім'ї Міцуі в Токіо був відкритий магазин, прообраз сучасного 

універмагу. З ім'ям С.Маккорміка (1809-1884) пов'язують створення основних 

інструментів маркетингу (організація сервісної політики, принципи визначення 

цін, дослідження та аналіз ринку). А запропонована Д.Маккарті модель 

«чотирьох Р» – товар (product), ціна (ргісе), збут (place), просування (promotion) 

- знаменує початок теоретичних досліджень у сфері маркетингу. Бурхливий 

розвиток маркетингу припадає на 50-60-ті роки XX сторіччя. Сьогодні за 

принципами маркетингу організовано управління більшістю фірм США, 

Європи, Японії. 

Як академічна дисципліна маркетинг вперше виник у США. Ще 1905 року 

В.Креузі прочитав курс лекцій «Маркетинг товарів» у Пенсильванському 

університеті, а Р.Ватлер почав вести постійний курс "Методи маркетингу" в 

університеті Вісконсіна. 

В цей же період з'являється перша маркетингова організація –

Американське товариство маркетингу, перейменоване 1973 року на 

Американську асоціацію маркетингу. Активно пропагують ідеї маркетингу 

Європейський комітет маркетингу, Міжнародна асоціація маркетингу, 

утворюються національні інститути та асоціації маркетингу; 1997 року 

засновано Українську асоціацію маркетингу. 

З розвитком та вдосконаленням ринкових відносин змінювалися значення 

та визначення маркетингу. Сьогодні їх нараховують більше 2000, кожне з яких 

тією чи іншою мірою відображає його призначення, функції, принципи та 

основний зміст. 

Наведемо деякі з них. 
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Перш за все маркетинг – це будь-яка діяльність у сфері ринку, 

спрямована на просування товару від того, хто його виготовляє, до тих, хто його 

потребує, шляхом обміну. 

Маркетинг – це ринкова концепція управління виробництвом та 

реалізацією товарів, орієнтована на платоспроможний попит. Тобто залежно від 

стану ринку та позиції підприємства на ньому маркетинг може бути 

орієнтованим на виробництво, збут, товар та інші складові ринку. 

Маркетинг – це війна, в якій конкурент є вашим супротивником, а 

споживач - територією, яка підлягає завоюванню. 

Маркетинг – це підприємницька діяльність, яка перетворює потреби 

покупців на доходи підприємства; або маркетинг - це активна підприємницька 

діяльність, орієнтована на отримання прибутку шляхом максимального 

задоволення потреб споживачів. 

Маркетинг – це система поглядів, функція координації різних аспектів 

комерційної діяльності, філософія бізнесу, мета якої - пом'якшення криз 

виробництва, процес збалансування попиту та пропозиції. 

Діяльність будь-якого підприємства завжди пов'язана з ринком. Маркетинг та 

ринок характеризуються такими вихідними поняттями, як нужда, потреба, 

попит, пропозиція, товар, обмін, угода. 

Нужда – почуття людини, групи людей, організацій, спричинене 

нестачею чогось. 

Потреба – споживання, використання товарів, речей, благ, послуг, 

необхідних для підтримки життєдіяльності і розвитку організму людини, 

соціальної групи людей, суспільства. 

Розрізняють потреби виробничі та невиробничі. Виробничі - використання 

ресурсів, матеріалів, палива, енергії в процесі виробництва, а невиробничі - 

кінцеве споживання благ людьми, населенням для задоволення життєвих 

потреб. 

Попит – суспільна або особиста потреба в матеріальних благах, цілях, 

засобах виробництва, предметах споживання, забезпечена купівельною 

спроможністю, тобто грошовими засобами. 

Товар – продукт праці, властивості якого задовольняють певні потреби 

покупців. 

Обмін – процес отримання однією стороною від другої товару або 

послуги, які б задовольняли потреби покупців та продавців. 

Угода – комерційний обмін товарами, послугами, ідеями між двома 

організаціями, юридичними особами. 

Пропозиція характеризується кількістю товарів та послуг, які виробник 

або продавець бажає, може, здатен продати за певною ціною у визначений 

період часу. 

Отже, маркетинг – це вид діяльності, пов'язаний з розробкою, 

виробництвом, просуванням товарів та послуг від виробника до споживача з 

метою певного задоволення потреб споживачів та отримання максимального 

прибутку за мінімальних витрат. 
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Маркетинг консалтингових послуг – процес, покликаний допомогти 

клієнтам дізнатись про послуги, оцінити спроможність консультантів 

вирішувати управлінські проблеми, а клієнтів – купувати консультаційний 

продукт. 

Маркетинг консалтингових послуг значно відрізняється від маркетингу 

споживчих товарів або засобів виробництва, це пов'язано з особливостями 

товару «консалтингова послуга». 

Внаслідок неможливості наочно продемонструвати вид та якість 

консалтингової послуги, споживач не має чітких критеріїв порівняння її з 

товарами-аналогами, тому головним завданням маркетингу є надання послузі 

«матеріального» вигляду. 

У цьому разі консультант має продавати не послугу, а компетентність, 

кваліфікацію і досвід персоналу консалтингової фірми, підкреслюючи вигоди і 

переваги, які отримує користувач послуги. 

Складність оцінки товару полягає у розбіжності між собівартістю послуги, 

як її собі уявляє клієнт, та ціною, яку він має сплатити, адже клієнт, як правило, 

не враховує необхідності здобуття консультантом нових знань, необхідних для 

виконання поставленого завдання. 

Наступною проблемою маркетингу консалтингової послуги є вірогідність 

зміни її якісної характеристики у процесі обслуговування клієнта. 

Іноді в результаті ускладнень під час збору в організації клієнта 

інформації та опору її персоналу запропонованим змінам початковий 

консультаційний продукт може трансформуватися, що дещо знижує його 

цінність. 

Успішність продажу консалтингових послуг значною мірою залежить від 

маркетингової кваліфікації консультанта. 

Рисунок 9.1. 

  

Рис. 9.1. Мета та зміст маркетингової діяльності в консалтингу 
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Про важливість маркетингу як складової успіху фірми свідчить той факт, 

що лідери консалтингового бізнесу (Andersen Consulting, McKinsey) при 

підготовці своїх співробітників обов'язково навчають їх маркетингу, оскільки 

високопрофесійний маркетинг власних послуг є частиною іміджу фірми. 

Метою маркетингової діяльності в консалтингу є пошук нового 

продукту, який міг би зацікавити клієнта. Такий продукт користуватиметься 

попитом, якщо він міститиме нові оригінальні ідеї, які сприятимуть 

корпоративному відтворенню.  

Змістом маркетингової діяльності в консалтингу є формування системи 

заходів, покликаних стимулювати продаж консультаційного продукту. Ними 

можуть бути: визначення нинішніх та потенційних покупців послуг фірми; 

визначення змісту рекламного звернення та засобів поширення інформації про 

фірму тощо. 

Більшість консалтингових фірм, організованих у формі партнерства, 

доручають роботу з заохочення нових клієнтів окремим партнерам, а не 

корпоративним відділам маркетингу. Однією з причин такої політики є 

персоніфікація продажу консультаційної послуги. 

Типовість рекламних текстів, які розробляються маркетинговими 

службами консалтингових фірм, призводить до того, що клієнти не в змозі 

відрізнити одну консалтингову фірму від іншої. Персоніфікація маркетингу 

консалтингової послуги сприяє ідентифікуванню клієнтом послуг конкретної 

консультаційної організації. 

Результатом маркетингової діяльності є кількість і якість 

(інноваційний потенціал, профіль та місце фірми в галузі) клієнтів, з якими 

працюють консалтингові фірми. 

Отже, аналіз клієнтських організацій, видів послуг, а також частки 

інтелектуальних та творчих робіт у їх загальному обсязі може характеризувати 

напрямок розвитку консалтингової фірми. 

Запорукою успіху консалтингової фірми є поєднання консультаційного 

професіоналізму та маркетингової кваліфікації. Ці поняття утворюють 

конкурентний статус консультаційної фірми. Нині схвалюються зусилля 

консультантів, що спрямовані на генерацію конкурентоспроможних ідей, 

оскільки саме вони визначають майбутній розквіт фірми. Стимулом для такої 

роботи може бути збільшення винагород та преміювання. 

Таке сприяння з боку фірми підвищенню якості консалтингової послуги 

пояснюється жорсткою конкуренцією на консалтинговому ринку, де 

інтелектуальне лідерство продукту може бути забезпечене його фірмовою 

приналежністю.  

Для побудови успішної маркетингової діяльності консультант має 

з'ясувати такі моменти: що саме бажає отримати клієнт у результаті 

консультування; чи можливе підтвердження клієнтом письмово компетентності 

і професіоналізму консультанта, оскільки більшість нових клієнтів будуть 

керуватися відгуками передніх споживачів даного консалтингового продукту. 
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2. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОСУВАННЯ 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 

Найважливішими засобами просування консалтингових послуг є реклама і 

паблісіті. За своєю природою консалтингові послуги не є послугами масового 

попиту, і тому вони не потребують масовій рекламі.  

При побудові рекламної кампанії доцільно використовувати модель 

«5М»: 1. Місія (Mission) - у чому полягає мета рекламної кампанії? 2. Гроші 

(Money) - яких коштів вона вимагатиме? 3. Звернення (Message) – яке рекламне 

повідомлення необхідно донести до споживача? 4. Медіазасоби (Media) - які 

медіазасоби слід використовувати? 5. Вимірювання (Measurement) - як оцінити 

результати рекламної кампанії?  

Рекомендується насамперед здійснювати рекламу засобами телебачення і 

радіо, друку, Інтернету, довідників, зовнішньої реклами та паблісіті.  

1. Реклама на телебаченні та радіо. Телевізійні оголошення містять у 

собі зображення, звук, рух, колір, і тому надають на рекламну аудиторію значно 

більший вплив, ніж оголошення в інших засобах масової інформації. Така 

реклама доцільна на ділових каналах і бізнес-передачах, економічних новинах, 

форумах тощо. Як правило, фахівці з реклами радіо та телебачення допомагають 

вибрати способи реклами з урахуванням цільової аудиторії, рекомендують 

обсяги розміщення і розраховують необхідний бюджет.  

2. Реклама у пресі. Реклама у пресі – це реклама в газетах, журналах, 

довідниках. При виборі типу носія реклами необхідно врахувати, що газети 

мають самий малий життєвий цикл, довший - у журналів і найдовший - у 

довідників. Практично кожен журнал має свою електронну версію, внаслідок 

чого життєвий цикл видання значно подовжується, а при створенні архівів 

номерів стає «нескінченним». Для реклами в газетах і журналах доцільно 

використовувати бізнес-видання та тематичні огляди, випуски, набори статей. У 

Росії публікації можливі в таких виданнях, як журнали «Експерт», «Гроші», 

«Бізнес-журнал». Існують і спеціалізовані журнали: «Консалтинг», «ЗЕД 

Консалтинг», «Екологічний консалтинг». Можна давати рекламу в таких 

газетах, як «Комерсант», «Відомості», «Ділова газета». Газети та журнали 

необхідно використовувати не тільки для публікації рекламних оголошень, але і 

для тематичних статей. Професійно написана стаття на актуальну тему несе не 

тільки корисну для користувача інформацію, а й є стимулом до замовлення 

консалтингової послуги, дозволяє заочно познайомитися з працівником 

консалтингової фірми, що написав статтю. На ефективність рекламної кампанії 

у пресі впливають такі чинники: вибір видання, час і частота виходу реклами, 

якість рекламних макетів та їх розташування всередині видань. 

Реклама в паперових довідниках доцільна, незважаючи на те що з ростом 

популярності Інтернету їх значення знижується. Реклама в довідниках має 

позитивні характеристики: – спрямованість на цільову аудиторію; - наявність 

тематичних розділів; – тривалий життєвий цикл. Практично всі телефонні 

довідники надають можливість безкоштовного стандартного розміщення 

інформації, що включає в себе назву, адресу та телефон компанії. Виділення 
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кольором, додаткова інформація та рекламні модулі оплачуються окремо. Багато 

паперові довідники мають інтернет-двійників, що надає додаткову зручність, 

так як там є посилання на сайт консалтингової компанії, що дозволяє швидко 

отримати необхідну інформацію і встановити контакт. Наприклад, це веб-

довідник, який містить інформацію в добре структурованому вигляді про 

товари, ділових послугах, в тому числі і консалтингових.  

3. Інтернет-реклама. Цей вид реклами отримує все більшу популярність. 

Сюди відносяться: – сайти самих консалтингових фірм; - сайти друкованих 

видань - журналів, газет; – спеціалізовані інформаційні каталоги, довідкові 

системи; - електронні дошки оголошень; – е-мейл-розсилка; – банерна реклама; 

– контекстна і пошукова реклама; – вірусна реклама. Сайт консалтингової 

фірми – один з найбільш ефективних інструментів її позиціонування, він є 

засобом просування послуг і залучення уваги клієнтів. У зв'язку з цим на 

головній сторінці сайту доцільно представити вид консалтингових послуг, що 

надаються фірмою, дати посилання на ті проекти, які були виконані, 

відобразити свою місію. При переході до інформації про проекти має сенс більш 

докладно розкрити їх призначення і зміст, той позитивний результат, який вони 

забезпечують. Можливий підхід, при якому акцент робиться на ті проблеми 

клієнтів, які вирішує компанія. Опис компанії не слід обмежувати її місією, 

необхідно описати досвід роботи, наявні досягнення, сильні сторони, 

представити керівників і провідних фахівців. Щоб підкреслити наукову 

спрямованість у діяльності компанії, знання її сучасних наукових підходів, 

методологій і технологій, ситуації в економіці і галузі, слід виділити сторінку з 

публікаціями консультантів з тієї тематики, за якою вони спеціалізуються. Не 

слід забувати і про зворотний зв'язок з боку клієнтів, створивши для цього 

форуми. При створенні сайту компанії необхідно забезпечити хорошу 

відвідуваність. Для цього слід зареєструватися в різних пошукових системах - 

Яндекс, AltaVista, Google, Fast, Yahoo!, Rambler, Апорт!, Що забезпечить 

можливість пошукової реклами. Доцільно також домовитися з постійними 

клієнтами про взаємне розміщення посилань на сайти. Підвищити відвідуваність 

сайту допомагають додаткові елементи, наприклад запровадження форумів, 

дощок оголошень, довідників і інші. Можна розмістити свої банери на сторінках 

з результатами рейтингування. Банерна реклама в Інтернеті – це один з 

найефективніших і найпоширеніших способів реклами в Інтернеті. Банер – це 

зображення рекламного характеру з посиланням на свій сайт. Особливість 

банерної реклами в Інтернеті робить рівними як великі, так і середні фірми. 

Невисока вартість у порівнянні з рекламою в пресі і на телебаченні робить цю 

рекламу найдемократичнішою.  

4. Реклама в інформаційних системах. В даний час існують 

інформаційні системи різного ступеня спеціалізації. До широкоуніверсальний 

системам енциклопедичного характеру можна віднести, наприклад, "Вікіпедію", 

в якій можна отримати інформацію про консалтинг та деяких провідних 

зарубіжних консалтингових компаніях.  

5. Зовнішня реклама. Ефективність зовнішньої реклами в чому залежить 

від місця її розміщення. Доцільно її використання в ділових центрах, біля 
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виставкових залів, неподалік від адміністративних установ, бізнес-інкубаторів, 

аеропортів та інших місць, які тією чи іншою мірою пов'язані з бізнесом. 

Вивіска на фасаді офісу фірми також є зовнішньою рекламою. Бажано виділити 

її серед вивісок інших фірм, що розташовуються в цьому будинку.  

6. Виставки. Виставки є часто використовуваним засобом для 

рекламування своєї діяльності та встановлення ділових контактів. Найбільш 

часто у виставках беруть участь ІТ-консультанти, консультанти з інформаційно-

правових систем. Має сенс брати участь у спеціалізованих виставках 

потенційних клієнтів, тематичних виставках у тих областях, де спеціалізується 

консалтингова фірма, наприклад «Бухоблік і аудит», «Освіта і кар'єра», 

«Екологія» та інші. 

 7. Непрямі (непрямі) засоби реклами. Основна мета непрямої реклами - 

домогтися гарних позицій іміджу та позитивного ставлення до нього 

потенційних споживачів і цільової аудиторії. Непряма реклама дуже близька до 

паблісіті і має широкий набір засобів. Розглянемо деякі з них. Брифінг (англ. 

briefing від англ. Brief – короткий, недовгий) – коротка прес-конференція, 

присвячена одному питанню. Брифінг можна приурочити до якихось важливих 

подій, які стосуються самої фірми або ситуації, що склалася у зовнішньому 

середовищі, наприклад того, що трапилося фінансовій кризі. Якщо тема 

брифінгу є актуальною і журналісти, а з ними і слухачі отримають 

задовольняють їхні відповіді на свої питання, то це позитивно позначиться на 

іміджі фірми. «Круглі столи» – вільна конференція різнорідних учасників для 

безпосереднього обговорення певних проблем. На «круглий стіл» можуть бути 

запрошені як реальні, так і потенційні клієнти консалтингової фірми. Публічні 

дослідження і виступи, що мають широкому колу осіб інформацію з певної теми 

і у вільному доступі, також відіграють позитивну роль для визнання фірми на 

ринку консалтингових послуг. Видання популярних книг, монографій, 

підручників і навчальних посібників використовується також як непряма 

реклама і в той же час є джерелом доходу консультанта. Робота з вузами 

здійснюється на основі ініціативних і госпдоговорів, угод про співпрацю. Фірма 

може залучати студентів останніх курсів в якості стажистів, бути базою для 

проведення переддипломної практики та написання дипломних робіт, 

працювати з аспірантами за темами, які мають для фірми інтерес. 

 8. Паблісіті. Паблісіті здійснюється, зокрема, за допомогою участі в 

ділових співтовариствах – регіональних, національних і міжнародних, 

наприклад в Росії відомі такі спільноти, як «ДЕЛОРУС», «Антарес», 

загальноросійська громадська організація «Ділова Росія». Можливості для 

проведення маркетингових заходів надає також Російська торгово-промислова 

палата. Можна також брати участь у таких міжнародних ділових 

співтовариствах, як European Business Club, Russian-British Chamber of 

Commerce, IMICOR. Для паблісіті використовуються і інші не платні засоби 

пропаганди: виступи на радіо і телебаченні, участь у благодійній діяльності. 
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3. ЦІНОВА ПОЛІТИКА 

 

Цінова політика консалтингової фірми є одним з основних елементів 

маркетингу та складається з таких заходів: визначення ціни консалтингового 

продукту, систему знижок та умови оплати роботи консультанта.  

Цінова політика має провідну роль під час визначення поведінки 

консалтингової фірми на ринку своїх послуг, який є монополістична 

конкурентним.  

Розрізняють пряму цінову політику (ціноутворення здійснюється залежно 

від ринкової кон'юнктури) та опосередковану, що базується на визначенні умов 

оплати і застосуванні цінових знижок. У практиці консультування 

використовують такі форми оплати консалтингових послуг: почасова, поденна, 

паушальна та оплата за результатом. 

Почасову оплату консультаційної послуги розраховують на основі 

вартості консультанто-години або дня. 

Погодинну оплату використовують, коли консультант працює над 

завданням клієнта неповний робочий день 

Поденна оплата застосовується, коли консультант виконує роботу для 

клієнта протягом всього робочого дня, а період консультування триває не 

менше тижня. Для розрахунку ціни консалтингової послуги за методом 

поденної оплати консультант має зробити приблизний розрахунок свого часу на 

виконання замовлення. 

При цьому не рекомендується обговорювати точні дати з клієнтом, 

оскільки, якщо виконання завдання забере більше обговореного строку, у 

клієнта можуть виникнути сумніви, що консультант навмисно зволікає з 

виконанням завдання для одержання додаткової оплати або має недостатню 

кваліфікацію. При виборі поденного методу оплати можна запропонувати 

схему, за якою у разі виконання консультаційного завдання раніше 

запланованого терміну консультант має право претендувати на оплату частини 

«невикористаного часу». 

 

Таблиця. 9.3. Розрахунок попереднього часу консультування 

 Етап  Час  Дія 

  1  2 дні  Збирання основної інформації 

  2  1 день  Підготовка, заповнення і збирання анкет із запитаннями 

  3  10 днів  Оцінка основних ланок 

  4  1 день  Попереднє ранжування ланок 

  5  1 день  Оцінка і градація 

  6  2 дні  Підготовка до оцінки неосновних ланок 

  7  1 день  Ранжування неосновних ланок 

  8  1 день  Аналіз інформації по заробітній платі 

  9  2 дні  Підготовка структури заробітної плати 

  10  2 дні  Розробка схеми виплати заробітної плати 

 Усього  23 дні   
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Терміни виконання замовлення встановлюються аналітичне, процес 

виконання роботи розбивається на окремі часові відрізки, які підсумовуються. 

Наприклад, консультант працює над створенням структури заробітної плати для 

підприємства. Досвід підказує, що для оцінки першої ланки співробітника 

консультант має витратити половину дня. Таких ланок двадцять, таким чином, 

для виконання даної частини замовлення потрібно 10 днів. 

Наступні етапи роботи визначаються у такий же спосіб. Час, необхідний 

для виконання всієї роботи, визначається простим підсумком робочих днів за 

кожний етап. 

B разі виконання завдання консультаційною командою необхідно 

враховувати різний кваліфікаційний рівень працівників, що беруть участь у 

реалізації проекту. У цьому випадку доцільно застосовувати погодинну оплату 

праці. 

Згідно з цим методом менеджер проекту у розрахунку ціни продукту 

включає час виконання роботи кожним консультантом окремо, помножений на 

установлену в компанії погодинну ставку оплати праці робітників даної 

кваліфікації. Остаточна ціна продукту визначається підсумком вартості роботи у 

членів команди. 

Такий метод ціноутворення традиційні використовують західні компанії. 

Незважаючи та можливість необґрунтованого збільшення консультантами часу 

виконання консультаційного завдання та негативного сприйняття клієнтом 

запропонованих погодинне, розцінок, почасова оплата сьогодні є найбільш 

поширеним способом установлення ціни на консультаційні послуги. 

Паушальна, або фіксована, оплата на певний вид консультаційної послуги 

більш придатна для ринку, що розвивається у тому числі і українського. Для 

клієнтів є привабливим метод остаточно зафіксованої вартості послуги. 

Однак вказана перевага є очевидного лише для клієнта, оскільки у 

консультантів можуть виникнути серйозні проблеми, що пов'язані з покриттям 

фактичних витрат по проекту та об'єктивною неможливістю виконати завдання 

у встановлені строки. 

Оплата консультаційної послуги на основ отриманого ефекту (за 

результатом) клієнтської організації є методом ціноутворення, в першу чергу 

цікавим для клієнта. Оплата у формі відсотків від отриманих результатів роботи 

консультантів має значні проблеми. 

По-перше, консультант не завжди бере участь в процесі запровадження 

змін та їх моніторингу і внаслідок цього не несе відповідальності за результаті 

консультування. 

По-друге, досить складно визначити ступінь участі консультанта в 

отриманому ефекті. 

По-третє, немає можливості однозначно визначити ефект таких заходів як 

підвищення кваліфікації співробітників клієнтської організації та надану їм 

можливість самостійного вирішення власних проблем. 

Разом із тим, управлінське консультування інколи визначає 

результативність на основі поліпшення прибутковості компанії клієнта, 

збільшення обсягу продажу та зниження витрат на виробництво.  
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При розрахунку оплати методом оцінки результативності консалтингового 

процесу можна користуватися формулою: 

Ei=Пi x K1i x K2, 

 

де Ei – економічний ефект від управлінського консультування за і-м 

показником; 

Пi - зміни (приріст, зменшення) за і-м показником; 

K1i – частка управлінського консультування в результатах робіт за і-м 

показником; 

K2 – частка консультантів в отриманні ефекту. 

Фактори, що впливають на ціноутворення консалтингової послуги. 

Основними факторами ціноутворення є величина та динаміка попиту і 

пропозиції консультаційних послуг, наявність конкуренції і дискримінації, 

забезпечення необхідного рівня дохідності та гонорарів консультантів (рис.9.3.1 ). 

 
 

При встановленні ціни на послуги консалтингових фірм враховують 

репутацію та досвід роботи на даному ринку, а також у галузі, знання проблем 

клієнта та специфіки питання, наявність засобів, персоналу та інших факторів, а 

також необхідність покриття власних витрат. 

Цілком природно, що консультанти з великим досвідом роботи, 

серйозними професійними знаннями і набором засобів і моделей для вирішення 

проблем клієнта можуть претендувати на більш високу оплату порівняно з 

новачками і малодосвідченими колегами. 

При встановленні ціни на послуги консалтингових фірм враховують 

репутацію та досвід роботи на даному ринку, а також у галузі, знання проблем 
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клієнта та специфіки питання, наявність засобів, персоналу та інших факторів, а 

також необхідність покриття власних витрат. 

Цілком природно, що консультанти з великим досвідом роботи, 

серйозними професійними знаннями і набором засобів і моделей для вирішення 

проблем клієнта можуть претендувати на більш високу оплату порівняно з 

новачками і малодосвідченими колегами. 

Особливості ціноутворення в Україні обумовлені, в першу чергу, 

складністю сприйняття клієнтом високої вартості інтелектуального продукту, 

нематеріальності консалтингової послуги, а також складним економічним 

станом загалом у країні та фінансовим станом замовника зокрема. 

Як компроміс, консультант може запропонувати клієнту так званий 

«комбінований» варіант оплати: спочатку консультанту оплачуються всі 

витрати, які він мав під час виконання завдання (враховуючи виплату гонорару 

консультантам, витрати на проїзд, мешкання, сплату субконтрактів та ін.). Друга 

частина винагороди консультанта залежатиме від отриманих клієнтом 

результатів у встановленій пропорції. 

Таким чином, консультант ставить свою винагороду (тобто прибуткову 

частину) в залежність від кінцевого результату. Якщо у консультанта є 

достатньо підстав для того, щоб бути впевненим в успішній реалізації своєї 

послуги, він може визнати таку форму оплати; у цьому випадку задоволеним 

буде і клієнт, оскільки він не несе ніяких витрат до отримання результату. 

Ця форма оплати часто застосовується при виконанні консультантом 

завдань, пов'язаних з отриманням клієнтом кредитів, грантів, інвестицій, 

фінансової допомоги та інших видів зовнішнього фінансування.  

Остаточна ціна на консалтингову послугу формується в процесі 

переговорів консультанта з клієнтом і залежить не тільки від готовності самого 

клієнта сплачувати запропоновані консультантом суми, але більшою мірою і від 

уміння консультанта вести переговори і переконувати клієнта в обгрунтованості 

ціни. 

Під час переговорів слід пам'ятати, що краще не називати фіксовану ціну 

роботи. Консультант не повинен скорочувати часові рамки на виконання 

завдання тому, що це може викликати у клієнта підозру про завищення 

наведених цифр. Якщо клієнт наполягає на зменшенні часу консультування, 

можна погодитися на зменшення своєї участі в роботі та виконання частини 

роботи співробітниками клієнта під наглядом та керівництвом консультанта. 

Оплата клієнтом послуг консультаційної фірми можлива за такими 

варіантами: оплата виконаної роботи за визначений період (щотижнева плата, 

місячна) за виставленим рахунком. У рахунку необхідно відобразити всю 

інформацію, що цікавить клієнта: 

– номер рахунка; 

– час, за який виставляється рахунок;  

– виконання послуги (перелік, дати, обсяг робіт);  

– тарифні ставки і повну ціну; 

– витрати, рахунок на які виписується окремо від гонорару; 

– строк оплати рахунка; 
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– форму оплати рахунку ( метод оплати, номер платіжного документу); 

– дата відправлення рахунку; 

– відомості про консультанта (П.І.Б.); 

–підпис, подяка. 

 

 

Висновки: 

 

Особливості маркетингу консалтингових послуг базуються на 

специфічності запропонованого консалтингового продукту, який не має 

матеріальної форми, а його якість в значній мірі залежить від рівня кваліфікації 

та професіоналізму консультантів. 

Маркетинг консалтингових послуг  –  це процес, покликаний допомогти 

клієнтам дізнатися про послуги консультантів і оцінити їхню здатність 

вирішувати управлінські проблеми. Він складається з таких етапів: визначення 

та аналіз продукту та його ринку, сегментація, позиціонування, просунення 

консалтингових послуг, продаж консалтингового продукту, збереження та 

примноження числа клієнтів. Успіх маркетингової діяльності фірми в значній 

мірі визначається професіоналізмом та зацікавленістю консультантів, а також їх 

маркетинговою кваліфікацією. 

Важливими елементами маркетингової комунікації є пропаганда та 

реклама консалтингових фірм та запропонованих ними продуктів. 

Основними методами просунення консалтингового продукту є отримання 

рекомендацій, обмін інформацією клієнтів про якість отриманих послуг, 

професійні публікації, проведення та участь в семінарах, тренінгах, а також 

участь консультантів у роботі асоціацій та добровільні послуги. 

На ціноутворення консалтингових послуг впливають наступні 

чинники: співвідношення попиту і пропозиції на даний вид консалтингового 

продукту, ступінь диференціації послуг; необхідність забезпечення дохідності 

послуг, покриття всіх витрат фірми на виконання завдання; рівень цін на 

аналогічні види послуг на ринку; імідж консультаційної фірми та рівень, на 

якому вирішуються проблеми. 

Основними принципами калькулювання ціни на консалтингові послуги є 

покриття витрат консалтингової фірми, орієнтація на середні ціни конкурентів, 

підвищення прибутковості послуг за рахунок економії витрат. У практиці 

консультування використовують наступні форми консалтингових послуг: 

почасова –  оплата часу, витраченого на виконання консультаційного завдання; 

поденна – оплата за роботу протягом дня не менше тижня; паушальна - 

фіксована оплата консультаційної послуги, встановлена до початку 

консультування; оплата за результатами, що залежить від розміру економічного 

ефекту, отриманого клієнтом у результаті консультування. 

Остаточна ціна консалтингової послуги формується в процесі переговорів 

консультанта з клієнтом і залежить від здатності консультанта переконати 

клієнта у доцільності консультування та необхідності сплачувати вказані 

консультантом суми. 
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1. Завдання для самоконтролю: 
 

1. Особливості маркетингу консалтингових послуг. 

2. Завдання організації маркетингової діяльності консалтингової фірми. 

3. Етапи маркетингу консалтингових послуг та їх зміст. 

4. Специфіка маркетингової комунікації консалтингового бізнесу. 

5. Ціль, зміст пропаганди та реклами консалтингових послуг. 

6. Методи просунення консалтингового продукту. 

7. Специфіка просунення консалтингових послуг в Україні. 

8. Ціль та зміст цінової політики консалтингової фірми. 

9. Форми оплати консалтингових послуг, їх переваги та недоліки з точки 

зору клієнта та консультантів. 

10. Що являє собою погодинна оплата консалтингових послуг.  

11. Встановлення порядку оплати клієнтом послуг консультанта. 

 

 

2. Проблеми для обговорення: 

 

1. Інформаційна база маркетингових рішень. 

2. Особливості просунення консалтингових послуг на ринок України. 

3. Зв’язок між ціною і вартістю консалтингової послуг 
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ТЕМА 10. ЯКІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ 
 

План: 

 

1. Якість консультаційних послуг 

2. Результативність і ефективність консультування 

3. Напрям оцінювання консультування 

  

1. ЯКІСТЬ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 

Якість – це сукупність властивостей і характерних рис продукту або 

послуги, що націлена на задоволення явних або прихованих потреб. 

Відповідно до методики FEACO керування якістю консультаційних 

послуг має три рівні: 

А -– базовий – зосереджений на розробці політики якості консультаційних 

послуг; 

В – дотримання параметрів – спрямований на контроль процесу 

консультування на всіх етапах; 

С – загальне керування якістю роботи – концентрація зусиль на 

підвищенні кваліфікації консультантів і розвитку їхніх професійних якостей. 

Фактори, що впливають на якість консультаційних послуг: 

– висока кваліфікація команди консультантів; 

– розуміння співробітниками клієнтної організації цілей проекту; 

– адекватність очікувань замовника; 

– ефективність взаємодії консультантів і персоналу клієнтної організації. 

На перший погляд це не виглядає очевидним, але якість виконання 

консультаційного проекту залежить від фахівців, що беруть участь у проекті з 

боку замовника - клієнтної організації. 

Перше, із чим доводиться зіштовхуватися консультантові – це розуміння 

цілей консультування  конкретними фахівцями відділів, що беруть участь у 

проекті, – у кожного воно своє. Як правило загальне розуміння ідеї присутнє 

тільки керівництву. У результаті це веде до не надання або неповного надання 

інформації на рівні підрозділів про процеси, що становлять модель діяльності. 

Складається ситуація, коли великий досвід роботи співробітників переростає в 

переконаність у вичерпних знаннях про свою компанію в цілому. Таке 

«позиціювання» найчастіше веде до відкритого саботажу змін або до 

необхідності довгих погоджень і роз'яснювальних бесід. 

Одним з аспектів високої якості консультаційного процесу є завершення 

його в строк. 

Фактори, що впливають на затягування строків з вини консультанта: 

– відсутність взаємодії із замовником, з одного боку, і нерозуміння 

необхідності взаємодії з консультантом, з іншої; 
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– відсутність процедури проведення погоджень, доробок і прийняття 

робіт; 

– нездатність погоджувати корективи усередині компанії замовника; 

– неправильне визначення обсягу, складу і послідовності робіт; 

– використання неперевірених (невивчених) методологій; 

– непослідовність дій (нездатність прийняти результати і додержуватися 

рекомендацій). 

Фактори, що впливають на бюджет проекту: 

– невірна оцінка необхідних ресурсів; 

– змінюваність проекту (постійні зміни, що ініціюються замовником, 

виражаються в додаткових затратах праці). 

Оскільки консультант – тимчасовий працівник у клієнтної 

організації: 

– розмір його гонорару не залежить від результатів діяльності клієнта і 

визначається заздалегідь (фіксується в контракті); 

– консультант пропонує альтернативні варіанти рішення проблеми; 

– право вибору альтернативи і ухвалення рішення про впровадження змін 

належить клієнтові. Консультант не приймає прямої участі в ухваленні рішення. 

Санкції і умови їхнього застосування повинні бути детально визначені в 

договорі. Матеріальна відповідальність за неякісно виконану роботу не може 

перевищувати розміру сум, отриманих консультантом від клієнта. Великі 

консультаційні фірми можуть надавати клієнтної організації додаткові гарантії 

(у тому числі і фінансові). У цьому случає вони повинні бути зазначені в 

контракті. 

Основні гарантії консультантів по підборі управлінського персоналу: 

– тверде дотримання всіх установлених договором строків; 

– підтримка зв'язку з підприємством і фахівцем протягом гарантійного 

строку (у великих кадрових агентств він становить 2-3 місяця); 

– підготовка заміни фахівця у випадку незадоволеності клієнта або 

звільнення кандидата (безкоштовно або повернення частини отриманих коштів); 

– заміна фахівця в найкоротший термін; 

За заявою клієнта і за рахунок його коштів орган, що видав ліцензію на 

ведення аудиторської діяльності, може призначити перевірку якості 

аудиторського висновку. При виявленні некваліфікованого проведення 

аудиторської перевірки на підставі рішення суду або арбітражного суду по 

позові органа, що видав ліцензію на аудиторську діяльність, аудитор 

(аудиторська фірма) повинен відшкодувати: 

– збитки в повному обсязі; 

– витрати на проведення повторних оглядів; 

– виплатити штраф у розмірі мінімальної оплати праці. 
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2. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

 Ефективність консультування відображає його результативність у 

досягненні певних цілей, визначених у договорі на консультування. 

Під результативністю розуміється не тільки кількісна, але і якісна сторона 

консультаційної діяльності. Консультаційна діяльність не завжди має чітко 

виражені кількісні результати. Це пов'язане з її специфікою: с практичною 

неможливістю виділення часткових внесків консультанта і клієнта; с наявністю 

тимчасового лага між проведенням консультування і одержанням результату 

(наприклад, при реструктуризації кінцевий результат може бути отриманий 

через роки). 

Напрямки оцінки результатів: 

А) оцінка вигод, одержуваних клієнтом: 

– прямі результати: 

а) кількісні – зниження витрат, збільшення рентабельності, освоєння 

нових видів продукції і т. ін. Вони досягаються завдяки рекомендаціям з 

усунення недоліків у виробництві і управлінні і дають негайний ефект: 

оптимізація оподатковування, зупинка і закриття збиткових виробництв, 

ліквідація зайвого устаткування, прискорення виробничого циклу, зниження 

браку тощо; 

б) якісні - зміна стилю і методів роботи; створення, удосконалення, зміна 

структури виробництва і управління; наявність розробленої стратегії розвитку, 

бізнес-планів і т.д. 

– непрямі результати: 

а) кількісні - залучення зовнішнього капіталу; придбання нових партнерів 

по бізнесу або акціонерів; ріст курсу акцій (якщо це не було  метою 

консультування); 

б) якісні - установлення контактів з місцевими органами влади,  діловими 

колами усередині країни і за межами, навчання клієнта. 

Б) оцінка процесу консультування. Принциповим моментом її проведення 

є те, що вона в обов'язковому порядку повинна здійснюватися і клієнтом і 

консультантом. Причому кожний з них зобов'язаний оцінити за всіма 

показниками як свої дії, так і партнера, тобто проаналізувати виконання 

сторонами зафіксованих у контракті зобов'язань. 

В) оцінка вигод, одержуваних консультантом. 

Основними критеріями результативності для консультаційної 

організації є: 

– розширення ринку і обсягу послуг: ціна проекту, рентабельність 

проекту, питомі витрати на маркетинг, структура витрат на маркетинг, 

структура персоналу; 

– економічні показники: прибуток, структура витрат, витрати на 1 грн. 

послуг, виробка на одного консультанта, питома вага зарплати у вартості 

проекту; 

– якість розробок і рекомендацій: наявність позовів по проекті, наявність 

позитивних відгуків, наявність рекомендацій, задоволеність клієнта роботою; 
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– повторне звернення клієнта: наявність перспектив подальшого 

співробітництва; 

– ріст професіоналізму (досвід, знання, уміння, навички): досвід рішення 

подібного роду проблем, знання специфічних особливостей клієнтних 

організацій подібного типу, удосконалення методичного інструментарію; 

– економічність: забезпечення соціально-економічного ефекту в 

зіставленні з витратами на консультування. 

Система вимірників і оцінок результативності процесу консультування 

повинна формуватися з урахуванням специфіки конкретного виду 

консультаційних послуг.  

Головна складність у визначенні ефекту консультування, навіть у тому 

випадку, коли наявні зміни у результатах виробництва, полягає в наступному. 

Будь-яка господарча операція насамперед є відкритою системою. Тому при 

паралельному впливі факторів, які не пов'язані з консультуванням (зміни цін, 

структурні зсуви, нові капітальні вкладення тощо), важко відрізнити внесок кон-

сультантів від внеску працівників клієнта. Для подолання цих труднощів 

відомий поки один шлях – використання відповідних коефіцієнтів, які 

визначаються за допомогою експертних оцінок. Експертами є керівники і 

консультанти. 

Наступним ключовим питанням при визначенні економічної ефективності 

консультування є вибір показників, на підставі яких можна її оцінити. 

Практика консультування показує, що в результаті консультування щось 

збільшується (наприклад, обсяг продукції, прибуток) або зменшується 

(собівартість). Тому в тексті договору доцільно вказувати напрямки, в яких 

управлінське консультування може дати позитивні результати, тобто 

обговорити перелік показників. Після проведення етапу діагностики 

консультанти повідомляють замовника про результати, і сторони обговорюють 

конкретний показник, за яким визначається ефект. 

У загальному вигляді економічний ефект може визначатися за 

формулою: 

 

Еі=ПіхК1іхК2,       

 

де Еі — економічний ефект від управлінського консультування за і-м 

показником; 

Пі — зміни (приріст, зменшення) за і-м показником; 

К1і. — частка управлінського консультування у результатах робіт за і-м 

показником; 

К2 — частка консультантів в отриманні ефекту (участь). 

Коефіцієнти К1і и К2 консультанти і клієнт визначають після 

впровадження рекомендацій консультантів. 

При необхідності, якщо сторони не доходять згоди при визначенні частки 

управлінського консультування і консультантів, можна запросити експертів — 

представників третіх організацій, які знають суть справи. Якщо з будь-яких 
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причин схвалено рішення впровадити рекомендації, то можна визначити 

умовний економічний ефект. 

При використанні формули виникає питання: за який період часу потрібно 

взяти результати роботи по 1-му показнику (П)? При розв'язанні цього питання 

треба щоразу враховувати особливості конкретної угоди. Залежно від обсягу 

заходів можна взяти період від кварталу до кількох років, починаючи відлік з 

етапу впровадження рекомендацій. 

У випадку, коли консультаційні рекомендації містять велику кількість 

заходів, кінцевий ефект можна визначити не на момент завершення робіт за 

конкретною угодою, а через деякий час після їхнього завершення. Тому 

розрахунку ефективності і вибору періоду визначення результатів повинен 

передувати аналітичний огляд стану справ на початок впровадження 

рекомендацій консультантів, а також тих змін, що відбуваються далі. 

Виникає і таке питання: в яких випадках використовувати загальну 

формулу , а коли користуватися іншими можливостями? 

Часто прямим результатом управлінського консультування є збільшення 

обсягу продукції, яка реалізується, або зменшення собівартості, що відбивається 

у вартісних показниках. Тоді і рекомендується використовувати саме цю 

формулу. 

Одним з основних показників оцінки управлінського консультування у 

виробництві є приріст прибутку. Це пояснюється тим, що приріст прибутку 

синтезує зменшення витрат, зростання обсягів продукції, яка реалізується, і 

оцінює зміну обсягу прибутку. Розрахунок цього показника рекомендується 

проводити за формулою: 
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де Еп — економічний ефект завдяки прибутку; 

А1 А2 — обсяг реалізованої продукції до та після раціоналізації робіт в 

управлінні; 

С1 С2 — витрати на 1 грн реалізованої продукції до та після раціоналізації 

робіт в управлінні, коп.; 

П1 – прибуток від реалізації продукції до впровадження робіт з 

раціоналізації управління; 

К1 та К2  - частка управлінського консультування та участі консультантів. 

У деяких випадках управлінське консультування виявляє особливий вплив 

на роботу по зниженню умовно-змінних витрат, тому цей результат можна 

оцінити окремо, використовуючи формулу: 

21 ККЕЄ зузу  
     

де, зуЄ   економічний ефект завдяки зниженню умовно-змінних витрат в 

собівартості; 

зуЕ   – економія умовно-змінних витрат. 
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Економія умовно-змінних витрат визначається за формулою прямим 

розрахунком: 

зуЕ  =Ем+Еп+Ез+Еб + Ен + Ео + Еу,     

 

де Е – економія від зниження матеріальних витрат; 

ЕТ – економія палива та енергії на технологічні потреби; 

Ез – економія по фонду заробітної плати працівників; 

Еб – економія від зменшення втрат від браку продукції; 

Ен – економія від зменшення невиробничих витрат; 

Ео – економія витрат на підготовку та освоєння виробництва; 

Еу – економія витрат на утримання та експлуатацію устаткування. 

Оцінку ефективності управлінського консультування можна визначити, 

зіставляючи результати з витратами. Розрахунок проводиться за формулою : 

21 КК
Вук

Отп
Е зу 

      
де Ез – ефективність витрат на управлінське консультування; 

Отп – приріст обсягу товарної (валової) продукції; 
Вук  – витрати на управлінське консультування. 

Під впливом низки об'єктивних чинників інколи можуть спостерігатися 

від'ємні темпи зростання основних показників. У таких випадках згідно з раніше 

наведеними формулами економічну ефективність розрахувати неможливо. 

За експертними оцінками можна визначити коло показників, темпи 

зростання яких могли б бути ще нижчими за очікуваний результат, якби б 

консультанти не працювали на підприємстві. Назвемо цю величину 

деефективністю. Деефективність можна визначити за формулою: 

  КВВДс  21 ,     

де Дс – деефективність за конкретним показником; В1 В2 – очікуваний і 

фактичний результати за конкретним показником; 

К – частка консультантів у зменшенні в деефективності. 

Ефективність консультування можна практикувати значно ширше, ніж це 

показано вище. Але при ширшому підході складність та умовність визначення 

ефективності суттєво підвищується. Разом із тим є багато прикладів, коли 

визначити ефективність практично неможливо. 

В ряді випадків робота консультантів у клієнта завершується таким 

висновком: все гаразд, жодні зміни не потрібні. Як оцінити корисність наданої 

консультантом рекомендації? Адже не було запропоновано нічого нового, і все 

залишилося по-старому. В той же час консультанти вважають, що в організації 

посилилася віра в правильність прийнятого нею курсу і це дозволить клієнту 

встояти перед спокусою провадити зміни, що можуть призвести до значних 

втрат. 

Часто рекомендації консультантів зводяться до замін в управлінському 

персоналі. Припустимо, що консультанти запропонували замінити головного 

інженера. 
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Новий головний інженер, у свою чергу, зробив заміну головного 

технолога. 

Новий технолог провів роботу з модернізації обладнання, що привело до 

зростання прибутку. 

Яким чином визначити вклад кожного в досягнутий успіх? 

На практиці консультантам часто доводиться виступати в ролі 

стимуляторів змін. Але консультанти можуть і не внести нічого нового, 

сказавши лише: «Ваші задуми вірні. Дійте!». І все ж таки ці кілька слів часто 

служать тим поштовхом, у результаті якого почнеться «ланцюгова реакція». 

Часто впровадження рекомендацій консультантів попервах 

супроводжується зниженням ефективності і прибутку, а клієнт зможе відчути 

користь лише через кілька років після їх практичної реалізації. 

Судити про ефективність консультування слід, очевидно, за ступенем 

задоволення клієнта і консультанта досягнутими результатами. 

Для консультанта важливо також, чи буде клієнт продовжувати подальші 

контакти з ним. Названі критерії мають синтетичний характер і комплексно 

відбивають результати консультування, їхнє практичне використання не вимагає 

додаткових витрат. 

Зважаючи на різноманітність завдань, що вирішуються консультантами з 

управління, допомога може бути зведена до єдиної поради, даної керівнику 

після нетривалої бесіди, або її необхідно виділити в багатомісячне дослідження 

з поданням рекомендацій, що вимагають докорінної перебудови системи 

управління. 

Складність оцінки роботи консультантів цілком зрозуміла. 

По-перше, результат багатьох управлінських нововведень, порад і 

рекомендацій важко виразити кількісно (наприклад, перерозподіл функцій 

керівництва з урахуванням індивідуальних особливостей керівників). 

По-друге, інколи спостерігається істотний часовий лаг між впровадженням 

нововведення і результатом впровадження (наприклад, практична віддача циклу 

лекцій і занять для управлінського персоналу на базі активних засобів 

навчання). 

По-третє, результативність консультаційної діяльності має 

опосередкований характер, оскільки в реалізації ідей консультанта може брати 

участь цілий ряд співробітників організації, яка консультується, котрі роблять 

свій внесок у кінцевий результат (хоча часто цей внесок є негативним). А інколи 

неможливо відділити внесок замовника від зусиль консультанта. 

Існують й інші умови і чинники, які додають складності в оцінці 

результату консультаційної діяльності. Тому практично немає методики 

розрахунку ефективності і результативності управлінського консультування. 

Для визначення повноти і грамотності проведення процесу 

консультування наприкінці угоди рекомендується поставити ряд перевірочних 

запитань і при спільному обговоренні, в якому беруть учать консультанти і 

представники замовника, знайти на них відповіді. Доцільно використати такі 

орієнтовні запитання. 
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1. Чи достатньо були продумані мета, обсяг і можливі результати на етапі 

складання консультаційного договору? 

2. В якій мірі програма робіт була скоординована з метою, ресурсами, 

умовами і потенціалом клієнта? 

3. Наскільки активними і професійно грамотними показали себе 

консультанти в процесі роботи? 

4. В якій мірі консультанти використали і залучили керівників і фахівців 

клієнта до виконання робіт? 

5. В який мірі консультанти сприяли вдосконаленню діяльності керівників 

і фахівців клієнтів? 

6. Чи вдалося консультантам діяти достатньо динамічно, відповідно до 

ситуації, що змінювалася? 

7. Чи були в програмі реально враховані слабкі і сильні сторони клієнта? 

8. Чи добре були продумані хід реалізації програми і відведений для цього 

час? 

9. Чи повністю консультанти і керівники оцінювали позитивні і негативні 

сторони альтернативних рішень? 

10. Чи виявилися вибрані рекомендації придатними для конкретних умов? 

11. Яка частина запропонованих рекомендацій була прийнята і яка 

відхилена? 

12. Чи був персонал організації-клієнта в потрібній мірі проінформований 

про рекомендації? 

13. Чи помітні зміни в управлінні після впровадження рекомендацій? 

14. Як оцінюють консультування керівники? 

15. Чого керівники навчилися під час консультування? 

16. В якій мірі результати консультування відповідали поставленій меті? 

17. Чи буде клієнт і далі використовувати такого роду консультаційну 

допомогу? 

18. Чи рекомендуватиме клієнт в майбутньому тих же консультантів 

іншим організаціям? 

Вимірними якоюсь мірою результатами консультування є звіти. Для 

визначення якості звітів, в тому числі рекомендацій, необхідне творче 

співставлення подібних робіт, проведених на різних об'єктах і різними 

консультантами. 

Не можна робити оцінку лише на основі звітів, як це інколи робиться. 

Значно важливішими за звіти є ті нові процеси, які формуються в 

консультованій організації відповідно до використання рекомендацій 

консультантів. Під новими процесами слід розуміти нову організацію праці, 

новий стиль проведення нарад, нові схеми розподілу праці і співробітництва, 

нові методи управління тощо. 

Підсумки діяльності консультантів часто відбиваються у конкретних 

цифрах: у підвищенні ритмічності виробництва, у зменшенні частки браку, в 

зниженні собівартості продукції, в збільшенні обсягу виробництва тощо. 
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3. НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ 

  

Принципи –  основного правила діяльності, норми поводження. 

Принципи організації відносин «клієнт-консультант» повинні 

відображати: 

– особливості послуги, що надається, і вимоги до неї; 

– норми поводження клієнта і консультанта; 

– організація взаємодії між клієнтами і консультантами. 

Принципи етики професійних консультантів: 

– незалежність і об'єктивність стосовно клієнта; 

– конфіденційність отриманої від клієнта інформації; 

– визначення із клієнтом розміру гонорару до початку роботи. 

Принципи поводження клієнта: 

– довідатися все про консультування і консультанта; 

– визначити проблему; 

– визначити мету; 

– вибрати собі підходящого консультанта; 

– розробити спільну програму дій; 

– брати активну участь у всіх стадіях консультування; 

– залучати консультанта до впровадження пропозицій; 

– стежити за ходом виконання завдання; 

– оцінити отримані результати і консультанта; 

– не попадати в залежність від консультанта. 

На базі цих принципів асоціації консультантів розробляють кодекси 

етичних норм і стандартів професійної діяльності. 

Асоціації консультантів і консультаційних фірм – добровільні 

об'єднання, засновані на членстві, ціль якого – пропаганда професійних норм 

консультаційної діяльності та створення ринку консультаційних послуг. 

УАМК – Українська асоціація менеджментів-консультантів. Державна 

реєстрація УАМК була зроблена в системі Міністерства юстиції України 

09.06.98.  

Місія організації складається: у професіоналізації ринку менеджмент-

консультаційних послуг в Україні; у підвищенні якості надання менеджмент-

консалтингової допомоги; у підтримці та захисті менеджментів-консультантів і 

компаній; у піднятті авторитету професії менеджменту-консультанта. 

Етичні норми і стандарти професійної практичної діяльності УАМК: 

– преамбула: 

a. цілі кодексу етики і стандартів професійної практики; 

b. стандарти професійної практики; 

c. професійне відношення. 

– кодекс етики: 

1) основні зобов'язання перед клієнтом; 

2) угода із клієнтом; 

3) гонорар, виплачуваний клієнтом; 

4) стандарти професійної практики. 
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Основні причини незадоволеності клієнта результатами 

співробітництва: 

– погані навички ділового спілкування (неприступність консультантів, 

недостатня увага і неповажне відношення до персоналу клієнтної організації, 

небажання і невміння прислухатися до чужої думки, використання професійного 

жаргону і ін.); 

– низька кваліфікація консультантів (неясний контракт, порушення 

графіка роботи, прийняття необдуманих рішень, виконання роботи, що не 

відповідає компетентності, невміння дати чітку відповідь і пояснити свої дії, 

погане знання галузі клієнта, вузькість кругозору); 

– «закритість» дій консультантів (відсутність регулярної інформації про 

хід роботи, внесених змінах, методах роботи); 

– відсутність творчого підходу в пропонованих рекомендаціях; 

– невміння передавати знання і досвід керівництву і фахівцям. 

Тільки 8% клієнтних організацій заявляють, що в них немає проблем з 

консультантами (дослідження ринку консультаційних послуг). 

Основні причини незадоволеності консультанта результатами 

співробітництва: 

– незацікавленість керівництва клієнтної організації; 

– невідповідність рівня компетентності зайнятого в проекті персоналу 

клієнтної організації характеру розв'язуваних завдань; 

– низька активність зайнятого в проекті персоналу клієнтної організації; 

– небажання і (або) нездатність клієнта навчатися; 

– відсутність зворотного зв'язку; 

– ріст витрат часу і зусиль консультантів у зв'язку з неефективною 

роботою клієнта; 

– виконання роботи за клієнта; 

– фінансові труднощі клієнта; 

– несвоєчасність і неповнота інформації, що надається клієнтом. 

Постійний контроль за ходом консультаційного проекту, вчасно 

скоректовані спільні дії дозволяють запобігти ризику можливих втрат. Відома 

консультаційна компанія KPMG уклала контракт на проведення реінженірінга 

системи керування в одному з міст США. У квітні 1997 р. звіт про роботу на 1-м 

етапі, розроблені рекомендації і план роботи на 2-м етапі визнані комісією 

замовника поверхневими, недостатньо обґрунтованими. У результаті - контракт 

із KPMG був розірваний, а до роботи притягнута консультаційна фірма, що 

зуміла продемонструвати клієнтові свою компетентність, досвід і 

результативність у рішенні подібних проблем. 
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Таблиця 10.3.  – Напрямки та мета контролю 

 Напрямки 

контролю 

Мета контролю 

1. Час Забезпечити завершення проекту і досягнення результатів у 

встановлений термін 

2. Фінанси Дати можливість клієнтові і консультантам керувати своїми 

витратами, для того щоб вони: 

- не перевищили обсягу запланованих ресурсів (людських, 

фінансових, матеріальних, інформаційних) як клієнтної, так і 

консультаційної організації; 

- окупилися в будь-якій формі (гроші, знання, досвід). 

3. Інформація Зафіксувати результати кожного етапу і проекту в цілому. 

Довести результати до відповідних відділів, служб, 

виконавців. 

Використати як основу для прийняття управлінських рішень 

4. Якість Зрівняти: 

проміжні і остаточні результати проекту із запланованими; 

забезпеченість необхідними ресурсами. 

5.Організація 

процесу 

консультування 

Оцінити правильність визначення завдань, відповідальності, 

принципів спільної роботи клієнта і консультантів 

Об'єктивність оцінки тим вище, чим більше джерел інформації 

використовується. Ними можуть бути: 

– дані звітності клієнтної організації; 

– матеріали нарад і засідань; 

– письмові і усні рекомендації консультантів; 

– звіти консультантів. 

Проміжні звіти є інструментом контролю за ходом виконання робіт з 

контракту. На основі заключних звітів проводиться оцінка отриманих 

результатів. 

  

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Які фактори впливають на якість консультаційних послуг? 

2. Назвіть напрямки оцінки результатів консультаційного процесу? 

3. Які є критерії результативності консультаційного процесу для клієнта? 

4. Чи є в Україні професійне об’єднання консультантів? 

5. Як можна знизити ризики консультаційного процесу? 
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Додаток А  

 
Тестові завдання до теми:  

«Поняття і сутність менеджменту» 

 

1. Під терміном «управління» розуміють та переважно застосовують: 

1. До діяльності людей в сфері економіки. 

2. До різних видів людської діяльності. 

3. До діяльності людей у сфері економіки. 

4. При визначенні системи заходів щодо координацїї діяльності людей. 

2. Термін «менеджмент» розумієть як: 

1. Керування якоюсь системою. 

2. Управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством). 

3. Управління будь-чим. 

4. Контроль за  діяльністю персоналу в організації. 

3. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів: 

1. Вищого, середнього і найнижчого рівнів. 

2. Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів. 

3. Вищого і середнього рівнів. 

4. Вищого і найнижчого рівнів. 

4.  Менеджмент походить з мови та означає: 

1. 3 англійської мови і означає керувати, стояти на чолі, завідувати, бути 

здатним впоратися з будь-якою проблемою. 

2. 3 німецької мови і означає керувати, завідувати будь-чим. 

3. 3 англійської мови і означає керувати, завідувати будь-чим. 

4. 3 російської і означає завідувати будь-чим. 

5. Менеджментом  функціональних позицій є: 

1. Процес планування, організацїї, контролю, регулювання. 

2. Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для 

досягнення певної мети. 

3. Процес планування, організації, мотивації. 

4. Процес організації і контролю. 

6. Об'єднує суб'єкт та об'єкт управління: 

1. Партнерство та однодумство. 

2. Спільне місце їх діяльності. 

3. Спільна мета діяльності. 

4. Спільне бажання отримувати прибутки. 

7. Об'єктом  управління є: 

1. Людина чи група людей, якими управляють. 

2. Апарат управління. 

3. Люди, які займаються управлінням. 

4. Люди, які виконують певні завдання. 

8. Менеджер це: 

1.  Організатор колективу. 
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2.  Керівник трудового колективу. 

3.  Керівник, який добре знає економіку. 

4. Професійний керівник, який добре орієнтується в ринкових відносинах. 

9. Підприємець це : 

1. Людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства. 

2. Людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового. 

3. Людина, яка завжди ризикує. 

4. Людина, яка створює матеріальні цінності. 

10. Основними підходами до управління, що існують в державах з 

розвинутою ринковою економікою  є :  

1. Системний підхід. 

2. Процесний підхід. 

3. Системний та ситуаційний підходи. 

4. Процесний, системний та ситуаційний підходи. 

11.  Процесним  підходом  до управління є:  

1. Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в 

певній послідовності. 

2. Сукупність безперервних операцій і процедур. 

3. Безперервне виконання операцій і процедур. 

4. Безперервне виконання планових завдань. 

12.  Системним  підходом  до управління є : 

1. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин). 

2. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які, постійно 

взаємодіючи, визначають характер організації. 

3. Сукупність взаємодіючих частин в організації. 

4. Сукупність суб'єкта і об'єкта управління. 

13. Ситуаційним  підходом  до управління є: 

1. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних 

управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації. 

2. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних 

управлінських ситуацій. 

3. Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених 

завдань. 

4. Прийоми для досягнення цілей організації. 

14. Складовим елементом управління є: 

1. Маркетинг. 

2. Менеджмент. 

3. Економічні процеси. 

4. Соціально-економічні процеси. 

15. Під терміном управління розуміють: 

1. Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою змінити 

його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. 

2. Робота, що пов'язана з переробкою інформації. 

3. Керівництво людьми. 

4. Керівництво людьми і технікою. 
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16. Об 'єктом вивчення менеджменту є: 
1. Окремі підрозділи організацій. 

2. Фінансові процеси. 

3. Матеріальні процеси. 

4. Організації та процеси, що в них здійснюються. 

17. Школа наукового управління отримала свій розвиток у: 

1. 1885-1920 рр. 

2. 1900-1950 рр. 

3. 1930-1950 рр. 

4. 1950-1988 рр. 

18. «Батьком»  школи наукового управління вважається: 

1. А Файоль. 

2. Е.Мейо. 

3. Ф.Тейлор. 

4. М.Фоллет. 

19. Важливим внеском «школи наукового управління» у практику 

управління було: 

1. Створення універсальних принципів управління. 

2. Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки 

між людьми. 

3. Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою 

зацікавлення персоналом у підвищенні його продуктивності праці. 

4. Застосування в управлінні математики, статистики тощо. 

20. Адміністративна (класична) школа управління отримала свій 

розвиток у: 

1. 1900-1950 рр. 

2. 1885-1920 рр. 

3. 1930-1950 рр. 

4. 1950-1988 рр. 

21. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи 

управління є: 

1. Ф. Тейлор. 

2. А. Файоль. 

3. Е.Мейо. 

4. М. Фоллет. 

22. Засновниками школи людських стосунків вважаються: 

1. М. Фоллет та А.Файоль. 

2. А. Файоль та Г. Гант. 

3. М. Фоллет та Е. Мейо. 

4. Ф. Тейлор та А. Файоль. 

23. Вітчизняні фахівці в галузі менеджменту вважають, що на різних 

етапах розвитку управлінської науки в Україні вагомий внесок у неї зробили 

такі українські вчені: 

1. К. Воблій, М. Зібер. 

2. Коропецький, В. Бандера. 
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3. Т. Войнаровський, Г. Цехановський. 

4. М. Драгоманов, І. Вернадський, М. Туган-Барановський, М. Вольський. 

24. Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує: 

1. З того часу, коли з'явилися перші організації. 

2. З того часу, коли з'явилися гроші. 

3. З того часу, коли утворилася Київська Русь. 

4. З того часу, коли виникла потреба у розподілі функцій управління. 

25. Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у: 

1. 1930-1950 рр. 

2. 1900-1950 рр. 

3. 1885-1920 рр. 

4. 1950-1988 рр. 

26. Найвідомішими представниками «Школи людських стосунків» в 

управлінні є: 

1. А. Файоль, А. Маслоу. 

2. М.Фоллет, Е.Мейо. 

3. Ф.Тейлор, Г.Емерсон. 

4. Г.Форд, Лі Яккока. 

27. Важливим внеском «Школи людських стосунків» у практику 

управління було: 

1. Перенесення центру ваги в управлінні з виконання завдань на стосунки 

між людьми. 

2. Створення універсальних принципів управління. 

3. Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою 

зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва. 

4. Застосування в управлінні математики, статистики та ін. 

28. Науковий (або кількісний) підхід до управління отримав розвиток у 

наступні роки: 

1. 1930-1950 рр. 

2. 1900-1950 рр. 

3. 1950-1988 рр. 

4. 1885-1920 рр. 

29. Інтерес до управління як науки з 'явився: 

1. На почату XVIII ст. 

2. На початку XV ст. 

3. В кінці XIV ст. 

4. На початку XX ст. 

30. Ситуацію у менеджменті організації розуміють як: 

1. Конкретний набір обставин, які впливають на організацію у даний час. 

2. Набір певних обставин. 

3. Набір проблем у даний час. 

4. Обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид 

діяльності. 
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Ключ до відповідей на тести 
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Додаток Б 

Тест:  

«Чи готові Ви бути ефективним менеджером»? 

 

Уявіть собі, що Ви керуєте групою працівників і перед Вами виникають 

різні ситуації, які вимагають Вашої реакції і дій.  

Із пропонованих Вам чотирьох варіантів вирішення ситуації виберіть один 

– той, який, на Ваш погляд, найбільш ефективний.  

1. Якщо на роботі треба виконати важливі, складні і неприємні функції, то 

я:  

а) виконаю цю роботу сам; 

б) доручу виконати це завдання як покарання самому ледачому 

працівнику; 

в) буду довго вагатися, перш ніж попрошу підлеглого виконати цю 

роботу; 

г) попрошу кого-небудь з підлеглих зробити цю роботу. 

2. Якщо мій начальник покритикує мене, то я:  

а) дуже засмучуся; 

б) покажу начальнику, у чому він не правий; 

в) постараюся отримати щось корисне з критики; 

г) вибачуся за свій вчинок. 

3. Якщо мій підлеглий не справляється зі своїми функціональними 

обов’язками, то я:  

а) дочекаюсь, поки він не зробить великої помилки; 

б) перш ніж звільнити його, зроблю все можливе, щоб допомогти йому 

працювати нормально; 

в) буду відкладати звільнення цього працівника як можна довше; 

г) позбудуся нездатного працівника якомога швидше. 

4. Якщо мені підвищили зарплату не настільки, наскільки я очікував, то я:  

а) виразно висловлю начальнику все, що думаю з цього приводу; 

б) промовчу; 

в) нічого не скажу, але знайду інші способи показати начальнику свою 

незадоволеність; 

г) запитаю начальника, чому мені не підвищили зарплату на більшу суму. 

5. Якщо працівник ігнорує мої вказівки і після третього попередження, то 

я:  

а) спробую доручити йому іншу роботу; 

б) буду наполягати на своєму, поки робота не буде виконана; 

в) скажу йому, що якщо і зараз робота не буде виконана, то його буде 

звільнено; 

г) спробую якимсь іншим чином пояснити підлеглому, чого я домагаюся. 

6. Якщо начальник відкидає мою хорошу пропозицію, то я:  

а) запитаю, чому він це робить; 

б) мовчки піду і дуже засмучуся; 



 

 

 178 

в) спробую через якийсь час знову висловити цю пропозицію; 

г) поміркую, як змінити форму пропозиції, щоб вона була прийнята 

начальником. 

7. Якщо колега покритикує мене, то я:  

а) відповім йому подвійною дозою критики; 

б) стану уникати його в майбутньому; 

в) спробую розібратися, чи була критика обґрунтованою; 

г) буду переживати з приводу того, що колега мене не любить. 

8. Якщо хтось пожартує так, що я не зрозумію жарту, то я:  

а) розсміюся разом з усіма; 

б) скажу, що це був нерозумний жарт; 

в) скажу, що я не зрозумів жарту; 

г) відчую себе дурнем. 

9. Якщо хтось указує на мої помилки, то я:  

а) часом їх заперечую; 

б) почуваю себе винним; 

в) усвідомлюю, що всім людям властиво помилятися; 

г) починаю почувати ворожість до цієї людини. 

10. Якщо хтось, хто працює на мене, провалить справу, то я:  

а) розізлюся; 

б) нізащо не скажу йому про це; 

в) пораджуся з цим працівником, як краще виконати завдання; 

г) подібні завдання цьому працівнику більше доручати не буду. 

11. Якби мені довелося зустрітися і розмовляти з самим вищим 

керівником, то я:  

а) не зміг би дивитися йому в очі; 

б) почував би себе ніяково; 

в) злегка б нервував; 

г) був би радий зустрічі. 

12. Якщо підлеглий попросить мене про щось, то я:  

а) у залежності від суті питання, можливо, виконаю прохання, можливо – 

ні; 

б) відчую себе ніяково, якщо не зроблю йому люб’язність; 

в) ніколи не стану виконувати ніяких прохань, щоб не створювати 

прецеденту; 

г) завжди піду назустріч. 

 

ключ відповідей  

№ питання  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  а 3 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 3 

Варіанти відповідей і бали, що 

нараховуються 

б 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 1 

в 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 0 

  г 2 2 1 3 3 2 2 1 0 2 3 2 
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Оцінка результатів: 

– менше 15 балів - оцінка «погано»: за своїм характером Ви більше 

виконавець, ніж керівник, тому перш ніж зайняти керівну посаду, оцініть всі 

плюси і мінуси професії менеджера; 

– 15-21 бал - оцінка «задовільно»: у Вас є необхідні якості, щоб стати 

досить кваліфікованим керівником, якщо будете більше прислухатися до думки 

керівництва і підлеглих, використовувати колективні форми прийняття рішень, 

створювати і зміцнювати добрі традиції в колективі; 

– 22-28 балів - оцінка «добре»: у Вас гарні організаторські якості, уміння 

сконцентруватися на найбільш важливих задачах, Ви умієте відрізнити головне 

від другорядного, готові вирішувати виниклі проблеми; 

– 29-36 балів - оцінка «відмінно»: у Вас є необхідні дані і здібності, щоб 

вивести підрозділ зі складної ситуації, Ви не уникаєте гострих ситуацій, не 

боїтеся конфліктів і стягнень, прагнете до перетворень, орієнтовані на ділову 

кар'єру, але Вам належить бути менш категоричним в оцінках і судженнях. 
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Додаток В  

Тестові завдання до теми:  

«Планування діяльності підприємства» 

 

1. Тактика організації – це: 

1. Короткострокові плани, які конкретизують стратегію. 

2. Завдання, які треба виконувати. 

3. Види робіт по досягненню цілей. 

4. Плани робіт, які слід виконувати. 

2. Процес оцінки стратегії організації – це: 

1. Аналіз фактично досягнутих результатів роботи. 

2. Порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами. 

3. Механізм зворотного зв'язку для коригування стратегії. 

4. Аналіз поточних результатів роботи. 

3. Для практичної реалізації стратегічних планів організації 

розробляють: 

1. Тактику, правила, бюджети. 

2. Тактику і правила. 

3. Бюджети. 

4. Правила. 

4. Для розроблення стратегічного плану вище керівництво організації 

повинно виявити: 

1. Сильні сторони своїх конкурентів. 

2. Внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації. 

3. Слабкі сторони своєї організації та конкурентів. 

4. Сильні сторони конкурентів. 

5. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники 

повинні: 

1. Вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів. 

2. Оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації. 

3. Вивчати зміни, які відбуваються. 

4. Вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати 

досягненню цілей організації. 

6. Цілі організації мають задовольнити такі основні вимоги: 

1. Досяжність, конкретність, орієнтація у часі. 

          2. Досяжність і орієнтація у часі. 

          3. Орієнтація у часі і конкретність. 

          4. Досяжність. 

7. Аналіз конкурентів організації проводиться з метою: 

1. Визначення їх стратегії та сильних сторін. 

2. Визначення їх цілей та сильних сторін. 

3. Визначення їх цілей, стратегії, сильних і слабких сторін. 

4. Визначення стратегії. 

8. Планування – це: 
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1. Розроблення можливих варіантів існування організації. 

2. Один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок 

зусиль членів організації для досягнення її цілей. 

3. Розроблення завдань для підлеглих. 

4. Аналіз можливих змін у діяльності організації. 

9. Стратегія організації – це: 

1. Всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та 

досягнення цілей. 

2. Комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді. 

3. План реалізації цілей. 

4. Поточні плани для досягнення цілей. 

10. Більшість  організацій найчастіше  вибирають  таку стратегію: 

1. Скорочення. 

2. Зростання. 

3. Помірного зростання. 

4. Помірного скорочення. 

11. У стратегії організації найчастіше розглядають такі основні 

елементи: 

1. Споживачів продукції та її виробників. 

2. Виробників і споживачів продукції. 

3. Виробників та конкурентів. 

4. Споживачів (покупців) продукції та конкурентів. 

12. Планування цілей, планування засобів, планування процесів – це: 

          1. Сфера планування менеджменту. 

          2. Особливості планування менеджменту. 

          3. Предмет планування менеджменту. 

          4. Соціально-економічне планування. 

13. Стратегічне планування полягає: 

1. У розробці стратегій. 

2. У розробці цілей. 

3. У розробці місії. 

4. У розробці тактики та політики. 

14. Стратегічне планування включає: 

1. Вибір стратегії. 

2. Вибір альтернатив. 

3. Визначення місії, методи, аналіз середовища й стану організації, оцінку 

стратегічних альтернатив, вибір стратегії. 

4. Визначення місії. 

15. Довгострокові та перспективні плани розробляються найчастіше 

строком на: 

1. 3-5 років. 

2. 5 і більше років. 

3. 1 рік. 

4. Півріччя, квартал, місяць, тиждень. 

16. Середньострокові плани розробляються строком на: 
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1. 2 – 3 роки. 

2. П'ять і більше років. 

3. 1 рік. 

4. Півріччя, місяць, декаду, тиждень. 

17. Короткострокові плани розробляються строком на: 

1. 5 і більше років. 

2. 3 – 5 років. 

3. 1 рік. 

4. 2 роки. 

18. Під плануванням розуміють: 

1. Вид діяльності. 

2.Відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу 

і майбутній стан організації. 

3. Перспективу розвитку. 

4. Стан організації. 

19. Оперативні плани розробляються строком на: 

1. Півріччя, місяць, декаду, тиждень. 

2. По робочих днях. 

3. 3 – 5 років. 

4. 1 рік. 

20. Під місією організації розуміють: 

1. Причину створення організації. 

2. Чітко виражену причину існування організації. 

3. Основні завдання організації. 

4. Політику організації. 

ключ до відповідей на тести 

 
1. 

 

1 

 2. 

 

3 

 3 1 

 4 2 

 5 4 

 6 1 

 7 3 

 8 2 

 9 1 

 10 2 

 11 4 

 12 3 

 13 1 

 14 3 

 15 1 

 16 1 

 17 3 

 18 2 

 19 1 

 20 2 
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Додаток Д 

Підприємство «ДРУЖБА» 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ на заказ № 5240 

Заказчик (№ договору) – ВАТ «ШЕРМАН», договір №18-53 від 05.05.2013р. 

Повна назва продукції (виробу) – джемпер чоловічий. 

Калькуляційна одиниця – 100 шт. 

№

п/п 

Найменування 

статей калькуляції 

Одиниця 

виміру 

На випуск На одиницю 

кількість Ціна (грн) Сума (грн) кількість Сума (грн) 

1 Сировина та 

матеріали: 

      

 пряжа кг 50,0 42,0 2100,0 0,5 21,0 

 нитки кг 5,0 45,0 225,0 0,05 2,25 

 резинка кг 5,0 41,0 205,0 0,05 2,05 

 блискавка шт 100,0 5 500,0 1 5,0 

 пломба шт 100,0 0,2 20,0 1 0,2 

 ярлик картонний шт 100,0 0,2 20,0 1 0,2 

 пакет шт 100,0 0,2 20,0 1 0,2 

 етикетка шт 100,0 0,5 50,0 1 0,5 

2 Електроенергія для 

технологічних потреб 

КВт/год 100,0 43,6 4360,0 1 43,6 

3 Відходи 

(відраховуються): 

      

 пряжа кг 5,0 42,0 -210,0 0,05 -2,10 

 нитки кг 0,8 45,0 -36,0 0,008 -0,36 

4 Заробітна плата 

виробників 

Люд/год 300,0 7,0 2100,0 3,0 21,0 

5 Відрахування ЄСВ Люд/год 300,0 3,2 960,0 3,0 9,6 

6 Витрати на 

обслуговування 

обладнання 

Маш/год 400,0 3,5 1400,0 4,0 14,0 

7 Загальновиробничі 

витрати 

грн 300,0  300,0  3,0 

8 ВИРОБНИЧА 

СОБІВАРТІСТЬ 

х х х 12014,0 х 120,1

4 

Головний бухгалтер (підпис) Ревенко Н.Р. 

Директор (підпис) Бугаєнко П.Р. 
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Додаток Е 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства юстиції України 

14.10.2011 №  3178/5 

Форма 1                                                                                        РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи 

     - діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками) 

 

     - діє на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

 

І. Відомості про юридичну особу 

Повне найменування юридичної особи 

Організаційно-правова форма юридичної особи  

                                   

                                   

Назва юридичної особи* 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Скорочене найменування юридичної особи* 

                                   

 

Найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності)* 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності)* 

                                   

Місцезнаходження юридичної особи 

УКРАЇНА                                                            Область                                                    Автономна Республіка Крим  

 

                                   

 

Район області                                                          Район міста                                          Поштовий індекс      

 

                                   

 

Місто                                                 Селище міського типу                      Селище                                         Село  

 

                                   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

                                   

                                                                    

Будинок     Корпус              Тип приміщення**         №     

 

Розмір статутного або складеного капіталу (грн.) *             ,   

 

Дата закінчення формування статутного або складеного капіталу (дд.мм.рррр)   .   .     

 

 

 

*Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної 
особи, які діють на підставі модельного статуту.  

**Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо. 

 
 

 

Сторінку заповнив ____________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (прізвище, ініціали)                                            (підпис)                           (дата) 
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Продовження реєстраційної картки форми 1 
 

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, 

уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами*, — про керівника юридичної особи 

 

Прізвище 

                                   

Ім’я, по батькові 

                                   
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)   .   .     

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

                                   

                                   
 

 

 

Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у 

тому числі підписувати договори* 

Прізвище 

                                   

Ім’я, по батькові 

                                   
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)   .   .     

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

                                   

                                   
 

 

Прізвище 

                                   

Ім’я, по батькові 

                                   
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)   .   .     

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

                                   

                                   
 

 

Прізвище 

                                   

Ім’я, по батькові 

                                   
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків           
 

Дата обрання (призначення) (дд.мм.рррр)   .   .     

Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи 

                                   

                                   
 

 

Відомості про органи управління юридичною особою (найменування відповідно до установчих документів) 

Вищий                                  

Виконавчий                                  

Інший**                                  
 

 

 

* Зазначається згідно з відомостями, що містяться в установчих, розпорядчих документах або в рішенні засновників (учасників) юридичної особи, які діють на 

підставі модельного статуту. 
**Заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи. 

Сторінку заповнив  

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (прізвище, ініціали)                                (підпис)                               (дата) 

Продовження реєстраційної картки форми 1 

Засновники юридичної особи* 
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Повне найменування** або прізвище, ім’я, по батькові засновника 

                                       

                                       

                                       

 

Ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) засновника***           

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника 

УКРАЇНА                                                      або країна резидентства, або громадянство засновника (країна)  

 

                                   

 

Область                                                                                                               Автономна Республіка Крим   

 

                                   

 

Район області                                                                   Район міста                          Поштовий індекс      

 

                                   

 

Місто                                                  Селище міського типу                       Селище                                        Село  

 

                                   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

                                   

 

Будинок     Корпус             Тип приміщення****         №     

 

Розмір внеску до статутного або складеного капіталу (грн.)**             ,   

 

 

Повне найменування** або прізвище, ім’я, по батькові засновника 

                                       

                                       

                                       

 

Ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

засновника*** 

          

Місцезнаходження (місце постійного проживання) засновника 

УКРАЇНА                                                       або країна резидентства, або громадянство засновника (країна)  

 

                                   

 

Область                                                                                                               Автономна Республіка Крим   

 

                                   

 

Район області                                                                        Район 

міста 

                          Поштовий індекс      

 

                                   

 

Місто                                                   Селище міського типу                       Селище                                           Село  

 

                                   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

                                   

 

Будинок     Корпус             Тип приміщення****         №     

 

Розмір внеску до статутного або складеного капіталу (грн.)**             ,   
 

Сторінку заповнив __________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (прізвище, ініціали)                                           (підпис)                                     (дата) 

 

Продовження реєстраційної картки форми 1 

Види економічної діяльності юридичної особи 

№ Код виду економічної Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД  
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з/п діяльності  (на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, вважається основним) 

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            
 

 

Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб 
 

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено орган державної влади, орган місцевого самоврядування (непотрібне 

викреслити) 

Найменування розпорядчого акта 

                                   

                                   

                                   
 

Номер                                                      Дата (дд.мм.рррр)   .   .     
 

Дата створення органу (дд.мм.рррр)   .   .     
 

 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка 

держави в статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків. 
 

 

Найменування органу 

                                   

                                   

                                   

                                   
 

Ідентифікаційний код органу         
 

 

Зв’язок з юридичною особою 

Телефон 1                                                                                                                Телефон 2 

+ 3 8                         

Факс                                                                                    Адреса сторінки в Інтернеті 

                                   
 

Адреса електронної пошти                    

Інші відомості 

                                   

                                   
 

 

II. Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру та оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) 

(потрібне відмітити) 
 

Видати заявнику                                                                                                                      Поштове відправлення  
 

 

 

 

 

Сторінки    картки заповнив _________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (прізвище, ініціали)                                  (підпис)                         (дата) 

 

Продовження реєстраційної картки форми 1 (заявниками не подається) 
 

III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації юридичної особи  
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(заповнюються державним реєстратором після проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) 
 

Номер запису                                                                                                                                           Дата запису (дд.мм.рррр) 

                    .   .     

 

Виписка з Єдиного державного реєстру:                                                   

серія 

                  Номер       

 

Ідентифікаційний код юридичної особи         

 

Державний реєстратор 
 

Прізвище 

                                   
 

Ім’я  

                                   
 

По батькові 

                                   

 

Місце проведення державної реєстрації 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Державний реєстратор 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                  (підпис)                                                                                 (дата) 

 
 

IV. Відомості про отримання виписки з Єдиного державного реєстру та установчих документів (крім модельного статуту)  

 

Виписку з Єдиного державного реєстру та один примірник оригіналів установчих документів (крім модельного статуту) 

отримав (потрібне відмітити): 

 

Власник, засновник  

 

Уповноважена особа (особа за довіреністю)  

 

_________________________________________________________________________________________________

____ 

                               (прізвище, ініціали)                                (підпис)                                                                         (дата) 

 

 
 

Поштове відправлення виписки з Єдиного державного реєстру та одного примірника оригіналів установчих документів (крім 

модельного статуту) (заповнюється державним реєстратором) 

                                                                                                                                             ______________________________ 

                                                                                                                                                               (дата) 

  

Державний 

реєстратор_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (підпис)                                                                       (дата) 
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Додаток  Ж 
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Держпідприємництва України 20.04.2007 № 54 

Форма № 10                                                             РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця  

І. Відомості про фізичну особу-підприємця 

Прізвище 

                                   

Ім’я  

                                   

По батькові 

                                   

 

Ідентифікаційний номер           

 

Паспортні дані*:                                           серія паспорта                    номер паспорта       

Громадянство 
Країна  

                                  

 

Місце проживання фізичної особи-підприємця: У К Р А Ї Н А 

 

Область                         Автономна Республіка Крим                 Поштовий індекс      

 

                                   

 

Район області                                                                                                                        Район міста  

 

                                   

 

Місто                                      Селище міського типу                Селище                                Село  

 

                                   

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою 

                                   

                                   

 

Будинок     Корпус       Тип приміщення**         №     

 
 

Види діяльності фізичної особи-підприємця 

№ 

з/п 

Код виду економічної 

діяльності (заповнюється 

державним реєстратором 
відповідно до КВЕД) 

Назва виду економічної діяльності заповнюється відповідно до КВЕД 

(на момент реєстрації вид економічної діяльності, який записаний першим, уважається основним) 

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

   .   .                            

 

 

Додаткова інформація про фізичну особу-підприємця 

Зв’язок з фізичною особою-підприємцем 

Телефон 1                                                                                                              Телефон 2 

+ 3 8                         

Факс                                                                         Адреса сторінки в інтернеті 

                                   

 

Адреса електронної пошти                      

Інші відомості 

                                   

                                   

                                   
 

II. Спосіб отримання свідоцтва (потрібне відмітити) 
 

Видати заявнику   
 

Надіслати рекомендованим листом  
 

 

Картку заповнив 

______________________________________________________________________________________ 

                                                   (прізвище, ініціали)                                    (підпис)                                              (дата)  
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Сторінка 2 – додаток до реєстраційної картки „Форма № 10” (заявниками не подається). 
III. Реєстраційні дані про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця – заповнюються державним реєстратором після 

проведення державної реєстрації з використанням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
 

 

Номер запису                                                                                                                          Дата запису (ДД.ММ.РРРР) 

                    .   .     

 

Свідоцтво про державну реєстрацію:                                           серія               номер       

 

Державний реєстратор 
Прізвище 

                                   

Ім’я  

                                   

По батькові 

                                   

 

Місце проведення державної реєстрації 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
 

Підпис державного реєстратора  ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       (підпис)                                              (дата) 
 

 

 
IV. Відомості про отримання свідоцтва (заповнюються державним реєстратором після видачі свідоцтва або відправлення його 

рекомендованим листом)  

 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію отримав (потрібне відмітити): 

 

 

Фізична особа-підприємець  

 

Уповноважена особа (особа по довіреності)  

 

         ________________________________________________________________________________________________ 
                                  (прізвище, ініціали)                                                (підпис)                                                 (дата) 

 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію відправлено рекомендованим листом  ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                  (дата) 

 
Підпис державного реєстратора  ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   (підпис)                                                 (дата) 
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Додаток К 

 

Тестові завдання до теми:  

«Керівництво в організації  і форми влади» 
 

1. Лідери організацій характеризуються в основному такими 

особистими якостями: 

1. Впевненість у собі та глибоке знання справи. 

2. Впевненість у собі та високий рівень професіоналізму і менталітету. 

3. Глибоке знання справи та високий рівень менталітету. 

4. Глибоке знання принципів і методів управління, 

2. Лідерство в управлінні – це: 

1. Здатність впливати на менеджерів підрозділів і на окремих працівників. 

2. Здатність впливати на окремих людей, на їх групи і досягати певних 

цілей. 

3. Здатність впливати на колективи і досягати певних цілей. 

4. Здатність впливати на окремі групи людей. 

3. Підхід до управління з позицій особистих якостей ґрунтується на: 

1. Пошуку характеристик, притаманних менеджерам основних підрозділів 

організації. 

2. Пошуку  характеристик,  притаманних  менеджерам  і провідним 

спеціалістам організацій. 

3. Пошуку характеристик, притаманних усім ефективним менеджерам. 

4. Пошуку характеристик, притаманних менеджерам середньої ланки 

організації. 

4. Поведінський підхід до управління ґрунтується на: 

1. Дослідженні манери поведінки менеджерів і досвідчених спеціалістів 

щодо підлеглих. 

2. Дослідженні манери поведінки керівників вищої ланки щодо підлеглих. 

3. Дослідженні поведінки менеджерів щодо досвідчених спеціалістів. 

4. Дослідженні манери поведінки менеджерів щодо підлеглих. 

5. Ситуаційний підхід до управління ґрунтується на: 

1. Виявленні факторів, що впливають на керівників середньої ланки, які 

безпосередньо виконують тактичні завдання. 

2. Виявленні факторів, що впливають на поведінку менеджерів і підлеглих 

у різних ситуаціях. 

3. Виявленні факторів, що впливають на керівників вищої і середньої 

ланки, які розробляють стратегію і тактику управління. 

4. Виявленні факторів, що впливають на керівників вищої ланки. 

6. Згідно з підходом «шлях-цілі», розробленим Т. Мітчелом і Р. Хаусом, 

стиль керівництва організацією слід вибирати залежно від: 

1. Ситуації та розробленої стратегії організації. 

2. Ситуації, яка склалася. 

3. Ситуації та рівня професіоналізму менеджерів і спеціалістів. 
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4. Фінансового стану організації. 

7. Згідно з сучасною теорією менеджменту кращим підходом до 

управління організаціями є: 

1. Підхід «шлях-цілі», розроблений Т. Мітчелом і Р. Хаусом. 

2. Ситуаційний підхід до лідерства і стилю керівництва. 

3. Ситуаційний підхід до стилю керівництва. 

4. Всі названі підходи. 

8. Лідерство у менеджменті – це: 

1. Здатність розпоряджатися всіма ресурсами в організації. 

2. Здатність управляти персоналом організації для досягнення її цілей. 

3. Здатність впливати на індивідуумів і групи людей з метою досягнення 

цілей організації. 

4. Здатність впливати на людей для отримання запланованих прибутків. 

9. Менеджеру влада в організації надається: 

1. Наказом керівників вищої ланки. 

2. Місцевими органами виконавчої влади та наказами керівників вищої 

ланки. 

3. Трудовим    колективом   та    місцевими    органами управління. 

4. Статутом організації та діючими законодавчими актами України. 

10. Під «потребою у владі» в менеджменті розуміють: 

1. Бажання працівника (або групи працівників) впливати на іншого 

працівника (або групу працівників). 

2. Бажання одного працівника впливати на іншого працівника організації. 

3. Вплив однієї групи працівників на іншу групу працівників. 

4. Вплив керівника на підлеглих працівників. 

11. Стиль керівництва це: 

1. Це манера поведінки керівника з підлеглими. 

2. Це узвичаєна манера поведінки керівника щодо підлеглих, яка впливає 

на них і спонукає до досягнення цілей організації. 

3. Це манера поведінки спеціалістів апарату управління. 

4. Це манера поведінки керівника в процесі виконання своїх функцій. 

12. Керівництво це:   

1. Діяльність менеджера, який очолює певну організацію. 

2. Спрямовану певним чином діяльність менеджера, який очолює якусь 

організацію. 

3. Діяльність менеджера щодо забезпечення роботи якоїсь організації. 

4. Діяльність менеджера щодо досягнення певних цілей. 

13.  В  основу ситуаційного підходу до управління покладено: 

1. Особисті якості персоналу. 

2. Особисті якості керівників і спеціалістів. 

3. Особисті якості спеціалістів. 

4. Визначення стилів поведінки і особистих якостей, що найбільше 

відповідають конкретним ситуаціям. 

14. Керівництво організацією здійснюється: 

1. За допомогою комунікацій та методів менеджменту. 
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2. За допомогою функцій, методів менеджменту, комунікацій, шляхом 

прийняття управлінських рішень. 

3. За допомогою методів менеджменту. 

4. За допомогою принципів і методів управління. 

15 Влада, що базується на примусі застосовується: 

1. В організаціях, де менеджери не мають відповідних професійних 

якостей для керівництва.  

2. В організаціях, де менеджери не володіють відповідними методами 

керівництва. 

3. В організаціях, де менеджери не визнають інших форм влади над 

підлеглими і вплив на підлеглих здійснюється переважно через страх. 

4. В організаціях, де менеджери не мають відповідного досвіду 

керівництва системами. 

16. Експертна влада ґрунтується на: 

1. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера спеціальних 

знань для виконання виробничих завдань. 

2. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера певних 

вмінь, які дадуть йому змогу досягнути наміченої цілі. 

3. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера певного 

досвіду виконувати виробничі завдання. 

4. На впевненості (вірі) підлеглого про наявність у менеджера спеціальних 

знань і вмінь, які дадуть йому змогу задовольнити свої потреби. 

17. Еталонна влада ґрунтується на: 

1. На засадах особистого авторитету та манери поведінки менеджера. 

2. На засадах тільки ораторських здібностей. 

3. На засадах харизми, тобто на силі особистих якостей або здібностей 

менеджера. 

4. На засадах особистих здібностей. 

18. Підґрунтям законної влади є: 

1. Право менеджера організовувати виконання певних завдань. 

2. Переконання підлеглого у праві менеджера давати розпорядження, які 

він зобов’язаний виконувати. 

3. Право менеджера давати певні вказівки підлеглим, щодо виконання 

окремих видів робіт. 

4. Право менеджера давати вказівки. 

19. Влада – це: 

1. Здатність захищати себе від зовнішніх впливів. 

2. Можливість впливати на поведінку інших людей для досягнення цілей 

організації. 

3. Можливість втручатися в будь-який процес. 

4. Можливість слідкувати і втручатися в приватне життя підлеглих. 

20. Влада, що базується на примусі, переважно застосовується: 

1. В організаціях, де менеджери не визнають інших форм влади над 

підлеглими і вплив на підлеглих здійснюється переважно через страх. 
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2. В організаціях, де менеджери не володіють відповідними методами 

керівництва. 

3. В організаціях, де менеджери не мають відповідних професійних 

якостей для керівництва. 

4. В організаціях, де менеджери не знають своїх прав і обов’язків. 

21. Стиль управління – це: 

1. Якості (властивості) працівника, які необхідні для управлінської 

діяльності. 

2. Сукупність методів, що постійно використовуються в управлінні. 

3. Установлений характер діяльності керівника. 

4. Методи впливу керівника на підлеглих. 

22. Дуглас Мак-Грегор назвав положення про авторитарне 

керівництво: 

1. «Теорією У». 

2. Підходом з позицій особистих якостей. 

3. «Теорією X». 

4. «Теорією 2». 

23. Ліберальне керівництво базується на: 

1. Повній свободі у визначенні виробничих завдань. 

2. Повній свободі у визначенні своїх цілей і контролі своєї власної роботи. 

3. Повній свободі у визначенні форм оплати праці. 

4. Повній свободі у розподілі прибутків. 

24. Американський дослідник Лайкерт дійшов висновку, що стиль 

керівництва може бути орієнтованим: 

                                     1. Переважно на роботу. 

                                     2. Або на роботу, або на людину. 

3. Переважно на людину. 

4. Тільки на людину. 

25. Влада прикладу (еталонна) формується: 

1. На засадах особливого прикладу. 

2. На засадах традицій, які склалися. 

3. На засадах примусу. 

4. На засадах харизми. 

26. Еталонна влада ґрунтується: 

1. На засадах примусу. 

2. На силі особистих якостей або здібностей лідера. 

3. На силі волі лідера. 

4. На моральних якостях лідера. 

27. Законна влада базується на: 

1. На традиціях, яких дотримуються менеджери. 

2. На традиціях, які здатні задовольнити потребу виконавця в захищеності 

і приналежності. 

3. На професійних здібностях керівників. 

4. На корпоративній культурі. 

28. Влада, яка базується на засадах примусу, це: 
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1. Вплив на персонал через винагороди. 

2. Вплив   на  керівників   підрозділів   через   моральне стимулювання. 

3. Вплив на персонал через страх. 

4. Вплив на персонал, через моральне і матеріальне стимулювання. 
 

29. Кількість влади менеджера організації визначається: 

1. Ступенем кваліфікації. 

2. Ступенем залежності підлеглих від нього. 

3. Рівнем компетентності. 

4. Практичним досвідом. 

30.  Основною ідеєю щодо лідерства, яка  закладена в теорію «великих 

людей», що зародилася у древніх греків і римлян є:  

1. Теорія «великих людей» стверджує, що лідерами стають в процесі 

набуття певного досвіду. 

2. Теорія «великих людей» стверджує, що лідерами стають тільки після 

отримання спеціальної освіти. 

3. Теорія «великих людей» стверджує, що лідерами народжуються, а не 

стають. 

4. Теорія «великих людей» стверджує, що лідерами стають тільки люди, 

які ніколи не критикують своїх колег і намагаються не помічати їх недоліки. 

31. Щоб керувати організацією, необхідно мати: 

1. Владу. 

2. Фінансові ресурси. 

3. Матеріальні ресурси. 

4. Авторитет. 

32. На рівні держави виділяють такі форми влади: 

1. Законодавчу та судову. 

2. Законодавчу, виконавчу та судову. 

3. Судову і конституційну. 

4. Виконавчу і судову. 

33. Відомий український економіст В. Терещенко вважав, що основним 

завданням менеджера організації є: 

1. Диригування і координація діяльності персоналу. 

2. Диригування, координація і добір кваліфікованого персоналу, 

розроблення ефективної оргструктури і боротьба з непродуктивною витратою 

часу. 

3. Добір кваліфікованого персоналу. 

4. Боротьба з непродуктивною витратою часу. 

34. В основі керівництва організацією лежать такі основні категорії 

менеджменту: 

1. Лідерство і вплив. 

2. Лідерство, вплив, влада. 

3. Влада і лідерство. 

4. Вплив і влада. 

35. Вплив через залучення працівників до управління здійснюється 

шляхом: 
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1. Видання наказів про заохочення персоналу. 

2. Спрямування зусиль персоналу на здійснення потрібної мети. 

3. Розроблення   відповідних   заходів   щодо   виконання поставлених 

завдань. 

4. Спрямування зусиль персоналу на отримання запланованих прибутків. 

36. Керівник організації, який зосереджений на роботі (орієнтований 

на завдання), перш за все турбується: 

1. Про розроблення ефективної системи оплати праці персоналу. 

2. Про розроблення гнучких графіків виходу на роботу. 

3. Про розроблення програм соціального розвитку персоналу. 

4. Про проектування завдання та розроблення системи винагород для 

підвищення продуктивності праці. 
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Додаток Л  

ТЕСТ 

Методика для виявлення схильності до стресу 

     Інструкція: Позначте те запитання, яке найбільш характеризує Вас за 

принципом: «так» - «ні». 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
     1.  

     а) чи притаманне Вам почуття конкурентності і агресивності у роботі, в своїх 

відносинах із протилежною статтю? 

     б) якщо особа протилежної статі не одразу відповідає Вам взаємністю, чи 

здаєтесь Ви одразу? 

     в) чи намагаєтесь Ви уникнути будь-якої конфронтації? 

     2.  

     а) чи честолюбні Ви, чи хочете досягти більшого? 

     б) чи чекаєте Ви, що з Вами щось трапиться? 

     в) ви шукаєте причину, щоб відкласти вирішення якоїсь справи? 

     3.  

     а) чи подобається Вам робити все швидко, чи часто Ви буваєте нетерплячі? 

     б) чи чекаєте Ви, щоб хтось підштовхнув Вас до діяльності? 

     в) чи хвилюють Вас події дня, коли Ви приходите додому? 

     4.  

     а) чи розмовляєте Ви надто швидко і голосно? 

     б) Ви надто категоричні, Ви перебиваєте розмову інших людей? 

     в) Ви можете спокійно змиритися з відповіддю «ні». 

     5.  

     а) чи швидко Вам стає нудно? 

     б) чи подобається Вам нічого не робити? 

     в) Ви зазвичай пристосовуєтесь до бажань інших, а не до своїх власних? 

      6.  

      а) Ви швидко ходите, їсте? 

     б) якщо Ви забуваєте щось зробити, Ви спокійно ставитесь до цього? 

     в) Ви стримуєте свої почуття? 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 
     Заперечні відповіді («ні») не рахуються. Враховуються лише позитивні 

відповіді («так»), 6 балів за кожну відповідь (а), 4 бали за (б), 2 бала за (в). 

     24-36 балів. Ви дуже легко опиняєтесь у стані стресу, можете хворіти на 

виразку і розлад кишечнику. Життя з Вами – пекло. Ви повинні навчитися 

розслаблятися і робити це заради своїх друзів, близьких, заради себе. 

     18-24 бали. Ви не піддатливі до стресового стану. Якщо ж кількість балів 

наближається до 18, то спробуйте покращити становище за допомогою більш 

позитивного ставлення до життя. 

     12-18 балів. Ваша пасивність – джерело стресу. Ви доводите своїх родичів до 

божевілля. Вам потрібно більше довіряти людям, більше поважати себе, 

розвивати свої хороші якості. 
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Додаток  М 

 

ТЕСТ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ 
Канадський лікар Ганс Сельє писав: «Ми не можемо уникнути стресу, але 

можемо його використовувати, якщо краще дізнаємося його механізми і 

виробимо адекватну філософію життя». Цей тест допоможе оцінити ступінь 

вашої дратівливості, нервозності, запальності та здатності контролювати ці 

якості. 

         На запропонований список запитань відповідайте одним із трьох варіантів: 

«так, безумовно», «так, але не дуже» чи» ні, за жодних обставин». 

ОПИТУВАЛЬНИК 

Чи дратує Вас: 
1.Зім’ята сторінка газети, яку ви хочете прочитати? 

2. Жінка поважного віку, одягнена, як дівчина? 

3. Надмірна близькість співрозмовника під час розмови? 

4. Жінка, що курить на вулиці або у громадському місці? 

5. Людина, що кашляє у ваш бік? 

6. Коли хтось гризе нігті? 

7. Коли хтось недоречно сміється? 

8. Коли хтось намагається учити вас, що і як робити? 

9. Коли улюблена дівчина (хлопець) постійно спізнюється на зустріч? 

10. Коли в кінотеатрі той, хто сидить перед вами, весь час вовтузиться? 

11. Коли вам переказують сюжет роману, який ви маєте намір прочитати? 

12. Коли вам дарують непотрібні речі? 

13. Гучна розмова у громадському транспорті? 

14. Дуже сильний запах парфумів? 

15. Людина, що жестикулює під час розмови? 

16. Колега, який часто вживає іноземні слова? 

«КЛЮЧ» ДО ТЕСТУ 

За кожну відповідь нараховуємо: 

•«так, безумовно» — 3 бали; 

•«так, але не дуже» — 1 бал; 

•«ні, за жодних обставин» — 0 балів. 

Максимально можлива кількість балів —48. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Понад 36. Ви не є терплячою і спокійною людиною. Вас дратує майже 

все, навіть найнезначніше. Ви запальні і легко втрачаєте рівновагу. Це розхитує 

вашу нервову систему, посилюючи конфлікти з оточуючими. 

Від 13 до 36. Ви належите до найпоширенішої групи людей. Вас дратують 

тільки дуже неприємні речі. Не драматизуючи повсякденні негаразди, ви здатні 

легко забувати про них. 

Менше 13. Ви досить спокійна людина, яка реально сприймає життя. Вас 

не просто вивести з рівноваги. А це гарантія проти стресів. 
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Додаток Н  

ТЕСТ   

Анкета «Чи конфліктна ви особистість» 

  1. У класі виникла суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція: 
а) не беру участі; 
б) лише коротко висловлююся на захист тієї точки зору, що вважаю пра-

вильною; 
в) активно втручаюся й «викликаю вогонь на себе». 
2. Чи виступаєте ви на зборах (класних годинниках) із критикою? 
а) Не виступаю. 
б) Тільки якщо маю для цього вагомі підстави. 
в) Критикую завжди й з будь-якого приводу. 
3. Чи часто ви сперечаєтеся з друзями? 
а) Тільки жартома і якщо ця люди не вразлива. 
б) Лише з принципових питань. 
в) Суперечки — моя стихія. 
4. Ви стоїте в черзі. Ваша реакція, якщо хтось намагається вас випередити: 
а) обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче; 
б) зауважую — необхідно ж навчати грубіяна гарного тону; 
в) проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком. 
5. Удома на обід подали несолоний суп. Ваша реакція: 
а) не буду здіймати бурю через дурницю; 
б) мовчки візьму сільничку; 
в) не втримаюся від уїдливих зауважень і, можливо, демонстративно від-

мовлюся від їжі. , 
6. На вулиці або в транспорті вам наступили на ногу: 
а) обурено подивлюся на кривдника; 
б) сухо, без емоцій зроблю зауваження; 
в) скажу все, що думаю, не соромлячись виразів. 
7. Хтось із рідних придбав річ, що вам не подобається: 
а) промовчу; 
б) обмежуся коротким, але тактовним коментарем; 
в) висловлю все, що я про це думаю. 
8. Не пощастило, ви програли в лотерею купу грошей. Ваше ставлення: 
а) намагатимусь здаватися байдужим, але дам собі слово ніколи більше не 

брати участь у цьому неподобстві; 
б) не приховаю досади, але поставлюся до події з гумором, 

пообіцявши взяти реванш; 
в) програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися лохотронщикам. 
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Оцінювання результатів. 
Оцінки: «а» — 4 бали, «б» — 2 бали, «в» — 0 балів. 
Після підрахунку балів клас розподіляється на три психологічних типи. 
22-32 бали. Ви тактовні й миролюбні, уникаєте суперечок і конфліктів, 

критичних ситуацій. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожча!» не може 

бути вашим девізом. Вас іноді називають пристосованцем. Наберіться 

сміливості та (якщо обставини дозволяють) висловлюйтеся принципово. 
12-20 балів. Вас вважають людиною конфліктною. Але це перебільшення. 

Ви конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші способи 

вичерпано. Ви здатні твердо відстоювати свою думку, не думаючи, як це 

відіб’ється на ставленні до вас товаришів. При цьому ви не «виходите їй межі», 

не принижуєте інших. Усе це викликає до вас повагу. 
До 10 балів. Суперечки й конфлікти — це ваша стихія. Адже ви любите 

критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження на свою адресу — можете 

«з’їсти людину живцем». Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. Дуже 

важко доводиться тим, хто поруч із вами. Ваша нестриманість відштовхує 

людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Спробуйте приборкати свій 

характер. 
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Додаток П 

ТЕСТ:  

«Як визначити лідера в колективі» 

Більшість людей мріє про лідерство, але, на жаль, домагаються його лише 

небагато. Лідерство може дати все – статус, титул, посаду, успіх тощо. Цей 

список можна продовжити до нескінченності. Тому і люди в усі віки прагнули і 

прагнуть бути лідерами. Одних з них приваблює можливість впливати на 

поведінку інших людей, іншим наявність цієї влади тішить самолюбство, треті 

таким чином самостверджуються.  

Отже, як же визначити чи є ви лідером у вашому колективі? Для цього 

пропоную вам пройти наступний тест. Головні правила тесту: 

1. Ваші відповіді на питання повинні бути максимально щирими. 

2. Тест незвичайний і складається з тверджень. Вам слід або з ними 

погодитися, або їх спростувати.  

1. «Я вважаю, що я є авторитетом серед інших людей у своєму 

колективі»? 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

2. «Якщо колектив, в якому я перебуваю, обговорює якусь проблему, то 

найбільше прислухаються до моєї думки, і останнє слово завжди залишається за 

мною» 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

3. «Я вважаю, що можу впливати на інших людей»? 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

4. «У ситуаціях, коли необхідно не будь дію то імені всього колективу, то 

люди з колективу найчастіше йдуть моєму заклику» 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

5. «У дитинстві я був головним заводієм серед хлопців та ініціатором усіх 

дитячих ігор» 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

6. «Більшість цілей в житті, які я ставив перед собою, були досягнуті». 

А-я згоден; 

Б – я не згоден.  

7. «Я вмію брати на себе відповідальність і роблю це досить-таки часто». 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

8. «Увага з боку людей до мене і те, що вони надають велику важливість 

мою  думку, приносять мені задоволення і достаток самим собою» 

А – я згоден; 

Б – я не згоден. 

9. «Я люблю галасливі і веселі компанії, так вони дають мені додатковий 
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шанс привернути до себе увагу і бути в центрі нього» 

А – я згоден; 

Б – я не згоден.  

10. «Мені часто приходять в голову цікаві ідеї активного проведення часу, 

які я з радістю можу запропонувати моєму колективу» 

А – я згоден; 

Б – я не згоден.  

Ключ до тесту: за кожну відповідь, з яким ви не погодилися, поставте 1 

бал, а за  кожну відповідь «я згоден» поставте 0 балів. 

Підведемо підсумки. Підрахуйте кількість отриманих балів. 

Ви набрали від 0 до 5 балів. Ви хотіли б бути лідером у своєму колективі, 

але, на жаль, поки вам це не дуже вдається. Вам необхідно трохи попрацювати 

над собою. Або може, лідерство вам і не потрібно, а «скромна» позиція в 

колективі вас просто-напросто влаштовує?  

Ви набрали 6 – 8 балів. Іноді ви можете взяти ініціативу на себе і 

направити колектив в потрібне русло, але, на жаль, буває так, що деякі люди з 

колективу не хочуть йти по вашим закликам і прислухатися до вас. Може, 

справа в тому, що ви ще не знайшли правильного підходу до кожного з них? 

Ви набрали 9 – 10 балів. Ви – природжений лідер. За вами люди йдуть, 

вашою думкою дорожать, ви маєте велику вагу в своєму колективі. Люди 

чекають від вас рішень проблем колективу і повністю довіряють вам його долю. 

Вони знають, що ви їх ніколи не підведете. Що ж, і це дуже похвально. Ставимо 

вам п’ятірку за ваше лідерство! 
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Додаток Р  

 

Тестові завдання до теми:  

«Організаційна та кадрова робота» 

  
   1 . Взаємозв’язком  (супідрядність)  ланок в організації є:  

1. Органи управління організацією. 

2. Порядок підпорядкування органів в організації. 

3. Рівень управління. 

4. Порядок складання звітності. 

       2 . Під  під організаційною  структурою управління розуміють: 

1. Склад ланок управління організацією. 

2. Супідрядність   управлінських   взаємозалежних ланок управління. 

3. Склад підрозділів управління. 

4. Склад і супідрядність взаємозв’язаних управлінських ланок, які 

забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією. 

3. Структуру управління організацією створює: 

1. Сукупність лінійних і функціональних служб (органів) управління. 

2. Сукупність лінійних органів управління. 

3. Сукупність функціональних служб. 

4. Сукупність окремих ланок управління. 

4. Переважно застосовується лінійна структура управління: 

1. В управлінні великими організаціями. 

2. В управлінні малими організаціями. 

3. В управлінні об’єднаннями організацій. 

4. В управлінні кооперативними організаціями. 

5. Організаційна структура управління визначається: 

1. Супідрядністю управлінських   взаємозалежних   ланок управління. 

2. Складом ланок управління організацією. 

3. Складом і супідрядністю взаємозв’язаних управлінських ланок. 

4. Складом підрозділів організації. 

6. До елементів організаційних структур управління належить: 

1. Органи всіх систем управління організацією та взаємозв’язки між ними. 

2. Ланки управління організацією. 

3. Система взаємозв’язків між органами управління. 

4. Ланки і органи управління організацією 

7. Під органом управління в організації розуміють: 

1. Всі ланки управління організацією. 

2. Ланку або сукупність ланок керуючої системи. 

3. Сукупність ланок керованої системи. 

4. Сукупність ланок керуючої системи. 

8. Взаємозв’язок  (супідрядність)  ланок в організації визначає: 

1. Порядок підпорядкування органів управління організацією. 

2. Органи управління організацією. 
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3. Рівень та органи управління організацією. 

4. Рівень управління. 

9. Структуру управління організацією створює: 

1. Сукупність лінійних органів управління. 

2. Сукупність функціональних служб. 

3. Сукупність лінійних і функціональних служб (органів). 

4. Сукупність органів управління. 

10. Де зосереджуються всі функції управління нижчими підрозділами 

при лінійній структурі зосереджуються: 

1. У різних ланках управління організацією. 

2. В одній ланці. 

3. У різних підрозділах організації. 

4. В одному підрозділі. 

11. Переважно застосовується лінійна структура управління: 

1. В управлінні великими організаціями. 

2. В управлінні об’єднанням організацій. 

3. В управлінні малими організаціями. 

4. В управлінні великими і малими організаціями. 

12. Переважно застосовується функціональна структура управління: 

1. В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих 

організаціями. 

2. В управлінні великими організаціями. 

3. В управлінні об’єднанням організацій. 

4. В управлінні середніми і малими організаціями. 

13.  Переважно застосовується лінійно-функціональна структура 

управління: 

1. В управлінні середніми за розміром організаціями. 

2. В управлінні малими організаціями. 

3. В управлінні великими сучасними організаціями. 

4. В управлінні великими і малими організаціями. 

14. Переважно застосовуються  дивізіональні структури управління: 

1. В управлінні великими організаціями. 

2. В управлінні спільними організаціями. 

3. В управлінні малими об’єднаннями. 

4. В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною 

кількістю виробничих та комерційних відділень. 

15. Переважно застосовуються матричні організаційні структури 

управління: 

1. В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю 

виробництв, надання  послуг  обмеженого життєвого циклу. 

2. В управлінні спільними організаціями. 

3. В управлінні середніми за розміром організаціями. 

4. В управлінні великими організаціями. 

16. Основна перевага матричних організаційних структур управління 

полягає в: 
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1. Орієнтація на встановлення належних інформаційних зв’язків між 

ланками управління. 

2. Висока гнучкість та орієнтація на нововведення. 

3. Орієнтація на нововведення. 

4. Орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції. 

17. Відповідальність у менеджменті – це: 

1. Обов’язок членів колективу звітувати про виконання завдань. 

2. Обов’язок відповідати за свої дії. 

3. Обов’язок виконувати поставлені завдання. 

4. Акуратно і вчасно виконувати доручені завдання. 

18. Повноваження – це: 

1. Обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати 

зусилля підлеглих працівників на виконання певних завдань. 

2. Право розпоряджатися фінансовими ресурсами. 

3. Право розпоряджатися людськими ресурсами. 

4. Право розпоряджатися майном підприємства. 

19. Під організацією взаємодії як функцією менеджменту розуміють: 

1. Стосунки, які складаються між керівниками вищої та середньої ланок. 

2. Вид управлінської діяльності, який відображає процес створення 

структури управління підприємством. 

3. Відносини, які складаються між органами управління та окремими 

працівниками. 

4. Поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей і стратегії. 

20. Під делегуванням розуміють: 

1. Передача керівниками своїх прав підлеглим. 

2. Передача   керівниками   своїх   обов’язків   окремим спеціалістам. 

3. Передача керівниками відповідальності своїм підлеглим. 

4. Це основний процес, за допомогою якого керівництво встановлює 

формальні взаємини працівників в організації. 

21. Згідно з продуктовою структурою конкретному керівникові 

організації делегують повноваження: 

1. З управління певним типом продукції. 

2. З управління певним підрозділом. 

3. З управління певними спеціалістами. 

4. З управління певними групами працівників. 

22. Повноваження в організації визначаються: 

1. Політикою та правилами. 

2. Процедурами та операціями. 

3. Політикою, процедурами, правилами, які мають властивість 

розширятися в напрямі вищих рівнів управління. 

4. Правилами. 

23.  Делегування лінійних повноважень в організації створює: 

1. Виробничі підрозділи. 

2. Ієрархію рівнів управління. 

3. Ланки управління. 
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4. Підсистеми управління. 

24. Вважається  найбільш ефективною для організацій, які мають 

філіали у різних регіонах організаційна структура: 

1. Функціональна. 

2. Лінійна. 

3. Змішана. 

4. Дивізіонна. 

25. Під органіграмою організаційної структури управління розуміють: 

1. Зв’язки між органами управління. 

2. Побудову зв’язків між окремими ланками управління. 

3. Схематичне відображення структури управління, всіх зв’язків, що 

існують між органами управління. 

4. Відображення взаємовідносин між керуючою і керованою 

підсистемами. 

26. До основних недоліків структури управління, яка орієнтована на 

споживача відносять: 

1. Великий ризик обсягу обслуговування споживачів. 

2. Великий ризик обсягу обслуговування та труднощі координації 

діяльності всіх підрозділів організації. 

3. Труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації. 

4. Великий ризик в отриманні запланованих прибутків.  

27. Загальні показники які використовуються найчастіше для 

визначення ефективності будь-якої організаційної структури управління це: 

1. Рівень виконання виробничих завдань. 

2. Рівень виконання запланованих прибутків. 

3. Рівень досягнення цілей організації. 

4. Рівень виконання основних завдань та цілей організації. 

Ключ відповідей 
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Додаток С 

Тестові завдання до теми: 

«Контролінг» 

 

1. Попередній контроль в організації здійснюється: 

1. У період виконання запланованих робіт. 

2. До фактичного початку виконання певних робіт. 

3. Після виконання запланованих робіт. 

4. У період виконання окремих робіт. 

2. Поточний контроль в організації здійснюється: 

1. У ході проведення певних робіт. 

2. Після виконання певних робіт. 

3. До фактичного початку виконання певних робіт. 

4. У ході проведення і виконання всіх запланованих робіт. 

3. Заключний контроль в організації здійснюється: 

1. До фактичного початку виконання робіт. 

2. У ході проведення певних робіт. 

3. Після виконання запланованих робіт. 

4. В ході проведення і після виконання всіх робіт. 

4. До форм і методів контролю відносяться: 

1. Аналіз та ревізія. 

2. Аналіз, перевірка, ревізія, обстеження тощо. 

3. Ревізія та обстеження. 

4. Перевірка та обстеження. 

5. Основними завданнями контролю є: 

1. Забезпечення виконання відповідних виробничих завдань. 

2. Забезпечення досягнення місії і цілей організації. 

3. Забезпечення досягнення запланованого прибутку. 

4. Забезпечення постійного розвитку організації. 

6. Видами  контролю є: 

1. Попередній і заключний. 

2. Попередній і поточний. 

3. Поточний і заключний. 

4. Попередній, поточний і заключний. 

7. Реалізується  попередній контроль : 

1. Через встановлені правила. 

2. Через поведінку людей. 

3. Через відповідні процедури. 

4. Через правила, процедури, поведінку тощо. 

8. Контроль має бути: 

1. Об'єктивним і гласним. 

2. Гласним і дійовим. 

3. Об'єктивним, діловим, ефективним, систематичним і гласним. 

4. Ефективним. 

9. Для зменшення потреб у контролі доцільно: 
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1. Створювати організаційні та соціально-психологічні передумови для 

персоналу. 

2. Створювати відповідні соціальні передумови для персоналу. 

3. Створювати відповідні організаційні умови для персоналу. 

4. Постійно удосконалювати систему стимулювання праці персоналу. 

10. Контроль – це: 

1. Вид управлінської діяльності щодо забезпечення виконання певних 

завдань та досягнення цілей організації. 

2. Вид людської діяльності. 

3. Спостереження за роботою персоналу організації. 

4. Спостереження за виконанням персоналом окремих завдань. 

11. Здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань перед 

колективом має: 

1. Спеціалісти. 

2. Робітники. 

3. Керівники. 

4. Окремі керівники. 

12. Поточний  контроль в організації здійснюється: 

1. Шляхом   заслуховування  працівників  організації  на виробничих 

нарадах. 

2. Шляхом спостереження за роботою працівників. 

3. Через звороротній звязок між керуючою і керованою системами. 

4. Шляхом доповідей на зборах і нарадах. 

 

 

 

Ключ відповідей на тести  
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Додаток  Т 

  
Тестові завдання до теми : 

«Відповідальність та етика у менеджменті» 

 
1.  Соціальна відповідальність у менеджменті це: 

1. Реакція на соціальні проблеми суспільства. 

2. Добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства. 

3. Відповідне реагування організації на проблеми суспільства. 

4. Реакція на економічні проблеми суспільства країни. 

2. Юридична відповідальність це: 

1. Дотримання організацією державних актів та норм. 

2. Виконання організацією діючих законів та законодавчих актів щодо 

сплати податків від отриманих прибутків. 

3. Дотримання організацією конкретних державних законодавчих актів, 

інструкцій, норм тощо. 

4. Дотримання організацією відповідних законів. 

3. Під етичною поведінкою організації розуміють: 

1. Сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, 

свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує. 

2. Вчинки та дії людей, які здійснюються в процесі досягнення певних 

цілей. 

3. Поведінка та дії людей, які відповідають нормам моралі та порядку, що 

склались у суспільстві. 

4. Поведінка людей в процесі виконання своїх функцій. 

4. Керуючись етичними правилами накладання стягнень, керівник 

повинен: 

1. Вважати, що мета стягнення досягнута, якщо підлеглий відчув себе 

покараним, а оточуючі покараного не підтримують. 

2. Користуватись накладанням стягнення як єдино правильним засобом  

виправлення помилок підлеглого. 

3. Керуватись лише ретельно перевіреними фактами, а не підозрами та 

чутками. 

4. Накладати стягнення переважно на групу людей, обумовлюючи 

помилки одних  відповідальністю за них колективу. 

5. Вважається, що соціальна відповідальність у менеджменті включає 

такі основні форми: 

1. За чистоту навколишнього середовища; за чесність ведення бізнесу; за 

надання благодійної допомоги. 

2. Перед споживачами; за чесність ведення бізнесу, за високий рівень 

життя працівників фірми. 

3. Перед суспільством; за чистоту навколишнього середовища; перед 

споживачами; перед найнятими працівниками. 
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4. Перед найманими працівниками; за надання благодійної допомоги, за 

повну сплату податків. 

6. Відповідно до статті 116 Конституції України відповідальність за 

здійснення заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і 

культурного розвитку України покладено на: 
1. Президента України. 

2. Кабінет Міністрів України. 

3. Верховну Раду України. 

4. Конституційний суд України. 

7. Принципи і норми моральних відносин між працівниками різного 

службового статусу, що мають неоднакові службові права і обов'язки, 

розглядаються: 

1. Економічною етикою. 

2. Професійною етикою. 

3. Соціальною етикою. 

4. Службовою етикою. 

Ключ відповідей  
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Додаток  У 

Тестові завдання до теми: 

«Інформація і комунікації в менеджменті» 

 

1. Нарада – це: 

1. Вид управлінської діяльності. 

2. Форма обміну інформацією між керівниками  та спеціалістами. 

3. Форма обміну інформацією між керуючою і керованою підсистемами 

для досягнення певних цілей. 

4. Метод обміну інформацією. 

2. Найважливішим джерелом інформації для менеджера є: 

1. Спілкування з провідними спеціалістами для отримання даних про 

виконання завдань. 

2. Спілкування з підлеглими для отримання даних про стан виконання 

основних завдань. 

3. Спілкування з персоналом для отримання відповідних даних про стан 

об'єкту управління. 

4. Спілкування з робітниками і спеціалістами для отримання даних про їх 

рівень задоволеності працею. 

3. Комунікація це: 

1. Обмін інформацією між декількома підрозділами. 

2. Обмін інформацією між керівниками та їх підлеглими. 

3. Обмін будь-якою інформацією. 

4. Обмін інформацією між двома чи декількома людьми. 

4.  Основна мета комунікаційного процесу полягає: 

1. Забезпечення керуючої системи необхідною інформацією для прийняття 

рішень. 

2. Забезпечення органів управління певною інформацією. 

3. Забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто 

повідомлень. 

4. Забезпечення виконання виробничих завдань. 

5. Під комунікаційним процесом розуміють: 

1. Обмін інформацією між двома людьми для виконання виробничих 

завдань. 

2. Обмін інформацією між керівником та його підлеглими. 

3. Обмін інформацією між керівниками. 

4. Процес обміну інформацією між двома чи декількома людьми з метою 

вирішення певних проблем. 

6. Під каналом в комунікаційному процесі розуміють: 

1. Збирач інформації. 

2. Відправник інформації. 

3. Засіб збирання інформації. 

4. Засіб передачі інформації. 

7. Під шумом в комунікаційному процесі розуміють: 

                                  1. Те, що деформує зміст інформації. 
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                                     2. Те, що вносить помилки в деякі види інформації. 

3. Те, що вносить корективи в певні види інформації. 

4. Те, що заважає збирати необхідну інформацію. 

8. На етапі декодування інформації операції здійснюються: 

1. Переведення символів відправника в думки отримувача інформації. 

2. Переведення символів відправника в думки передавача інформації. 

3. Переведення символів відправника в думки отримувача і передавача 

інформації. 

4. Переведення символів відправника в думки отримувача і передавача 

інформації. 

9. Основні етапи обміну інформацією існують: 

1. Надходження ідеї та декодування інформації. 

2. Надходження ідеї, кодування і вибір каналу передачі, декодування 

інформації. 

3. Кодування та передача інформації. 

4. Кодування інформації. 

10. Під інформацією розуміють: 

1. Сукупність відомостей про господарську (комерційну) діяльність 

підприємств. 

2. Відомості про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств. 

3. Сукупність відомостей, повідомлень про господарську (комерційну) 

діяльність підприємств та їх зовнішнє середовище. 

4. Відомості про господарську діяльність підприємства. 

11. Система статистичної інформації, її джерела та режим 

визначається: 

1. Правовими актами в галузі статистики. 

2. Юридичними актами в галузі статистики. 

3. Юридичними і правовими актами. 

4. Законом України «Про державну статистику» та іншими правовими 

актами в цій галузі. 

12. Під масовою інформацією розуміють: 

1. Друковану інформацію, яка розміщена у певних газетах. 

2. Публічно   оголошувану,   друковану,   аудіовізуальну інформацію. 

3. Аудіовізуальну інформацію. 

4. Друкування інформації. 

13. Під правовою інформацією розуміють: 

1. Сукупність публічно оголошених відомостей про право та його систему. 

2. Сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про 

право, його систему, джерела, юридичні факти, правові відносини тощо. 

3. Документовану інформацію про правопорядок, правопорушення, 

боротьбу з ними та їх профілактику. 

4. Сукупність різноманітних відомостей. 

14.Під інформацією про особу розуміють: 

1. Документовані відомості про діяльність певної особи. 

2. Публічно оголошені відомості про окремі види діяльності особи. 
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3. Документовані відомості про діяльність службових осіб. 

4. Сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про 

особу. 

15. Під інформацією довідково-енциклопедичного характеру розуміють: 

1. Документовані відомості про суспільне життя та навколишнє 

середовище. 

2. Систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про 

суспільне, державне життя та навколишнє середовище. 

3. Систематизовані та публічно оголошені відомості про навколишнє 

середовище. 

4. Відомості про навколишнє середовище. 

16. Під соціологічною інформацією розуміють: 

1. Публічно оголошені відомості про ставлення громадян до соціальних 

подій. 

2. Документовані відомості про соціальні події, явища, процеси та факти. 

3. Документовані або публічно оголошені відомості про ставлення 

окремих громадян та соціальних груп до соціальних подій та явищ, процесів, 

фактів. 

                                     4. Публічно оголошені відомості про соціальні явища. 

17. Під документом розуміють: 

1. Матеріальна форма одержання та поширення певної інформації. 

2. Форма одержання та використання певної інформації. 

3. Нематеріальна форма зберігання інформації. 

4. Передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, 

використання і поширення інформації шляхом фіксації її на певних носіях. 

18. Під режимом доступу до інформації розуміють: 

1. Порядок використання та зберігання інформації. 

2. Правова норма використання та поширення інформації. 

3. Передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, 

поширення і зберігання інформації. 

4. Неправова і правова форма поширення інформації. 

19. Переважним правом на одержання інформації в інформаційних 

системах користується: 

1. Працівники державних органів законодавчої влади. 

2. Громадяни, які займаються науковою діяльністю. 

3. Всі громадяни країни. 

4. Громадяни, яким інформація необхідна для виконання своїх 

професійних обов'язків. 

20. Порядок обігу таємної інформації та її захист визначається: 

1. Органами державної законодавчої влади. 

2. Відповідними державними органами, за умов дотримання вимог, що 

встановлені законодавством. 

3. Органами державної виконавчої влади. 

4. Органами виконавчої і законодавчої влади. 
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21. Порядок та термін обнародування таємної інформації 

визначається: 

1. Відповідними розпорядженнями власників інформації. 

2. Відповідним законом. 

3. Відповідними постановами органів виконавчої влади. 

4. Відповідним указом Президента країни. 

22. Під інформаційним запитом щодо доступу до офіційних 

документів розуміють: 

1. Вимогу про надання будь-яких офіційних документів для постійного 

використання в процесі виконання певної роботи. 

2. Звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з 

офіційними документами. 

3. Надання будь-яких офіційних документів для використання в певних 

цілях. 

4. Надання будь-яких офіційних і неофіційних документів для службового 

використання. 

 

 

Ключ відповідей на тести  

 
1 3 

 2 3 

 3 4 

 4 3 

 5 4 

 6 4 

 7 1 

 8 1 

 9 2 

 10 3 

 11 4 

 12 2 

 13 2 

 14 4 

 15 2 

 
16 3 

 17 4 
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 19 4 

 20 2 

 21 2 

 22 2 
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Додаток Ф 

Ситуаційні задачі з комунікацій у менеджменті 

Ситуація 1 

 

 Іде зібрання... Слова одного з підлеглих для Вас дуже приємні. Він 

наголосив на Ваших організаторських здібностях, вмінні надихати людей на 

роботу тощо. При цьому наводились конкретні приклади. 

  

 Чи відреагували б Ви па цей виступ у своєму заключному слові? 

Ситуація 2
 

 Сталася поломка обладнання. Для її усунення треба багато часу. Один 

працівник, ризикуючи життям, ліквідував поломку. Весь цех захопився його 

вчинком. Начальник цеху довідався про це, подякував працівникові, а майстер 

увільнив від роботи. 

 Які б були Ваші дії на місці начальника цеху? 

Ситуація 3 

 Як підтримати настрій у робітника? Два майстри висловили думки з цього 

приводу. Один сказав: «Надаю перевагу теплим словам, компліментам, жартам». 

Другий сказав; « Все це дрібниці. Ніщо так не підтримує настрій, як добра 

зарплата й премія».  

 

 А Ви що скажете? 
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