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АНОТАЦІЯ 

 

Конопат Ю.О.  Оптимізація систем управління організацією на основі 

«командного менеджменту. – Рукопис. 

Дослідження на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут імені Роберта 

Ельворті, Кропивницький, 2021. 

У роботі розглянуто науково-методологічні основи управління 

організацією на основі останніх досягнень командного менеджменту, 

досліджено особливості застосування зарубіжного досвіду у сфері командного 

менеджменту. Проаналізовано господарську діяльність та систему управління 

людськими ресурсами досліджуваного підприємства. Обґрунтовано шляхи 

підвищення ефективності управління підприємством на основі командоно 

менеджменту. 

Ключові слова: організація, управління, командний менеджмент, кадрова 

політика, персонал. 

ANNOTATION 

Konopat Yu.O. Optimization of organizational management systems based 

on «team management. - Manuscript. 

Research for the master's degree in specialty 073 "Management". - Robert 

Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyi, 2021. 

The article deals with the scientific and methodological foundations of 

managing an organization based on the latest achievements of command 

management, and explores the peculiarities of applying foreign experience in the 

field of command management. The economic activity and human resources 

management system of the studied enterprise are analyzed. Ways to increase the 

effectiveness of enterprise management based on commando management are 

substantiated. 

Keywords: organization, management, command management, personnel 

policy, personnel. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Опираючись на загально відому фразу про те, що 

«кадри вирішують все» слід зазначити, що головним фактором ефективної 

діяльності будь-якої організації є її кадровий потенціал, що включає в себе 

менеджмент та людські ресурси. Значна кількість практиків та теоретиків 

менеджменту визначають ці фактори як головне надбання організації. Стрімкий 

розвиток сучасних технологій та технічного прогресу і пов'язане з ним різке 

збільшення частки наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до 

професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня як, 

працівника, так і керівника, а їх злагоджена робота в команді – приносить ефект 

синергетики. Ефективне управління організаціє на основі командного 

менеджменту, є особливою функцією діяльності, що насамперед пов'язана з 

процесом добору кандидатів на роботу та найму працівників, а в подальшому – 

процесом їхнього становлення, зокрема навчання, оцінкою й оплатою їхньої 

праці, і саме головне – створення із окремих працівників ефективної команди, 

що на сьогодні є одною із основних передумовою для ефективного 

функціонування організації і її конкурентоздатності. 

Як зазначає Є.В. Покора, «науково-технічний прогрес перетворюється на 

потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов 

для ефективної роботи. У зв'язку з цим, командний менеджмент на 

підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо 

професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність 

процесу управління, а отже й ефективність діяльності всього підприємства» 

[90].  

Головна мета командного менеджменту складається в забезпеченні 

ефективного управління організацією, а також працівниками та персоналом, що 

відповідають вимогам даної організації, їхньої професійної і соціальної 

адаптації. 

«Вся організаційно-управлінська діяльність, і насамперед мотиваційна, у 
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сукупності спрямована на активізацію усіх внутрішніх ресурсів працівників і їх 

максимально ефективне використання» [110, с. 289]. Таким чином на сьогодні є  

актуальним дослідження проблем, пов'язаних із оптимізацією процесу 

управління організацією на основі командного менеджменту.   

Проблеми підвищення ефективності управління організацією на основі 

командного менеджменту в останній час  привертають увагу як виробників-

практиків, так і науковців-теоретиків. Окремі теоретичні та практичні аспекти, 

пов'язані з цією специфічною сферою управління, висвітлювалися в працях 

низки вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Основи теорії менеджменту як загальноосвітнього явища становлять 

дослідження Г. Емерсона, Р. Блейка, П. Дракера, А. Файоля, Ф. Герцберга, 

Р.Лайкерта, А. Маслоу, Е. Мейо, Д. МакГрегора, Ф. Тейлора, та ін. 

Вагомий внесок у вирішення проблеми забезпечення ефективності 

менеджменту персоналу зроблено вітчизняними науковцями, серед яких 

В.Веснін, Л. Балабанова, Н. Гавкалова, Б. Генкін, Б. Герасимов, О. Єгоршин, 

Л.Карташова, А. Кібанов, С. Мордовін, Ю. Одєгов, О. Сардак, В.Чумак. та ін. 

Сутність понять «команда», «комндна дільність», командний 

менеджмент» розкрито у працях Й.С. Завадського, Дж.М. Кейнс, Дж.Ст. Мілль, 

Д. Рікардо, П. Семуельсона, А. Сміт, Мілтона Фрідмана. Вивченню 

особливостей цієї діяльності, умов та факторів досягнення успіху присвячено 

публікації Л.В. Балабанової, О.М. Бандурки, С.П. Бочарова, В.Р. Веснина, 

М.Вудкока, Дж.К. мл. Грейсона, О.В. Землянської, Р.Л. Кричевського та інші. 

Попри значну кількість досліджень в даній області вважаємо, що на 

сьогодні є недостатньо розкритими та вивченими питання розроблення 

організаційно-економічного інструментарію підвищення ефективності 

управління організацією на основі командного менеджменту. 

Мета та задачі роботи. Метою дипломної роботи є підвищення 

ефективності управління організацією на основі командного менеджменту.  

Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні задачі: 

-визначити роль та місце управління організацією на основі командного 
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менеджменту в досягненні ефективності господарської діяльності 

підприємства; 

-систематизувати методи управління організацією на основі командного 

менеджменту на підприємстві; 

-дослідити зарубіжний досвід управління організацією на основі 

командного менеджменту; 

-надати організаційно-економічну характеристику ПрАТ «МАУ»; 

-провести аналіз фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МАУ»; 

-виявити проблеми та недоліки управління в ПрАТ «МАУ»;  

-запропонувати шляхи вдосконалення елементів системи управління 

організацією на основі командного менеджменту в ПрАТ; 

-розробити програму реалізації заходів щодо вдосконалення елементів 

системи управління організацією на основі командного менеджменту в ПрАТ 

«МАУ»; 

-вивчити результативність впровадження програми вдосконалення 

елементів системи управління організацією на основі командного менеджменту 

в ПрАТ «МАУ». 

Об'єктом дипломної роботи – особливості роботи команди на 

підприємстві, методи  і системи оцінки продуктивних команд на прикладі 

авіакомпанії ПрАТ «Міжнародні Авіалінії України» (англ. Ukraine International 

Airlines) . 

Предметом дослідження є процеси управління організацією на основі 

командного менеджменту у ПрАТ «МАУ». 

Методи дослідження. В роботі було використано економічний аналіз, 

системний підхід, абстрагування, соціологічні дослідження, статистичні дані. 

Для аналізу результативності діяльності підприємства було використано дані 

зведеного звіту про рух коштів, проведено розрахунок інтегральних показників 

економічної ефективності, дисконтування, аналіз беззбитковості, кореляційно-

регресивний аналіз.  

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці 
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вітчизняних та закордонних учених з менеджменту, управління персоналом, 

маркетингу, реклами, мікроекономіки, статистики, економічного аналізу, 

фінансового аналізу, нормативні законодавчі акти тощо.  

Інформаційну базу наукового дослідження формують статистичні данні 

авіаційної галузі та внутрішня звітність ПрАТ «МАУ» за 2016 - 2018 pp. та 

первинна інформація, одержана безпосередньо від працівників авіакомпанії. 

Наукова новизна результатів магістерського дослідження полягає в 

наступному: 

-набули подальшого розвитку дослідження особливості застосування 

зарубіжного досвіду в управлінні організацією на основі командного 

менеджменту;  

-з врахуванням практичного аспекту удосконалено методи та технології 

управління організацією на основі командного менеджменту; 

-науково узагальнено та систематизовано види та принципи управління 

організацією на основі командного менеджменту.  

Практичне значення одержаних результатів дипломного дослідження 

полягає в тому, що вони можуть бути використані підприємствами авіаційної 

сфери для підвищення ефективності господарської діяльності, вдосконалення 

управління організацією на основі командного менеджменту, покращення рівня 

соціально-психологічного задоволення працівників, зменшення текучості 

кадрів  тощо. 

Апробація результатів магістерської дипломної роботи. Основні 

теоретичні та практичні положення магістерського дослідження обговорено на 

ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку 

освіти і науки в умовах світових тенденцій і національної практики» [49]. 

Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота 

складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи – 152 стор. друкованого тексту, включаючи  

25 таблиць, 15 рисунків та 11 додатків. Список використаних джерел містить 

127 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ОСНОВІ 

КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

1.1 Поняття, сутність та значення командного менеджменту в 

діяльності сучасної організації 

 

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, 

складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в 

економіці перехідного періоду обумовили необхідність звернення пильної 

уваги до теорії і практики управлінської діяльності організацій [51]. До цього 

слід додати той факт, що сьогодні держава Україна чітко проголосила на курс 

інтеграції до європейського співтовариства, що змушує всі організації – від 

великих корпорацій до малого бізнесу, від держаних установ до політичних 

організацій по новому звернути увагу на процес керування організацією, де 

досить часто вирішальну роль відіграє команда.  

Керування сучасною організацією у наш динамічний час є досить 

складною роботою, яку можуть виконувати лише фахівці нової генерації 

озброєні найсучаснішими знаннями. Фахівці в галузі менеджменту повинні 

вміти виконувати функції стратегічного планування, тактики діяльності 

організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для 

досягнення певних цілей, делегування повноважень тощо. Першочергова задача 

менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого 

інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення. 

Керівники різних ланок повинні стати ініціаторами технологічних і 

організаційних змін [125, с. 214]. 

Одне з основних завдань менеджера - створити команду однодумців, 

винайти спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання 

працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації.  Звідси випливає ще 
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один принцип менеджера: керувати - значить вести до успіхів інших. Завдання 

керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну 

структуру організації, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати 

всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще 

одне з найважливіших завдань ‒ вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати 

якість роботи. Звичайно, центральною фігурою в системі менеджменту будь-

якої організації є менеджер-керівник, який керує власне організацією, якимсь 

конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей 

тощо, але не менш важливим фактором є робота його команди [77, с. 266]. 

Все зазначене вище вимагає нових наукових пошуків, пов’язаних із 

командним менеджментом, що у свою чергу вимагає реальних кроків 

менеджменту у сфері тактичного та стратегічного планування, шляхів 

удосконалення та розвитку організації тощо.  

Проте сучасний стрімкий розвиток суспільства, науки, виробництва 

змушує по новому, із сучасних позицій поглянути на вирішення проблем, 

пов’язаних із застосуванням командного менеджменту під  час керування 

організацією, вироблення стратегії її розвитку, побудови окремих елементів 

організації та їх взаємодії у процесі діяльності тощо.  

«Щодня кожна людина, незалежно від її статусу, соціального положення, 

професії та віку приймає значну кількість рішень. Іноді вони спонтанні, в 

багатьох випадках особа діє «за звичкою», проте в більшості випадків постає 

проблема - діяти тим чи іншим чином. При цьому значну кількість таких 

щоденно прийнятих рішень ніхто не помічає та не надає цьому значення – від 

вибору вранішньої кави до вибору шляху на роботу, проте такі дії як придбання 

товару, нерухомості, автомобіля, зміна місця роботи змушує не тільки зробити 

вибір з декількох альтернативних варіантів, а й здійснити  певні підготовчі дії у 

цьому напрямку.   

З подібним процесом, але більш складним та вагомим за своїми 

наслідками, щоденно зіштовхуються керівники різного рангу. З часу, коли 

людство усвідомило, що процес управління – це комплекс складних заходів в 
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основі яких прийняття управлінського рішення, почалося вивчення цього 

універсального явища» [5, с. 36]. Проте в ході аналізу ефективності прийнятих 

рішень, науковцями було виявлено, що ті рішення, які були прийняті в процесі 

обговорення командою спеціалістів, керівників, у переважній своїй більшості 

мали вагоміші результати, ніж ті, де рішення приймалося одноосібно. Саме 

тому сьогодні значна увага приділена командному менеджменту – як найбільш 

ефективній формі управління організацією.   

Розглядаючи поняття командного менеджменту вважаємо, що в першу 

чергу необхідно розкрити складові цього поняття  - терміни «команда» та 

«менеджмент», а також розмежувати ці терміни з суміжними «управління» та 

«організація».  

Сучасний менеджмент – особлива галузь знань і професійної підготовки 

керівників і спеціалістів у різних сферах діяльності. Ефективно управляти 

сучасною організацією або її підрозділами неможливо без розуміння сутності й 

змісту менеджменту.  

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати лише на початку 

90-х років XX століття, що було зумовлено падінням командно-адміністративної 

економічної системи і початком інтеграції країни у світовий економічний простір, 

а сьогодні він активно починає застосовуватися в сучасному українському 

суспільстві. 

Нині у світі існує понад п’ятдесят визначень поняття «менеджмент». У його 

основі лежить англійське дієслово «to manage» – керувати, яке походить від 

латинського «manus» – рука. У ґрунтовному оксфордському словнику англійської 

мови є такі тлумачення менеджменту: 

– спосіб, манера спілкування з людьми; 

– влада та мистецтво керування; 

– особливого роду вміння та адміністративні навички; 

– адміністративна одиниця [1, с.8]. 
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За своєю суттю термін «менеджмент» певною мірою можна вважати 

синонімом терміну «управління», але їх не слід ототожнювати,  між ними існує 

суттєва відмінність.  

Категорії «управління» та «менеджмент», в контексті визначення свого 

змісту, були досліджені у межах наукової думки на достатньо високому рівні, 

вважаємо за можливе обмежитись наведенням лише найбільш поширених за 

колом охоплення відповідної проблематики визначень. 

Так, Г. Атаманчук вказує на те, що управління у буквальному сенсі цього 

поняття починається тоді, коли у будь-яких взаємозв’язках, відносинах, явищах, 

процесах, є присутнім свідомий початок, інтерес та знання, мета та воля, енергія 

та дії людини. Управління є процесом і продуктом свідомості та волі людей, 

найважливішим напрямом дії їх розуму. Управління здійснюється в системах 

«людина – техніка», «людина – технологія», «людина – природа», «людина – 

техніка (технологія) – природа» тощо, але здійснюється саме тому, що в них у 

якості первинного, «управляючого» компонента виступає людина [4, с.18]. 

Н. Мельтюхова розглядає управління як функцію організованих систем 

(біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує реалізацію мети і підтримку 

режиму діяльності, сталість і розвиток певних структурних елементів[69, с.9]. 

У свою чергу, В. Колпаков, О. Кузьменко в узагальненому вигляді 

визначають управління як діяльність суб’єкта, яка має прояв у цілеспрямованому, 

організуючому впливі на об’єкт управління та яка здійснюється з метою 

приведення його у бажаний для суб’єкта стан [88, с.9].  

Щодо категорії «менеджмент», І. Комарницький [48, с.18] зазначає, що це 

цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою 

виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей організації. 

Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації 

взаємодії, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення 

певних цілей. 

Л. Нечаюк та Н. Телеш розглядають менеджмент як інтеграційний процес, 

за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації та 
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керують ними шляхом постановки цілей та розробки засобів їх досягнення [87, 

с.10]. 

Колектив авторів на чолі з В. Пєтковим, наводять низку визначень  поняття 

«менеджмент» використовуючи багатоаспектність та багатогранність цієї 

категорії: 

«Менеджмент як інтеграційний процес, за допомогою якого професійно 

підготовлені спеціалісти формують організації та керують ними, ставлячи цілі і 

розробляючи засоби їх досягнення» [71, с.8-15]. Менеджмент – це ще й уміння 

досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиив, поведінку 

людей, які працюють в організації. Тому можна розглядати менеджмент як 

процес впливу на діяльність окремого працівника, групи, організації в цілому з 

метою досягнення найкращих результатів [11]. 

Менеджмент – це елемент сучасної людської культури, що містить у собі 

традиції, історію, концепції, інститути, практику, спрямований на керування 

людською діяльністю [84]. 

Менеджмент – це перш за все керування людьми, наука про людину, її 

інтереси, поведінку та взаємодію з іншими людьми. 

Менеджмент являє собою функцію керівного апарату сучасної організації 

чи установи з використанням законів і закономірностей суспільного розвитку, що 

дає змогу організувати ефективну роботу, в умовах постійно мінливого 

внутрішнього і зовнішнього середовища.    

Науковий менеджмент є складовою динамічною системою, що включає 

велику кількість суб’єктів і об’єктів менеджменту різного рівня, які взаємодіють 

між собою.  

В останні роки спостерігається певна конвергенція поглядів на те, що ж 

таке менеджмент. У широкому розумінні менеджмент – це одночасно система 

наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльність професійних 

менеджерів для досягнення цілей організації шляхом використання праці, 

інтелекту та мотивів поведінки інших людей. У вузькому прагматичному 



13 

значенні сутність менеджменту краще за все сприймається з позицій системного 

підходу [57, с.8]. 

Отже, термін «менеджмент» відноситься, у першу чергу, до органiзацiй 

комерцiйного й пiдприємницького типу, хоча останнiм часом вiн почав 

використовуватись i по вiдношенню до некомерцiйних органiзацiй, органiв 

державного управлiння [117, с.2 ]. 

Щодо співвідношення вказаних вище категорій Б. Райзберг наголошує, що 

«…англiйський термiн «менеджмент» (management) менш унiверсальний, нiж 

його переклад «управлiння», й вiдноситься лише до адмiнiстративного 

управлiння, керiвництва (administration, direction). Управлiння державою в 

англiйськiй мовi характеризуеться термiном government. Тому «менеджмент» слiд 

iнтерпретувати не як управлiння в широкому сенсi слова, а як керiвництво, 

адмiнiстрування, органiзацiю справи» [61, с. 22]. 

«У класичній теорії виділяють управління неживою природою (першого 

роду), живою природою (другого роду) і людським суспільством, зокрема 

соціально-економічними системами (третього роду). На відміну від такого 

універсального підходу поняття менеджмент з точки зору керівництва частіше 

вживають стосовно підлеглого працівника, групи працівників, організації. 

Першочерговим завданням менеджменту є створення організаційної культури і 

творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення 

для того, щоб мобілізацію та координацію людських і матеріальних ресурсів 

забезпечити ефективне досягнення організацією поставленої мети» [70, с. 156]. 

Підтвердженням цьому є наукова позиція  В. Кравченка, який зазначає, що 

управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з метою зміни його стану або 

поведінки у зв’язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними системами, 

комп’ютерними мережами, ресурсами, людьми тощо. Менеджмент є різновидом 

управління, який стосується лише управління людьми (працівниками, 

колективами працівників, групами, організацією тощо). Менеджмент є складовим 

елементом управління, під яким розуміють цілеспрямований вплив на колектив 
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працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та 

досягнення визначених цілей [57, с.6].  

Аналізуючи поняття «команда» вважаємо, що в першу чергу слід навести 

його визначення, наведене у довідковій літературі. Відразу слід зазначити, що у 

багатьох джерелах цей термін ототожнюється із терміном «організація», проте 

ми вважаємо, що це не може бути вірним. Зокрема, таке трактування міститься 

у Вільній енциклопедії -  «команда (організація) - це об'єднання однодумців, які 

керуються спільною метою» [13].  

Як відомо, поняття «організація» (англ. organization) походить від 

давньогрецького слова «органон», яке позначає знаряддя або інструмент [86, 

с.126]. Від нього ж пішло поняття «орган», а потім, як похідні, «організм» і 

«організація». Виросла організація із людських потреб у кооперації зусиль для 

досягнення своїх особистих цілей у зв´язку з наявністю цілого ряду фізичних, 

біологічних, психологічних і соціальних обмежень. 

За іншими джерелами команда це: соціальна група, в якій неформальні 

стосунки між її членами можуть мати більше значення, ніж формальні, а дійсна 

роль і вплив конкретної особи не збігатися з її офіційним статусом і вагою [17, 

с.34]; трудовий колектив з високим рівнем згуртованості, прихильності всіх 

працівників спільним цілям і цінностям організації [38, с.18]; колектив 

однодумців, згуртованих навколо свого лідера, який одночасно є і вищою 

посадовою особою в даній організації [22, с.35];група з двох чи більше 

працівників, які для досягнення певної цілі координують свої дії й трудові 

зусилля [123, с.23].  

Вважаємо, що найбільш вдале, на нашу думку, визначення терміну 

«команда» наведено Т. Сазоновою та В. Осташовою – «сукупність фахівців, 

спеціалістів, що об’єднані єдиною метою, досягнення якої чітко визначене 

межами завдань, ресурсів та часу; вони є однодумцями, які згуртовані навколо 

єдиного лідера – менеджера проекту; взаємодіють на основі узгоджених 

очікувань відповідної поведінки один від одного на засадах взаємодовіри та 

внутрігрупової згуртованості та групової відповідальності» [107, с.2]. 
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Узагальнюючи, можна зазначити, що звичайно команда - це невелика 

кількість осіб, які поділяють цілі, цінності і спільні підходи до реалізації своєї 

діяльності, мають взаємодоповнюючі навички; переймають на себе 

відповідальність за кінцеві результати, здатні змінювати функціональну 

співвіднесенність (виконувати будь-які внутрішньогрупові ролі); мають 

взаємовизначаючу приналежність свою і партнерів до даної спільноти (групи) 

[122, с. 223]. 

Аналізуючи термін «організація» і його відмінності від терміну 

«команда» слід зазначити, що в менеджменті він вживається в двох значеннях. 

У першому з них під організацією розуміється установа, відомство, а в другому 

– функція організації людської діяльності. В принципі, друге значення поняття 

«організація» обов’язково розглядається в контексті першого, бо організація 

будь-якої людської діяльності залежить від структурної побудови організації.  

Звідси під «організацією» слід розуміти складне виробниче утворення, 

сформоване із виробничо-самостійних систем, але об'єднаних спільним 

керівництвом установ.  

У більш широкому розумінні організація – це група людей, діяльність 

яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей.  

Саме тому вважаємо, що дефініція «організація» є більш широким за 

своїм значенням та змістом, ніж термін «команда», і останній є складовою 

частиною першого.  

Що стосується терміну «командний менеджмент», то слід зазначити, що 

на сьогодні в вітчизняній науці відсутнє єдине, уніфіковане його визначення. 

Зокрема, найбільш розповсюдженим та вдалим, на наш погляд, визначенням є 

таке – це менеджмент, що здійснюється за рахунок створення і функціонування 

управлінських команд, заснованих на процесі делегування повноважень [72, 

с.12].  

У зв’язку з цим слід зазначити, шо сьогодні домінуючою моделлю 

організаційної поведінки є колегіальна модель, базисом якої є партнерство та 

орієнтація на роботу в команді. Відповідно, важливу роль починають 
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відігравати так звані міжособистісні компетенції - індивідуальні здібності, 

пов’язані із вмінням виражати почуття, критичним осмисленням і здатністю до 

самокритики, а також соціальні навички, пов’язані із процесами соціальної 

взаємодії та співробітництва, вмінням працювати у групах, приймати соціальні 

й етичні зобов’язання. 

Появу командного менеджменту пов’язують з періодом 80-90-х років 

минулого століття, коли продовжився пошук нового підходу в кадровому 

менеджменті, що й одержав відповідну назву. У це поняття входять: творчі 

пропозиції самих працівників; участь у самоорганізації і самоврядуванні 

спільною діяльністю; взаємний контроль, взаємодопомога і взаємозамінність; 

колективна відповідальність за ефективність роботи; розвиток творчого 

індивідуального і групового потенціалів [124].  

Ці дії дали можливість згрупувати чотири основних правила в кадровому 

менеджменті: наукова організація праці; людські взаємини; персональна 

відповідальність; командний менеджмент. 

Кожен командний менеджмент являє собою послідовні трансформації, що 

передують попередньої організаційній культурі.  

Повноцінну трансформацію командного менеджменту ускладнює 

відсутність в організаційній культурі попередника трьох організаційних 

культур - бюрократичної, органічної і підприємницької. 

Часто проблематично задіяти ідею командного менеджменту через низьку 

ефективної організації, а також нестійкого психологічного клімату і невисокого 

рівня професіоналізму.  

Загалом, командний менеджмент - це управлінський підхід, орієнтований 

на стимулювання творчої активності групової діяльності при розв’язанні 

нестандартних завдань [119]. Застосування такого підходу дає можливість 

підвищити соціальну і культурну творчість працівників, їх безпосередню участь 

в самоорганізації і самоврядуванні спільною діяльністю, взаємний контроль, 

взаємодопомогу і взаємозамінність, прояснення загальних цінностей і цілей, що 

визначають поведінку кожного члена команди, колективну відповідальність за 

https://pro-biznes.com.ua/robota-ta-osvita/biznes-jak-sprostiti-proces-poshuku-njani.html
https://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/organizacijna-kultura.html
https://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/organizacijna-kultura.html
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результати і високу ефективність роботи, всебічний розвиток і використання 

індивідуального і групового потенціалів [33]. 

На думку І.Г. Шавкуна «як одна з форм колективного управління 

командний менеджмент, тобто менеджмент, здійснюваний за допомогою 

створення і функціонування управлінських команд, заснований на процесі 

делегування повноважень. Командний менеджмент, разом із професійною і 

апаратною бюрократією, є одним із різновидів опосередкованого менеджменту. 

Тим самим він відрізняється від безпосередніх видів управління, найбільш 

відомими з яких є автократія і анархія. Але характер опосередкування тут 

інший. Якщо в апаратній бюрократії ухвалення рішень регулюється списками 

правил і інструкцій, а професійна бюрократія функціонує на засадах певних 

компетенції! і документально підтверджених кваліфікацій, то команда діє, 

орієнтуючись на реалії іншого роду. До таких належать насамперед загальне 

бачення і вироблені самою командою процедури взаємодії її членів» [122, 

с.219]. 

Слід зазначити, що командний менеджмент у мінімальному ступені 

регулюється положеннями. правилами і інструкціями. Далеко не завжди він 

ґрунтується і на професійних стандартах і, відповідно, є підзвітним 

професійному співтовариству. Рішення в команді ухвалюються на підставі 

бачення ситуації і узгоджених цілей, що поділяються членами команди. При 

цьому загальнокомандні цілі мають бути зв’язаними зі стратегією і політикою 

організації. Крім того, команда самостійно виробляє правила і процедури 

обговорення проблем і способи вирішення поточних завдань. Тобто, регулятори 

своєї діяльності команда сама виробляє значною мірою і відповідає за успіх 

дорученої їй справи. Вона несе колективну відповідальність перед 

організацією, а індивідуально кожен відповідає перед усією командою [122, 

с.220]. 

Отже, командний менеджмент - це менеджмент, що здійснюється за 

рахунок створення і функціонування управлінських команд, заснованих на 
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процесі делегування повноважень. Кожен командний менеджмент являє собою 

послідовні трансформації, що передують попередньої організаційній культурі.  

Повноцінну трансформацію командного менеджменту ускладнює 

відсутність в організаційній культурі попередника трьох організаційних 

культур - бюрократичної, органічної і підприємницької. 

Часто проблематично задіяти ідею командного менеджменту через низьку 

ефективної організації, а також нестійкого психологічного клімату і невисокого 

рівня професіоналізму.  

 

1.2 Організація спільної діяльності та основні цілі командного менеджменту 

 

Розглядаючи питання організації спільної діяльності колективу та основні 

цілі командного менеджменту слід зазначити, що на думку окремих науковців 

про команди і їх створення спеціалісти в області управління, організаційного 

розвитку і соціальної психології заговорили відносно недавно. Перші 

дослідження командної роботи були опубліковані на початку 60-х років. 

Модель управління, заснована на командоутворенні зародилась в Японії. В 50 

роки основною виробничою ціллю японських фірм стало підвищення якості, 

яка визначала конкурентоздатність товарів на ринку одночасно із зниженням 

собівартості. При організації виробництва японські менеджери прийшли до 

висновку, що якість кінцевої продукції та загальний результат напряму 

залежить від діяльності команд. Найважливішим кроком було досягти 

хорошого розуміння поставлених перед командою завдань та методів їх 

виконання, творчого та свідомого ставлення до роботи, що в свою чергу 

полегшувало взаємодію, підвищувало індивідуальну активність і 

працездатність членів команди, які вже діяли як єдине ціле [86, с.83-84]. 

На їхню думку, «прототипом сучасних команд можна вважати японські 

кружки якості, які відіграли важливу роль в досягненні високої якості їх 

продукції. Американські компанії перейняли цю специфічну форму організації 

діяльності робочих груп, коли японські компанії почали становити сильну 

https://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/organizacijna-kultura.html
https://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/organizacijna-kultura.html
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конкуренцію і багато в чому навіть випереджати. Для американського бізнесу 

застосування командних методів роботи характерне, починаючи з середини 

1960-х. Піонерами використання команд були такі всесвітньо відомі зараз 

компанії, як: Procter&Gamble Company,Xerox Corporation,General Electric 

Company,IBM Corporation, Colgate-Palmolive Company. Восени 1990 року 

компанія Taxes Instruments та університет Північного Техасу організували 

першу міжнародну конференцію по командах. Проведені в 1997 році 

дослідження показали, що майже четверта частина всіх організації Північної 

Америки впровадили чи будуть впроваджувати командні методи роботи [86, 

с.84]. 

В Європі однією з перших компаній, які використали на практиці своєї 

діяльності командні методи роботи, стала Volvo Corporation – в Швеції була 

впроваджена нова технологія зборки автомобіля спеціальними командами 

робочих, відповідальних за з’єднання окремих вузлів. Командний підхід 

дозволив, згідно з оцінками спеціалістів, зменшити витрати на 25% в 

порівнянні із традиційним, а також підвищив трудовий ентузіазм і значно 

покращив психологічний клімат в робочому середовищі [109, с.124-127]. 

Починаючи з 1975 року побудова команд була включена приблизно в 

40% всіх програм по організаційному розвитку за кордоном. Виникнення такої 

зацікавленості до командного підходу пов’язане з тенденціями в області 

розвитку організацій та високоефективного менеджменту [86, с.85]. 

По –перше, для сучасних організацій характерні тенденції ускладнення та 

збільшення свого структурного складу, що потребує впровадження більш 

ефективних організаційних форм і методів колективного управління, які 

дозволяють покращити координацію діяльності співробітників та 

повноваження, які дають йому більшу самостійність при вирішенні певних 

проблем, що належать до частини роботи, яку виконує саме він в трудовому 

процесі. При цьому він несе відповідальність за професійно отриманий і 

своєчасний результат в рамках своєї частини роботи. Але, чим більша 

диференціація, тим важче встановлювати взаєморозуміння, тобто дійсне 
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спілкування команди. Крім того, диференціація сприяє розвитку конкуренції і 

при цьому жертвою стає загальна продуктивність, в той час, як необхідною 

умовою співробітництва в команді є кооперація, а результатом – не 

фрагментарне виконання окремих елементів трудового процесу, а виконання 

процесу в цілому. Саме тому одним із принципів командної роботи виступає 

розподіл обов’язків і відповідальності за досягнення поставлених цілей, а не 

жорстке закріплення виконуваних функцій [34, с.39]. 

Ще одним методом організації співробітництва – делегування 

повноважень – передача керівником частини своїх прав, обов’язків та 

відповідальності підлеглим. Значення делегування підкреслюється багатьма 

теоретиками та практиками управління. Очікування і обов’язки, які 

створюються в результаті делегування, можуть стати потужною силою для 

забезпечення гармонії і єдності цілі[13,с. 215]. 

Джон С. Максвел називає делегування найпотужнішим інструментом, 

який може мати лідер команди [65, с. 112] . Делегування приносить організації 

наступні аспекти: зменшує напругу в колективі; покращує розвиток підлеглих; 

робота в групі стає більш енергійною; підхід до роботи набирає більш творчої 

форми. 

В сукупності дві названих вище ознаки – спільна ціль та спільна 

діяльність формують основну відмінну характеристику команди – особливо 

якісну модель поведінки індивідів, які входять в команду. Дана модель 

поведінки припускає, що: 

1. Виконуючи індивідуальні завдання, індивіди орієнтуються на 

досягнення спільної цілі. Кожен вважає себе частиною команди і розуміє: все, 

що він робить чи не робить, зачіпає і стосується ще когось; 

2. Кожний член команди має рівні права участі в плануванні її діяльності 

в цілому, плануванні своєї особистої роботи, а також роботи кожного члена 

команди. Іншими словами, «всі планують діяльність кожного, кожен планує 

діяльність всіх»; 
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3. Учасники команди співставляють та узгоджують свої дії. Кожен 

намагається виконати не тільки свою частину роботи найкращим чином, але й 

«підлаштуватися» під колегу, тобто створити умови для того, щоб інший 

учасник міг краще виконати свою частину роботи; 

4. Члени команди допомагають і підтримують один одного, будують 

роботу так, щоб недоліки одного учасника компенсувати перемогами іншого; 

5. Індивіди часто і відверто спілкуються (в основному неформально). 

Вони не приховують своїх поглядів та інформацію, завжди готові допомогти 

[30,с.11-12]. 

Результатом такої моделі поведінки є так званий синергетичний ефект, 

тобто робота в команді дозволяє досягти результату, який значно перевищує 

арифметичну суму результатів, яких учасники команди могли б досягти 

окремо. Дійсно хороша команда завжди представляє собою щось більше, ніж 

просто сума її складових . 

Жодна з груп не стає командою до тих пір, доки вона не визнає себе нею. 

Ще повинна існувати командна підзвітність – це визначення обіцянки, яка 

лежить в основі двох аспектів ефективних команд: обов’язки і довіра. Взаємна 

звітність не може виникнути з примусу, але коли команда поділяє місію, цілі і 

підхід, взаємна підзвітність виникає природно сама по собі. Для команди 

важливим є наявність у співробітників комбінації взаємодоповнюючих навиків. 

Командні відносини, які традиційно включають в себе такі поняття, як відчуття 

ліктя, дух партнерства, можуть проявлятися виключно в діловій сфері, не 

розповсюджуючись на особисте життя членів команди [113. с.402]. 

Основними причинами, через які люди об’єднуються в команди є – ділові 

та мотиваційні. 

Ділові причини обумовлені постійно змінним та складним зовнішнім 

бізнес-середовищем. Для вирішення певних проблем в організації зазвичай 

створюються міждисциплінарні групи. Робота в групах дає можливість 

об’єднатися для досягнення поставлених цілей. Більшість цікавих ідей виникає 

саме в групах. Сучасні наука та технології надто складні для одного розуму, 
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дослідження світу здійснюють саме команди, які включають в себе астрономів, 

фізиків, програмістів, над розробкою нових ліків від невиліковних хвороб 

працюють команди мікробіологів, онкологи та хіміки. Нобелівських премій 

удостоюються все частіше колективи вчених. Спонукаючими мотивами 

формування команд виступають прагнення вдосконалення процесу виконання 

робіт, підвищення гнучкості виробництва чи відповідальності співробітників, 

які мають особливе значення для організації та оперують в середовищі з 

високою невизначеністю. Тому менеджери часто розглядають команди як 

найбільш ефективний в порівнянні з обов’язковими індивідуалістичними 

стилями управління спосіб використання талантів співробітників і інших 

ресурсів компанії. Обмін знаннями співробітників різних відділів в організації 

означає зменшення потреби в працівниках. Оскільки робота в команді 

стимулює формування відповідальності співробітників при прийнятті рішень, 

виникає можливість зменшення чисельності контролюючих і забезпечуючи 

функціонування організації робітників. 

Мотиваційні причини. Популярність роботи в командах багато в чому 

пояснюється переконанням, що вона мотивує робітників до високого ступеня 

участі в процесі роботи. Участь в роботі команди дає співробітникам 

можливість виразити свої ідеї і ознайомитися з думками інших, змінити при 

взаємодії свою думку. Схвалення групою дій індивіда задовольняє важливі 

людські потреби. 

Менеджмент організацій повинен сконцентрувати свої зусилля на пошуку 

ефективних методів управління командами. Він висунув принцип 

підтримуючих відносин – результат взаємодії та досвіду діяльності, які 

формують почуття самоцінності індивіда. Оскільки більшу частину часу 

робітники проводять в групах, саме команди "прокладають маршрут" до дуже 

важливих для робітників підтримуючих відносин. Завдання керівництва 

полягає в тому, щоб « кожний індивід був членом одної чи більше ефективної 

групи, співробітники організації повинні бути лояльними командам, володіти 

ефективними навиками взаємодії і керуватися цілями добре виконаного 
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завдання. Перевага членства в команді полягає у відчутті того, що вони 

являються частиною організації. 

По-друге, в умовах зростаючої нестабільності ділового середовища 

висока конкурентоздатність фірм і корпорацій багато в чому забезпечується за 

рахунок формування організаційних структур з підвищеною гнучкістю, які 

швидко реагують на зміни зовнішнього середовища. Структури такого типу у 

своїй діяльності керуються принципом : «Якщо ви стикнулися з важливою 

проблемою, зберіть потрібних вам людей разом і чекайте, доки вони все 

вирішать», що по суті і є проявом командного підходу [89, с. 151-155]. 

Також слід зазначити, що на думку спеціалістів в сфері управління 

М.Вудкок, Д. Френсіс та ін. сучасні організації наділять керівників різних 

рівнів відповідальністю за ширше коло завдань, ніж вони здатні виконати 

самостійно [15, с. 151]. Для того, щоб вони здатні були нести цю 

відповідальність і створюються різні форми колективного управління, як, 

наприклад, команди. 

По- третє, із сучасних уявлень менеджерів про продуктивність випливає, 

що хоч самостійна робота менеджера є важливою, сама собою вона не створює 

продукції. Продуктивність менеджера є результатом, отриманим визначеною 

групою, яка знаходиться або під його впливом, або в межах його повноважень 

[27, с.229]. Таким чином, підвищення продуктивності управлінської праці в 

цілому залежить від усвідомлення того, що менеджер будь-якого рівня 

пов'язаний із створенням продукції колективної роботи. 

Сьогодні вже можна говорити про існування теорії команд, хоч більше це 

відноситься до зарубіжної теорії і практики управління. 

Команда – група з двох чи більше індивідів, які для досягнення 

конкретної цілі координують свою взаємодію та трудову діяльність. 

Для створення команди, необхідні 3 такі обов’язкові компоненти: 

 -для створення команди необхідно не менше 2 чоловік; 

-члени команди регулярно взаємодіють між собою; 

-праця членів команди спрямована на досягнення певної цілі. 
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Можна виділити такі основні характеристики команди в діяльності: 

- об’єднана група людей; 

- узгодженість загальних цілей; 

- узгодженість місії спільної діяльності; 

- стійка система міжособистісних стосунків; 

- самоорганізація групи; 

- ефективна самореалізація учасників у рамках групи; 

- ефективність спільного вирішення проблем; 

- розподіл і узгодження відповідальності; 

- готовність учасників до самоконтролю, самокорекції та саморозвитку; 

- високий ступінь взаємовиручки і взаємопідтримки; 

- відкритість всіх членів групи до спільної діяльності; 

- висока якість комунікаційних процесів в групі.  

Команда діяльності – це об’єднання людей, які виконують спільну 

роботу, згуртованість яких визначена узгодженістю способів взаємодії, 

адекватністю цілей, цінностей, ідеалів. 

Вважається, що команда – це добре. Організація вважається сучасною, 

якщо в ній прийнятий стиль роботи командами. В нашій країні існує така 

тенденція, що в організації повинен бути голова, який „тримає ” організацію. 

Саме тому перехід до роботи в команді просувається не швидко. Багато хто 

шукає, кому б бути підлеглим, проти кого б протистояти, кого б підкорити. 

Традиція роботи в команді тільки починає виникати і критерії роботи ще 

недостатньо зрозумілі : до чого прагнути, яка організація врешті – решт буде. 

Команда – це група людей, які орієнтовані на себе і займаються тим, чим 

їм подобається. Однак одразу ж виникають питання: хто за що відповідальний, 

як зробити так, щоб кожен отримав те, що прагне та інші. Навіть якщо члени 

групи професіонали, проблеми все ж виникають, коли необхідно діяти 

узгоджено. 

Основна відмінність команди – відсутність жорсткої структури. А це в 

свою чергу означає наявність самоорганізації всередині групи [113, с. 341-345]. 
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Команда створена з групи спеціалістів, які належать до різних сфер 

організаційної діяльності і працюють спільно над вирішенням тих чи інших 

проблем. Суть команди полягає в загальному для всіх її членів обов’язку, що 

потребує наявності певного призначення, в яке вірять всі члени команди – її 

місії. 

Місія команди повинна включати елемент, який пов’язаний з перемогою, 

першістю, просуванням вперед. Існує відмінність від цілей команди її місії: цілі 

команди дають можливість слідкувати за своїм просуванням вперед на шляху 

до успіху, а місія як більш глобальне по своїй суті і надає всім конкретним 

цілям зміст і енергію. 

Крім того важливими ознаками команди є: 

Спільні цілі. Ціль – це образ майбутнього, на реалізацію якого 

спрямована діяльність. Спільна ціль може бути досягнута тільки спільними 

зусиллями. Фактично для команди існує 3 типи цілей [24, с.134]: 

1. Цілі пов’язані з інтересами організації (цілі справи). Це та частина 

спільно організаційної діяльності, для виконання якої і створюється команда . 

2. Цілі пов’язані з командотворенням (цілі групи) досягнення в групі 

певного рівня узгодженості взаємних дій (спрацьованості) і психологічної 

єдності (згуртованості). 

3. Цілі пов’язані з інтересами членів команди і їх особистими потребами 

(цілі людей). Сюди можна віднести – матеріальну винагороду за роботу, 

реалізація творчого потенціалу. 

В силу того, що люди є різними, в них може виникнути й різне розуміння 

цілей. Важливо, щоб всі були якнайкраще проінформовані і зацікавлені. 

Спільна діяльність (співробітництво). Принциповим аспектом є розуміння 

того, що люди тут працюють разом, а не поруч. Команда не завжди має змогу 

зібратися. Її члени можуть працювати індивідуально, та в той же час 

підкорятися жорсткій командній дисципліні. Наприклад, члени команди 

можуть знаходитись в різних куточках планети, та водночас робити свою 

частину роботи, оперативно спілкуючись по електронній пошті чи телефоні [7, 
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с.140] . Члени команди узгоджують свої дії та зусилля, темп діяльності. Кожен 

прагне не тільки здійснити індивідуальний внесок в роботу, але й виконати 

свою частину роботи так, щоб інший зміг більш ефективно виконати свою 

частину. Також одним з важливих аспектів командного співробітництва є 

спільна відповідальність як поєднання двох аспектів – індивідуальна та 

командна відповідальність. З однієї сторони, кожний учасник команди має 

визначені права чогось більшого, ніж кожний з них по одинці [82,с.10-11]. 

Багато менеджерів, особливо в компаніях, зайнятих в галузях жорсткої 

конкуренції, вважають, що тільки робота в командах дозволяє досягти високої 

продуктивності і високої якості продукції. Групи пропонують структуру, в якій 

індивіди переслідують як власні цілі, так і цілі організації. Чим більше людей, 

тим більше поглядів. Висловлюючи свої ідеї колегам, вони можуть їх як 

прийняти, так і розкритикувати. Хороші команди – сукупність 

різноманітностей, а якщо точки зору і погляди на вирішення проблеми різні, то 

в ході їх взаємодії може народитися принципово новий підхід. Команди 

стимулюють прийняття і розуміння проблеми пропонованого рішення. 

Об’єднання зусиль індивіда і групи зазвичай викликають почуття співучасті в 

подоланні перешкод і досягненні результату. 

Команди стимулюють навчання співробітників, які спільно працюють над 

вирішенням проблеми, та не тільки виконання завдання , але й отримання 

цінного досвіду та роздумів про альтернативні можливості вирішення 

проблеми. Саме спільна робота в групах дозволяє випробувати нові способи 

вирішення проблеми, а члени команди відкривають для себе багато нового.  

Працююча над виконанням завдання команда – найкращий, неодноразово 

провірений на практиці спосіб перетворення бачення в цінності та узгодження 

дій, адже група опирається на спільну діяльність її членів. Саме команди 

визначають напрям діяльності організації в цілому, загальні для всіх 

співробітників цілі. Команди дають можливість прискорити реакцію ієрархії, не 

послаблюючи структуру влади організації, ініціюють процеси за її межами, 

знаходять адекватні відповіді на найскладніші питання [7, ст.342-345]. 
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Понад два десятиліття тому, коли такі компанії, як “Toyota”, ”General 

Foods”, “Volvo” запроваджували команди, це було новинкою, оскільки ніхто 

більше цього не робив. Сьогодні ситуація цілком протилежна: привертають 

увагу організації, в яких не використовується той чи інший вид команди. 

Одержані дані свідчать про те, що команди, як правило, працюють краще ніж 

індивіди, коли завдання потребують чисельних умінь, розсудливості і 

багатогранного досвіду. Керівництво багатьох компаній дійшло висновку, що 

команди гнучкіші і легше реагують на зміни в зовнішньому середовищі, ніж 

традиційні відділи чи інші види постійно працюючих угруповань. Крім того 

команди можна швидко зібрати, розгорнути, переорієнтувати і розпустити. 

Врешті – решт, команди можуть забезпечити щось більше, ніж тільки 

підвищення ефективності та поліпшення показників діяльності для організації : 

вони можуть бути джерелом задоволення роботою. Оскільки членам команди 

часто дають можливість опановувати багато речей, які безпосередньо 

впливають на їхню роботу, команди є для керівництва ефективним засобом 

залучення людей до активної роботи, що поліпшує моральний стан працівників 

та сприяє диверсифікації робочої сили. Але людей можна об’єднати просто у 

робочі групи, чим же команди відрізняються від них. Члени робочої групи 

взаємодіють головним чином для того, щоб обмінятися інформацією та 

ухвалити рішення, які допоможуть кожному з них виконувати завдання в межах 

свого кола відповідальності. Робоча група не має можливості чи потреби 

зобов’язуватися виконувати колективну роль, яка потребує спільних зусиль. Не 

виникає позитивної синергії, яка створювала би всеохопний рівень виконання, 

більший, ніж сума окремих внесків. 

Робоча команда, навпаки, генерує позитивну синергію завдяки 

координованим зусиллям. Індивідуальні зусилля членів команди на рівні 

виконання завдань дають результат значно більший, ніж сума їхніх особистих 

внесків.  
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Широке використання команд створює для організації потенціал щодо 

збільшення обсягу виробленої продукції без збільшення витрат. Однак це є лиш 

потенційним [118, с.18-25]. 

Щоб краще зрозуміти природу команд, слід розглянути детальніше всі їх 

види, в яких ситуаціях їх краще застосовувати. Отже, чотирма 

найпоширенішими видами організації команд є: 

функціональні команди; 

команди з розв’язання проблем; 

самокеровані команди; 

перехресно – функціональні; 

віртуальні команди. 

Розглянемо кожний вид окремо. 

Функціональні команди складаються з керівника та працівників його 

підрозділу. В межах такої команди проблеми авторитету, ухвалення рішень та 

взаємодії є порівняно простими і зрозумілими. Їх часто створюють для 

підвищення ефективності діяльності або для розв’язання конкретних завдань у 

межах окремого функціонального підрозділу. Наприклад, торгівельна команда, 

команда сервісного центру, ремонтна команда. 

Майже 20 років тому популярність команд тільки почала зростати, і 

форми, в яких вони існували, були надзвичайно подібні. Ці команди, як 

правило, складалися з 5-12 працівників з погодинною оплатою, що працювали в 

одному відділі та збиралися на кілька годин щотижня для обговорення методів 

поліпшення якості, ефективності та середовища праці. Такі команди називалися 

– командами з розв’язання проблем. Їхні члени обмінювалися ідеями та 

висували пропозиції щодо того, як можна було б поліпшити процеси і методи 

праці. Одним з найпоширеніших таких команд, що зустрічалися в 1980-х років, 

є гуртки якості. Вони брали на себе відповідальність за розв’язання проблем 

якості, а також нагромаджували та оцінювали власні результати. Однак такі 

команди рідко коли мають виключне право втілювати будь-яку зі своїх 
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пропозицій у життя. Натомість вони дають рекомендації керівництву, яке 

зазвичай приймає рішення щодо впровадження рекомендаційних заходів.  

Самокерована робоча команда – це формальна група співробітників, яка 

працює без керівника і відповідає за завершений виробничий процес чи за той 

його етап, на якому виконується постачання продукції або послуг зовнішньому 

або внутрішньому клієнтові. Зазвичай команди такого типу контролюють темп 

своєї роботи, визначають розподіл робочих завдань, час перерв, а також 

перевіряють виконання власної роботи. Такі команди впровадили в себе 

компанії : “Xerox”, “ General Motors”, “ Coors Brewing” та інші. Такі команди 

характеризуються як правило наступними показниками: 

члени команди володіють різними навиками і можуть виконувати різні 

функції, так що їх загальний досвід дозволяє виконувати складні та великі 

організаційні завдання. В команді можуть бути представники різних відділів, 

кожен з яких проходить різносторонню підготовку і може виконувати функції 

будь-якого члена команди. 

команда має доступ до необхідних для виконання завдання ресурсів 

команда має право самостійно приймати рішення. 

Ефективність самокерованих команд виправдовує навіть найсміливіші 

очікування. 

Перехресно-функціональні команди складаються з працівників майже 

одного і того самого ієрархічного рівня, але різних робочих підрозділів 

організації. Працівники збираються разом для реалізації якогось конкретного 

завдання. Вони є також ефективним засобом, що дає змогу працівникам з 

різних підрозділів однієї організації обмінюватися інформацією, розробляти 

нові ідеї, розв’язувати проблеми та координувати складні завдання. Але ними 

важко керувати. 

Віртуальна команда є варіантом електронних нарад. Вона дає групам 

можливість зустрічатися, незважаючи на відстань та час, і дає змогу 

організовувати зв’язки між працівниками у спосіб, який був неможливим у 

минулому. Члени команди використовують досягнення новітніх технологій, як-
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от циркулярні виклики, відео конференції або електронна пошта, для 

розв’язання проблем, навіть незважаючи на те, що вони можуть бути 

географічно розділені або перебувати в різних часових зонах. Віртуальні 

команди також використовуються для розв’язання проблем та підвищення 

успішності продажу. Вони об’єднують людей, які знаходяться на великих 

відстанях один від одного, але володіючих можливістю брати участь в спільній 

діяльності. Віртуальні команди зазвичай виникають в організаціях, офіси і 

виробництво яких розкидані по всьому світі. Лідерами в такій команді можуть 

бути , як одна людина, так і всі її члени в залежності від того, хто є 

професіоналом у вирішенні конкретної проблеми. Успіх такої команди 

визначається наступними елементами: 

складний і точний підбір учасників; 

потужна підтримка команди і її цілей зі сторони керівництва;  

чітка постановка завдань; 

найкращі засоби зв’язку; 

створення атмосфери довіри в команд; 

спільне використання інформації [82, с.10-11]. 

Найпростіший спосіб класифікації команд – поділ їх на ті, які 

створюються як частина формальної структури організації, і ті, ціль котрих 

полягає в розширенні участі їх членів в управлінні. 

Формальні команди створюються як частина організаційної структури 

компанії. Виділяють три різновиди формальних команд: з горизонтальними та 

вертикальними організаційними взаємозв’язками, а також спеціалізовані 

команди. 

1) Вертикальна команда – включає в себе менеджера і його формальних 

підлеглих. Її ще інколи називають функціональною. Може включати 

представників одного і того ж рівня ієрархії в рамках одного ж рівня ієрархії. 

Як правило в неї входить відділ в цілому. Наприклад, медсестри третьої зміни в 

лікарні. 
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2) Горизонтальна команда складається з робітників одного і того ж рівня 

ієрархії, але з різних відділів. Вони збираються разом, отримують завдання, а 

після його виконання можуть повернутися до своїх звичайних робочих 

обов’язків. Зазвичай горизонтальні команди формуються у вигляді спеціальних 

груп і комітетів [72, с.392]. 

Спеціальна група включає в себе співробітників різних відділів, яким 

доручено спільне виконання певних дій. Після досягнення поставленої цілі 

спеціальна група розпускається.  

Комітет як правило являється більш довговічним утворенням, нерідко 

стає постійною частиною організаційної структури. Членство в комітеті 

визначається не тільки досвідом роботи, скільки посадою співробітника. Члени 

комітету повинні бути офіційним представницьким обличчям на відміну від 

спеціальної групи. Комітет має справу з проблемами, які виникають регулярно. 

3) Спеціалізована команда не входить в формальну структуру організації і 

працює над найбільш важливими чи потребуючими унікальних творчих навиків 

проектами. Вона має свою внутрішню структуру, але члени команди 

відчувають себе повністю незалежними утвореннями [109, с.563-565]. 

Якщо команда створена спеціально для роботи над окремим проектом, то 

її називають – проектною командою. Але і в цьому випадку можна виокремити 

окрему її класифікацію: 

Команда проекту (КП) –організаційна структура, яка створюється на 

період здійснення всього проекту або однієї із фаз його життєвого циклу. 

Завданням керівництва команди проекту є проведення політики та 

затвердження стратегії проекту для досягнення його цілей. 

Команда управління проектами ( КУП) – організаційна структура, яка 

включає тих членів Команди проекту, які безпосередньо беруть участь в 

управлінні проектом, в тому числі – представники окремих учасників проекту і 

технічний персонал. У відносно невеликих проектах КУП може включати 

практично всіх членів команди проекту.. Завданням КУП є виконання всіх 

управлінських функцій і робіт в проекті в ході його виконання. 
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Команда менеджменту проекту(КМП) – організаційна структура, яку 

очолює головний менеджер проекту створена на період виконання всього 

проекту чи його фази. В команду можуть входити фізичні особи, які 

безпосередньо виконують менеджерські та інші функції управління проектом. 

Головними завданнями є реалізація політики та стратегії проекту, виконання 

стратегічних рішень і використання (тактичного) ситуаційного менеджменту 

[126, с.14-15]. 

Робота команди не є такою безхмарною та ідеальною. Всьому притаманні 

плюси і мінуси. Виходячи з цього можна виділити такі командні проблеми: 

Відчуття розбіжностей в розумінні стратегічних цілей, ідеалів і цінностей 

колективної діяльності; 

Відсутність навиків чи значимості відмінної позиції(ролі); 

Несумісність особистісно-професійних точок зору ; 

Недостатня скоординованість у взаємодії у вирішенні спільних 

практичних завдань; 

Необмежена влада лідера; 

Відсутність творчого підходу при вирішенні проблем; 

Занадто неформальна атмосфера в групі чи високий ступінь 

конфліктності; 

Відсутність ефективної системи співробітництва і визначеності ролі 

кожного в загальній цілісності командної структури; 

Особистісні психологічні бар’єри (стереотипи, установки, домінанти..), 

які заважають виникненню та розвитку неформальних відносин всередині 

команди; 

Неефективне використання групових ресурсів; 

Незадоволеність матеріальним стимулюванням співробітників компанії; 

Недосконалість організаційно-управлінських форм команди; 

Недооцінка значимості командного існування і ігнорування командо 

утворюючих процесів в спільній діяльності тощо [12, с.134-135]. 

Мурашко М.І. пропонує виділити іншу типологію команд [79, с. 215-220]: 
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«Тусовка»- взаємодія людей побудована на спільних потребах, мотивах, 

інтересах. Динаміка потреб притаманна кожному, а це робить їх об’єднання 

тимчасовим, нестабільним, адже люди взаємодіють до того часу, поки інтереси 

співпадають. Якщо діяльність постійна і немає можливості просто піти, то в 

рамках даного типу об’єднання виникають і змінюються мікрогрупо утворення 

за симпатіями. Основні ознаки: 

Невизначеність цілей спільної діяльності; 

Відсутність явного лідера; 

Відсутність узгоджених норм та способів взаємодії; 

Плинність членів команди; 

Наявність до кінця невизначених загальних потреб; 

Висока ймовірність розпуску; 

Високий ступінь не гарантованості досягнення бажаного результату.  

«Гурток» - взаємодія людей заснована на спільності інтересів, 

співставлених з діяльнісними цілями і нормами. Однак, в даному об’єднанні 

людей діяльнісні норми нестійкі. Більшість норм лиш беруться до уваги, але не 

на шкоду існуючим інтересам. Оскільки спільні інтереси займають провідні 

позиції, норми з легкістю переглядаються, що створює підвищену нормативну 

динаміку, яка супроводжується цілою низкою узгоджувальних процедур. 

Ознаки: 

Наявність харизматичного неформального лідера; 

Спільні цілі; 

Високий ступінь зацікавленості членів команди у спільних діях для 

досягнення цілей; 

Основний тип відносин – неформальний; 

Відносна стійкість складу гуртка; 

Наявність стійких відносин між його членами; 

Висока ймовірність досягнення результату; 

«Загін» - головна особливість команди даного типу це жорстка 

дисципліна. Інтереси справи стоять на власними інтересами, тому між людьми 
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переважають між функціональні зв’язки. «Армійська дисципліна» стає 

перепоною для творчого підходу і породжує внутрішній дискомфорт у людей, 

які не схильні до виключно формальних відносин. Відсутність міжособистісної 

згуртованості між членами групи особливо деструктивна в ситуаціях, які не 

мають стереотипного вирішення. 

Наявність сильного формального лідера; 

Сильні позиції лідера; 

Жорстка дисципліна; 

Здійснення контролю лідером; 

Наявність спільних цілей; 

Тип відносин – формальний; 

Високий ступінь зацікавленості членів такої команди в матеріальних 

благах, які можуть бути отримані при досягненні цілі; 

Малий об’єм узгоджувальних процедур; 

Наявність потенціалу само організованості; 

Ймовірність досягнення спільного результату; 

Цінності групи стоять вище за індивідуальні. 

«Кооперація» - об’єднання людей засноване на неформальній 

зацікавленості кожного в інтересах справи. Індивідуально-особистісні інтереси 

реалізуються в такій команді за рахунок стійких мікрогрупових об’єднань, між 

якими можуть виникати протистояння. В цілому, всі учасники команди даного 

типу достатньо адекватно самовизначені до роботи і здатні реалізовувати 

узгодження між собою без участі лідера на основі затверджених загальних 

цілей. Основні риси: 

Наявність лідера визнаного колективом; 

Наявність спільних цілей і чітких норм процесу їх досягнення спільними 

зусиллями; 

Високий рівень само визначеності до роботи; 

Професіоналізм членів команди; 
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Чітка визначеність функцій кожного учасника і наявність свободи в 

рамках функцій; 

Тип відносин діловий, але з врахуванням особливостей членів 

«корпорації»; 

Висока стійкість людського складу колективу; 

Ефективність у вирішенні завдань; 

Наявність самоконтролю та самокорекції у членів колективу. 

«Команда» - об’єднання людей засноване на реалізації спільних цілей, 

завдань, цінностей та ідеалів. Команді притаманний вищий рівень 

самоорганізованості не тільки для виконання завдань, але і в проблемних 

ситуаціях. Даному типу команди притаманна гармонія міжособистісних і 

ділових відносин. Риси: 

Наявність лідера визнаного колективом; 

Спільні цілі, норми процесу досягнення цілей; 

Високий рівень самоорганізації колективу; 

Вищий рівень професіоналізму членів команди; 

Високий рівень командного духу; 

Чітка визначеність функціональних обов’язків кожного члена команди; 

Гармонія ділових та міжособистісних відносин; 

Максимальна стійкість складу команди; 

Наявність цінності професійного саморозвитку; 

Готовність до вирішення проблем спільною діяльністю [10, с.17-19]. 

Якими ж характеристиками повинна володіти ефективна команда? 

За словами Джеймса Фрипа, менеджера з укомплектування кадрами 

підрозділів корпорації “ Taco Bell” штат Небраска, така команда має кілька 

характерних особливостей. 

Забезпечення того, щоб усі члени команди чітко знали та розуміли, якими 

є цілі та завдання. 

Щоб кожен знав і розумів свою конкретну роль у цій команді. 
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Дозволити членам команди вносити пропозиції щодо досягнення цілі 

команди. 

Основна відмінність команди від групи полягає в наступних аспектах:  

Члени команди об’єднані спільними цілями, намірами, завданнями; 

Члени команди взаємозалежні; 

Вони згідні з тим, що для досягнення своєї поставленої цілі вони повинні 

ефективно працювати разом. 

Проте не кожному працівнику властиво бути гравцем команди. Деякі 

люди воліють, щоб цінували їхні особисті досягнення. Формування команди в 

таких середовищах може натрапляти на опір. Створення команд виправдане в 

тих країнах, де цінується колективізм [112, с.367-374] . 

Для кожної команди характерні – відкрите обговорення проблем, хороша 

циркуляція інформації. Діяльність орієнтована на вирішення завдань, цілі 

змінюються по мірі надходження проблем. Основна увага надається 

досягненню конкретних результатів : поєднання співробітників і відповідних 

ресурсів заради максимально швидкого і якісного виконання завдань, термін та 

етапи вирішення постійно контролюються. 

Відносини між співробітниками будуються на принципах 

взаємозалежності. Лідерство будується на взаємодії контактів і 

співробітництва. Керівництво діє як каталізатор групової взаємодії і 

співробітництва. 

Ефективність діяльності команди визначається індивідуальною 

успішністю в поєднанні з можливістю об’єднувати особисті цілі співробітників 

з стратегічними цілями організації. Команди легко адаптуються завдяки 

матричному принципу внутрішньої будови : певні підгрупи створюються 

відповідно до поставленого завдання і легко можуть переформовуватися. 

Управління такими командами пов’язане з необхідністю створення 

раціональної структури, забезпечення високого ступеня професіоналізму 

співробітників, складністю досягнення оптимального співвідношення 

зовнішнього контролю і незалежності робочої команди. Керівник повинен бути 
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гнучким і впевненим в собі і в своїх співробітниках. Вплив у команді базується 

не на статусі чи положенні, а на професіоналізмі і компетентності [7, с.255-

258]. 

Важливо також відзначити, що команди відіграють важливу роль у 

програмах неперервного вдосконалення процесу праці. Команди дають 

працівникам природний поштовх до висловлювання ідей і впровадження 

вдосконалень. Наприклад, плануючи створення команд, що займалися б 

розв’язанням складних проблем, керівництво компанії “Ford” визначило 5 цілей 

команди, які повинні : 

бути досить компактними, щоб працювати ефективно і продуктивно;  

бути належно підготовленими у сфері, в якій працюватимуть їхні члени; 

мати досить часу для роботи над проблемами, які вони планують 

розв’язати; 

мати право розв’язувати проблеми та застосовувати коригування дій; 

мати визначеного " захисника " , чия робота полягатиме в допомозі 

команді уникати підводних каменів. 

На роботу команди впливають два чинники: 

Неоднорідність складу. Різноманітність зазвичай забезпечує свіжий 

погляд на справи, однак ускладнює досягнення одностайності та згоди в 

команді. Найяскравіше переваги неоднорідності складу команди проявляються, 

коли перед нею стоять завдання розв’язання проблем або ухвалення рішень. 

Неоднорідні команди дають змогу поглянути на проблему з різних боків., що 

підвищує ймовірність прийняття творчих або унікальних рішень. Крім того 

відсутність однакових поглядів здебільшого означають, що команди 

неоднорідного складу витрачають більше часу на обговорення питань, а це 

зменшує можливість ухвалення слабшого рішення. Члени команд з тісними 

зв’язками більше задоволені роботою, мають меншу кількість невиходів на 

роботу і рідше залишають команду. 
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Розмір команди. Як правило оптимальний розмір команди – 7 людей. При 

збільшенні розміру команди кожному з її членів стає складніше спілкуватися та 

взаємодіяти з іншими. 

В маленьких командах( 2-4 представника) більше згоди, люди отримують 

більше задоволення від спільної роботи, ведуть між собою розмови на особисті 

теми. Відрізняються неформальними взаємовідносинами, не пред’являють 

лідерам особистих вимог. 

Для великих команд ( 12 і більше) характерні розбіжності в поглядах, 

часто виникають конфлікти, пред’являють лідерам багато вимог, оскільки 

прийняття рішень носить централізований характер, а участь у цьому членів 

команди обмежена. Крім того для них нехарактерні дружні відносини між всіма 

учасниками. В великих командах складніше задовольнити потреби учасників. 

Найефективнішими вважаються команди з 5-12 представників [28, с.571]. 

Цікаву модель команд запропонували Дж.Катценбах та Д.Сміт, в ній вони 

аналізують різноманітність в результатах діяльності груп у відповідності з так 

званою кривою результатів. Виділили: 

Робочі групи – група самостійно працюючих , але соціально 

взаємодіючих індивідів, які обмінюються інформацією та досвідом. Вони 

приймають рішення , за котрі несуть відповідальність. Будь – який тиск на 

формування спільних цілей чи виконання завдань відсутній, а отже, взаємодія 

членів групи носить випадковий характер. 

Псевдокоманди – група індивідів, які мають можливість підвищувати 

ефективність спільної діяльності, однак не виявляють зацікавленості в розвитку 

необхідних навиків та умінь. Їх члени затрачають менше зусиль , ніж учасники 

робочих груп, оскільки час виділений на наради, забирає час на індивідуальну 

роботу. 

Потенційні команди – індивіди, які усвідомлюють , що могли б 

працювати більш ефективно, прикладають зусилля у розвиток необхідних умінь 

та навичок. 
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Справжні команди – індивіди, які володіють взаємодоповнюючими 

навиками та уміннями, мають спільні завдання, цілі і методи роботи. Вони 

знають як задовольнити потреби організації і учасників групи. Можливості 

команди перевищують очікування менеджменту. 

Високоефективна команда – група, яка володіє всіма характеристиками 

справжньої команди і сприяє особистому росту її членів, результати більші, ніж 

очікування, в деяких випадках можуть послужити зразком для інших команд. 

[7, с.349-352]. 

Формування команди є однією з управлінських технологій, яка дає бажані 

результати тільки в тому випадку, якщо застосовується у відповідний час та за 

сприятливих для цього умов. 

В цілому можна виокремити такі можливі вигоди від використання 

командної роботи в організації: 

Звільнення керівника від виконання великого обсягу оперативних 

функцій, які можуть бути організаційно відділені від управлінських завдань. 

Для цього можна використати командний менеджмент, тобто менеджмент, що 

базується на перерозподілі обов’язків та делегуванні повноважень. Передаючи 

частину своїх повноважень, керівник зосереджується на виконанні двох 

основних ролей : 

Роль стратега. У керівника з’являється можливість зайнятися 

стратегічним управлінням організації - визначенням і постановкою цілей, 

оцінкою перспектив, налагоджуванням нових зв’язків і розвитком контактів. 

Роль адміністратора, яка полягає у в організації та забезпеченні процесу 

спільної роботи членів команди: підготовка команди, професійні консультації, 

вирішення проблем, які можуть вплинути на продуктивність праці і знизити 

ефективність, мотивація та підтримка команди. 

Підвищення якості вирішення складних завдань. При роботі в команді 

відбувається групове обговорення, що дозволяє більш широкий ніж в одного 

спеціаліста досвід, вислухати точки зору, більш скрупульозно проаналізувати 

факти. 
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Підвищення продуктивності організації. Ще в рамках Хоуторнських 

експериментів (1924-1932рр.) були зроблені висновки, що: 

Покращення взаємовідносин між працівниками (формування 

організаційної соціальної групи) здійснює позитивний вплив на продуктивність 

їх праці. 

Поведінка людей є функцією групових норм. 

Підвищення ефективності передачі інформації. 

В більшості випадків результати отримані від формування команди не 

можливо оцінити за допомогою економічних показників. Кожна команда 

працює над поставленими цілями та завданнями [60,с.239-242]. 

 

1.3 Особливості застосування командного менеджменту в провідних 

країнах світу 

 

Створення працездатної, ефективної команди професіоналів, на думку Е. 

Мальцева – це «виклик для будь-якого керівника, водночас це вершина 

управлінської майстерності. Проте зусилля, витрачені на створення команди, 

окупаються сторицею: команда легше і швидше досягає успіху. Роль лідера 

дуже важлива: він формує основні принципи взаємодії, задає вектор розвитку, 

принципово впливає на мікроклімат у колективі. Здебільшого саме від лідера 

залежить, наскільки правильно обрано модель управління й роботи команди, 

наскільки ймовірний успіх на ринку. Щоб справитися з усім цим, ефективний 

керівник має водночас виконувати щонайменше три ролі: аналітика, стратега й 

будівника. Однак у реальному житті роль аналітика чи стратега відходить на 

другий план через щоденну рутинну роботу, якої тим більше, чим гірше 

організовано систему управління. Проте досягти успіху топ-менеджер може, 

лише працюючи водночас у всіх основних напрямах» [66, с.44]. 

Він пропонує такі характеристики зазначених вище ролей керівника: 

Аналітик. Усім успішним керівникам властиво розуміння галузевого 

ринку й моделі власного бізнесу. Це потребує і аналітичних здібностей, і 
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навичок роботи з великим масивом інформації. Керівник має сформувати 

бачення й «уловити» в потоках інформації нові можливості й ймовірні загрози  

[66, с.44]. 

Стратег. Не менш важливо бачити майбутнє свого бізнесу й опанувати 

мистецтво переконувати членів команди в правильності свого бачення, нарешті, 

вміти чи навчитися діяти відповідно до власних слів. Багато дослідників 

вважають харизму необхідною якістю. Справді, можна проконтролювати час 

приходу й відходу працівників, примусити людей виконати певний обсяг 

роботи. Однак неможливо примусити персонал думати, віддавати всю енергію 

й отримувати задоволення від роботи. Натомість робота в добре організованій 

команді є вагомим мотиваційним чинником, оскільки приносить задоволення. 

Проте не треба забувати й про приземленіші способи мотивації: компенсаційні 

пакети, публічне заохочення, можливість кар’єрного зростання для працівників, 

які пройшли тест на сумісність (а такі працівники з часом перетворюються на 

найцінніший фонд компанії). Команда, що довіряє керівникові, стане групою 

послідовників і прибічників. Адже оперативне управління й вирішення 

стратегічних завдань потребують командного духу, а не лише спільних дій. 

Щоб створити команду, успішні керівники приділяють увагу і формальним, і 

неформальним взаємодіям між членами свого колективу, стежать за 

відповідністю своїх слів і справ. Якщо вчинки керівника суперечать його 

заявам, командний дух випаровується. Найгірше те, що це виявляється не 

відразу, хоча зрештою обов’язково відбувається обвал [66, с.45]. 

Будівник. Людей мало надихнути, їх ще потрібно організувати. 

Організаційні функції, структури і процеси мають бути орієнтовані на 

найкращу реалізацію стратегічного задуму. Розроблення й створення системи 

управління організацією — функції будівника. Завдання керівника — стежити 

за ефективністю системи управління. Треба вибудувати модель бізнесу, 

стратегію — структуру організації, бізнес-процеси, розподілити функції. Робота 

над інструментами управління потребує багато часу, але вона виправдана. 

Якщо терміни обмежено, доцільно покликати консультантів [66, с.44] . 
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Також Е. Мальцев вважає, що «у керівника є ще багато ролей, які йому 

необхідно опанувати: контролер, політик, підприємець, лобіст, піарник, 

модератор, арбітр і просто робоча конячка. Від того, наскільки ефективно 

керівник виконує всі ці ролі, великою мірою залежить успіх командної роботи» 

[66, с.45]. 

Американські менеджери до управління командами мають наступний 

підхід. Але для них , можна сказати, половина роботи виконана, оскільки, 

йдеться про управління самокерованими командами, які потребують лише 

професійного і делікатного підходу. Команди фактично представлені самі собі 

та можуть бути досить ефективними та продуктивними, однак, щоб досягти 

успіху потребують особливого типу зовнішнього керівництва. В процесі роботи 

багато компаній створюють такі команди, фактично незалежні, лиш до певної 

міри керовані зовні. Дослідження показують, що 79% компаній зі списку 

«Fortune 1000» і 81% виробничих організацій використовують подібні 

автономні команди. Поширення їх використання примушує активно 

досліджувати та вивчати найкращі методи створення таких команд для того, 

щоб збільшити їх продуктивність та ефективність.  

Позитивними результатами командного менеджменту може виявитися 

перемога в баскетбольному матчі або досягнення визначеного обсягу продажів 

для торговельної команди. В обох випадках спонукальним мотивом може 

виявитися одне і теж "дещо більше", до чого працівник може і не прагнути у 

своїй повсякденній діяльності. Працівник не тільки одержує дещо більше 

звичайного, але і розважається і випробовує приємне порушення завдяки 

прагненню до успішного виступу і досягнення загальної мети. Однак, як сказав 

видатний баскетбольний тренер Кесі Стенгель, набрати гравців легко, важко 

змусити їх грати разом. Члени команди повинні утворити спаяний колектив, 

щоб досягти високорезультативних дій і поставленої перед організацією мети. 

Очолює команду ефективно діючий лідер команди. Звичайне порівняння для 

такого лідера - диригент симфонічного оркестру. Менеджер команди може 

розглядатися як диригент, а її члени - як музиканти. Усі разом вони можуть 
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грати злагоджено. Щоб цього домогтися, керівник успішно працюючої команди 

повинен мати цілий набір навиків. Як пише Г. Рєзник, існує кілька 

інструментів, що успішно діючий лідер може використовувати для досягнення 

мети: 

- Заохочувати своїх співробітників до створення колективу; це породжує 

приємне порушення, ентузіазм і енергію. 

- Ставити перед собою і своєю командою ясні цілі. Члени команди 

повинні їх розуміти і розділяти. 

- Перетворювати цілі в чітко визначені задачі, результати виконання яких 

можуть бути виміряні. Задачі повинні бути важкими, але здійсненними. 

Підлеглі в цьому випадку будуть знати, чого від них чекають, і мати чіткий 

критерій успіху. 

- Забезпечувати себе зворотним зв'язком. Кожен повинен знати 

положення справ. Зворотній зв'язок - найдійовіша форма комунікації між 

підлеглими і лідером. 

- Визнавати заслуги своїх співробітників; відзначати не тільки досягнення 

окремого індивіда, але в першу чергу загальні досягнення команди й організації 

в цілому [66, с.10-12]. 

Компанія «XEROX» (польська філія) уважно ставиться передусім до 

людей, а не до технологій. Здійснюється інтенсивний аналіз: що непокоїть 

працівників, що для цих є важливим, які проблеми вони вирішують — і потім 

обирається технологія, приймається рішення, адекватне ситуації. Завдання 

команди є розпливчастим. Радше встановлюється специфічна мета, як, 

наприклад, якість товару і частка ринку. Члени команди можуть потім 

розвинути свої проекти, спрямовані на досягнення мети. Керівництво не шукає 

швидкої перемоги, тому найбільшої уваги заслужили тривалі, послідовні 

проекти, які є ефективнішими, ніж грандіозні плани миттєвої перемоги. Життя 

XEROX базується на тому, що люди на своїх робочих місцях можуть 

безпосередньо впливати на виконання роботи. Менеджмент не відіграє 

виключну роль примусу до виникнення ініціатив, але має велику роль 
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стимулятора і підтримки, він повинен знаходити і створювати час і ресурси. 

Технології повинні бути доступними, щоб дати можливість реалізуватися 

ініціативам. 

Між європейським і американським менеджментом існують певні 

відмінності в методах і способах організації використання людських ресурсів 

виробництва й управління. Суттєвою особливістю західноєвропейського 

менеджменту є колективна робота команди на чолі з лідером (менеджером). 

Якщо в американському менеджменті завдання лідера полягають у генерації 

ідей та організації процесу їх реалізації, то в європейському — в умінні 

активізувати творчу активність співробітників [52, с.8-9]. 

Щодо українського досвіду командного управління, то сьогодні дедалі 

більшу роль починає відігравати саме вміння персоналу працювати в єдиній 

команді. Кириченко О.А. вважає, що цю "необхідність визнають як закордонні, 

так і українські фахівці в галузі управління. Один з головних чинників роботи в 

команді полягає в тому, що всі підрозділи сучасного підприємства настільки 

тісно взаємозалежні, що різнорідні менеджерські стилі просто неефективні. 

Інша, не менш важлива причина - багатогранність і складність розв'язуваних 

проблем, їх комплексний характер. Поєднання в одній особі технічної 

компетентності, володіння економічними, правовими й управлінськими 

знаннями в сучасному обсязі - явище неймовірне. Отже, менеджер зобов'язаний 

спиратися на досвід та інтелект колег, відповідальних за різноманітні напрямки 

діяльності підприємства. Командний менеджмент, тобто менеджмент, 

здійснюваний за допомогою створення і функціонування управлінських 

команд, як одна з форм колективного управління базується на процесі 

делегування повноважень» [45, с. 126-127].  

Одним з яскравих прикладів успішного використання командного 

менеджменту є компанія UMC. Для переходу на таку систему праці 

проводилось різні тренінги та навчання. Особливістю є те, що 

використовується такий тип команд як віртуальні команди. Міжнародний 
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рівень співробітництва — найкраще, що може бути. Найкраще, коли команда 

працює на світовому рівні. Важливими є такі речі: 

мати бізнес-план, однак водночас бути готовим змінити чи адаптувати 

його; 

бути гнучким, готовим іти на ризик, помилятися (один раз); 

ставити споживача на перше місце у списку пріоритетів; 

оскільки все робиться командами, розвивати співпрацю між різними 

відділами компанії; 

знаходити і просувати молодих динамічних людей. 

Можна привести також приклад компанії, яка досягла успіху, 

використовуючи командну роботу – це «Nokia». Кожен працював на всі 100%, 

не боявся висунути пропозицію чи ідею щодо вирішення проблеми, яка 

виникла, оскільки навіть невдача не осуджувалась і далі розроблявся новий 

проект. Всі прагнули працювати якнайкраще, адже завойовуючи все нові 

частки ринку, просували не тільки свою команду, але й організацію в цілому.  

Очевидно, що компанії створюють команди не з добрих переконань, не 

для одного тільки покращення взаємовідносин між співробітниками, а заради 

результатів. Очікування від командної роботи втілює в собі відома 

формула"6+2=10”. При цьому пропонується досягнення ефекту синергії, коли 

зусиллями людей, об’єднаних в команду, забезпечується ефект значно вищий, 

ніж проста сума зусиль кожного працівника окремо. Команда має виробити 

колективний продукт, котрий було б неможливо створити кожному окремому 

працівникові. Цей продукт і є тим мірилом, яке дозволяє зробити висновок, чи 

відбулася команда як така. 

В японському менеджменті вся робота побудована на культі команди, 

людина не розглядається як самостійний індивід, а тільки як частина такого 

групового утворення. Звідси , так званий, пожиттєвий найм, неможливість 

швидко просуватися кар’єрною драбиною, можливість змінити місце роботи 

без суттєвого впливу на кар’єру. Обов’язковим є спільний відпочинок з 

колегами, причому родини теж повинні спілкуватися по службових лініях. 
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Якщо трапляється таке, що з командою стосунки не складаються, то кар’єру 

можна вважати зруйнованою, а коло спілкування втраченим. 

Командна робота керівництва виправдана тільки тоді, коли виникають 

завдання, вирішити які можна лише працюючи в команді. Наприклад, компанія 

Texas Instruments по виробництву калькуляторів в 1986 році майже 

збанкротувала. В цей час безперспективний відділ очолила команда керівників, 

які назвали себе "представниками клубу самовбивць " . Однак їм достатньо 

швидко вдалося виправити ситуацію. Керівники мобілізувавши і поєднавши 

технічні знання змогли вдосконалити продукт і провести ре сегментацію ринку. 

А саме головне – вдалося переконати компанію, що калькулятори мають 

майбутнє. Це дало багато інвестицій. 

Найкращий каталізатор командоутворення – неочікувані виклики, які 

кидаються конкурентами , або ж кризи, вирішення котрих потребує конкретних 

змін. 

Де найкраще застосовувати командну роботу – все залежить від сфери 

діяльності. Команди особливо важливі в інтелектуальній сфері, там, де 

завдання потребують ініціативи, взаємодопомоги, креативності, де можливості 

стандартизації обмежені. 

Основна помилка при створенні команд – це побудова псевдокоманд. 

Командна організація роботи виправдана тільки в тому випадку, коли це 

економічно обґрунтовано, так як вона потребує: 

1) Концентрації спеціалістів на вузькому колі робіт; 

2) Додаткове навчання; 

3) Особливий підбір кадрів – чим більше людей в команді, тим важче 

забезпечувати психологічну сумісність [118,с.14]. 
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РОЗДІЛ 2  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА 

ОСНОВІ КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ 

«МАУ» 

 

2.1 Організаційно – економічна характеристика ПРАТ «МАУ» 

 

ПрАТ «Міжнародні Авіалінії України» (англ. Ukraine International 

Airlines) — приватна українська авіакомпанія, що була заснована як державна 

компанія у 1992 році та повністю приватизована 2011 року. Базовим 

аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Основні напрямки 

Україна — Західна Європа, Україна-Близький Схід, Україна - СНД.  

Пакети акцій Міжнародні Авіалінії України розподіляються наступним 

чином (Рис. 2.1.): 

  

Рис. 2.1. Розподіл пакетів акції ПрАТ «МАУ» 

Складено автором за джерелом [94] 

Стратегія МАУ заключається в тому, щоб зайняти лідируючу позицію в 

регіоні [43].  

Основною метою компанії являється запропонувати пасажирам безпечні, 

надійні рейси та найвищі міжнародні стандарти сервісу.  
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ЄДРПОУ: 14348681 

Юридична адреса: 01030 м. Київ вул. Лисенка, 4 

Зареєстрована: Шевченківська районна у місті Києві Державна 

Адміністрація, 29.10.1992 

КОАТУУ: 8039100000 (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н) 

Авіакомпанія МАУ виконує понад 700 міжнародних і внутрішніх рейсів 

на тиждень, що сполучають Україну (Київ, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, 

Одеса, Харків, Сімферополь, Івано-Франківськ) та понад 40 столиць і ключових 

міст Європи, Азії, Африки й СНД, а також забезпечує стикування з 

маршрутами своїх міжнародних партнерів до більш як 3000 міст світу [43]. 

2013 року МАУ запровадила нові маршрути з України до таких міст: 

Варшава (Польща), Вільнюс (Литва), Баку (Азербайджан), Єреван (Вірменія), 

Прага (Чеська Республіка), Ларнака (Кіпр), Мюнхен (Німеччина), Афіни 

(Греція), Санкт-Петербург, Москва — аеропорт «Шереметьєво» (на додаток до 

рейсів у «Домодєдово»), Єкатеринбург, Калінінград, Нижньовартовськ, 

Новосибірськ, Ростов-на-Дону, Сочі (Росія), Батумі (Грузія), Бішкек 

(Киргизстан). 

Проте у зв’язку із військовою агресією Росії проти України, анексії 

Криму а також у зв’язку з ненаданням відповіді від Федерального агентства 

повітряного транспорту Російської Федерації («Росавіація») з поясненням 

причин обмеження польотів українським авіакомпаніям, Державна авіаційна 

служба України прийняла рішення про «повне припинення повітряного 

сполучення між Україною та РФ з 25 жовтня 2015 року» [115]. У результаті всі 

вказані вище маршрути в міста Росії МАУ було скасовано.  

Авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” має власний офіс з 

продажу квитків у терміналі В аеропорту “Бориспіль” (перед залою реєстрації), 

який працює цілодобово. 

У столиці України – Києві працюють дві авіакаси МАУ, зручно 

розташовані поблизу станцій метро. 

Центральна каса розміщується в центрі міста, біля виходу із станції метро 
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“Золоті ворота” за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 4. 

На лівому березі каса МАУ розташована біля виходу із станції метро 

“Бориспільська” в будівлі Головного офісу МАУ за адресою: м. Київ, 

Харківське шосе, 201-203. 

Крім того, офіси з продажу авіаквитків МАУ працюють в аеровокзалах 

міжнародних аеропортів Львова та Одеси. 

“Відкриття нового офісу з продажу авіаквитків МАУ в терміналі А 

київського аеропорту “Бориспіль” – ще один крок авіакомпанії назустріч 

клієнтам, – заявила Директор з бронювання і оформлення авіаперевезень МАУ 

Лариса Мальчевська. – Його зручність уже встигли оцінити і пасажири 

внутрішніх авіарейсів МАУ , і транзитні пасажири, які здійснюють пересадку з 

міжнародних на внутрішні рейси авіакомпанії МАУ та її партнерів” [83]. 

«МАУ» володіє сертифікатом JAR-145, який дає право на повний цикл 

технічного обслуговування техніки фірми Боїнг, включаючи виконання 

складних форм техобслуговування «C-Check» і «D-Check». 

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - це перший офіційно 

зареєстрований в IOSA перевізник в СНД, який успішно пройшов Аудит з 

Безпеки IATA (IOSA). 

МАУ стала 51-м зареєстрованим перевізником IOSA з 265 членів IATA, 

приєднавшись до таких компаній як KLM, Lufthansa, Австрійські Авіалінії, TAP 

і SAS, що є в реєстрі IOSA [94]. 

Також компанія успішно пройшла нову програму Аудиту з безпеки IATA.  

Сертифікат IOSA визнаний Федеральним авіаційним агентством США 

(FAA), як вимоги аудиту код - шерінгової програми США для іноземних 

компаній. 

МАУ успішно пройшла низку код-шерінгових аудитів у процесі 

укладання код-шерінгових угод з провідними європейськими авіакомпаніями, 

такими як KLM, TAP, Австрійські Авіалінії, Swiss International Air Lines, Finnair 

та Iberia. 
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МАУ є однією з провідних авіакомпаній в Україні, яка виконує не тільки 

регулярні, а й пасажирські чартерні рейси на сучасних повітряних суднах 

(Додаток А)  «Boeing 737-500», «Boeing 737-300», «Boeing 737-400», «Boeing 

737-800» та «Boeing 737-900» з різними конфігураціями від 110 до 215 

пасажирських крісел. Також у парку повітряних суден компанії є 

далекомагістральні літаки «Boeing 767-300». Замовниками чартерних рейсів у 

МАУ є провідні туристичні фірми України, а також великі компанії, які 

організовують корпоративні виїзди та світські заходи для своїх співробітників; 

спортивні футбольні, хокейні, баскетбольні клуби; різноманітні асоціації; 

театральні трупи та оркестри; релігійні організації; екіпажі морських суден 

тощо. 

Одним з безумовних плюсів вибору на користь авіакомпанії МАУ є 

можливість виконати комбінований рейс з поєднанням чартерного та 

регулярного рейсів. 

Спеціалісти МАУ у найкоротші терміни після отримання запиту від 

замовника запропонують оптимальні варіанти перевезення, зроблять 

розрахунки вартості, орієнтуючись на конкретні дати та пункти призначення; 

складуть зручний розклад, враховуючи всі побажання клієнта в ході ретельного 

обговорення.  

Найважливішими покупцями для авіакомпанії «МАУ» є її постійні 

покупці прямого та фідерного пасажиропотоків, які становлять її постійний 

прибуток та безпосередньо впливають на імідж компанії, за рахунок відгуків. 

Проте туристи, паломники та інші категорії пасажирів є досить впливовими, як 

і одиничні в сукупності. А від їх вибору залежить розвиток авіакомпанії. 

В період з червня по листопад 2018 року незалежною аудиторською 

компанією на замовлення відділу маркетингу ПрАТ "МАУ" було вибірково 

опитано 1500 пасажирів та проведений аналіз впливу покупців авіакомпанії 

«МАУ» на її діяльність та визначено основні категорії пасажирів, які формують 

пасажиропотік на рейсах авіакомпанії. Дослідження показало (Таблиця 2.1.), що 

основною часткою є пасажири, які користуються послугами регулярно, та яких 
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можна назвати постійними пасажирами, меншу частку пасажиропотоку 

складають туристи, паломники та одиничні пасажири. 

Таблиця 2.1 – Аналіз впливу споживачів на пасажиропотік ПрАТ «МАУ» 

Пасажири Оцінка 

Постійні (прямий пасажиропоток) 5 

Постійні (фідерний пасажиропоток) 4 

Туристи, паломники і т.п. 3 

Одиничні 2 

Складено автором за джерелом [94] 

Базовим аеропортом авіакомпанії МАУ є МА «Бориспіль». За даними 

його прес-служби у 2018 році 10 авіакомпаній перевезли 75,1% пасажирів 

аеропорту Бориспіль. Майже 50% пасажиропотоку аеропорту забезпечила 

авіакомпанія Міжнародні авіалінії України. 

По 5,6% пасажирів Борисполя перевезли Lufthansa і Роза Вітрів, 5,1% — 

Ютейр Україна, а 4,8% — Аерофлот. Air France і KLM, що входять в одну 

групу, перевезли сумарно 4,3% пасажирів Борисполя, Turkish Airlines — 2,7%, 

російська S7 Airlines — 1,5%, British Airways — 1,3% [83]. 

Найбільший прогрес у нарощуванні пасажиропотоку через аеропорт 

Бориспіль досягли авіакомпанії Ютейр Україна (за рік піднялася з 8 на 4 місце) 

і S7 Airlines (піднялася з 15 на 9 місце). 

У 2018 році змінилося співвідношення сумарного трафіку через 

Бориспіль, який генерують українські та іноземні авіакомпанії. У минулому 

році частка українських авіаперевізників скоротилася з 68,6% до 63,5%. 

Відповідно частка іноземних авіаперевізників зросла з 31,4% до 36,5%. 

Авіакомпанія має в своєму складі численний людські ресурси, пілотів 

авіакомпанії, людські ресурси технічного обслуговування літаків і багато 

іншого. Ці елементи характеризують підприємство як соціальну систему. 

Наявність повітряного флоту та інших матеріальних і технічних пристосувань 

доводить, що компанія є технічною системою. 
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Авіакомпанія є дуже складною системою, тому що в її структурі присутня 

велика кількість систем, підсистем, компонентів, які тісно взаємопов'язані як 

між собою, так і з зовнішніми системами. Той факт, що система складна, 

означає, що вона є поліфункціональною (тому компанія здійснює різні функції - 

підготовка, організація пасажирського та вантажного транспорту, лагодження 

та підтримки робочого стану літаків та інші) і мультизадачною (компанія 

ставить перед собою завдання в залежності від виконуваних функцій). 

 

Рис. 2.2. Сумарний пасажиропотік на ринку авіаперевезень в Україні у 2018 р. 

Складено автором за джерелом [30]. 

 

У контексті системного аналізу варто розглядати регулярні збори 

акціонерів, рада директорів, спостережна рада, главу компонентів системи. 

Структура Авіакомпанії в контексті системного аналізу складається з 

наступних підсистем: 

1. Виробничий підрозділ, який очолює заступник Генерального директора 

з операційної діяльності; 

2. Комерційне підрозділ, який очолює заступник Генерального директора 

з комерційної діяльності; 
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3. Фінансове підрозділ, який очолює заступник Генерального директора з 

економічних та фінансових питань; 

4. Програмний комплекс, який очолює заступник Генерального директора 

з авіаційної безпеки. 

Дані підрозділи можна визначити як окремі системи, які, в свою чергу, 

також можуть нести в собі різні підсистеми з власними структурними 

елементами. Розглянемо кожну частину окремо.  

Виробничий комплекс включає в себе такі підрозділи: 

Служба обслуговування пасажирів; 

Транспортна пасажирська служба; 

Служба борт провідників; 

Обслуговуючі підрозділи; 

Група старших інженерів; 

Службовий контроль перевірки літаків перед вильотом; 

Різноманітні диспетчерські служби; 

Паливна служба; 

Транспортне відділення; 

Департамент конструкції та експлуатації наземних рослин; 

Група ICC.  

Заступник Генерального директора з обслуговування має у 

підпорядкуванні: 

Начальник відділу технічного обслуговування (відділ планування та 

контролю, департамент інженерної підтримки, відділ технічної документації) 

Начальник виробничої служби (відділ підтримки, департамент запасних 

частин, підтримки, зовнішній відділ, департамент замовлень і логістики) 

Заступнику Генерального директора з розвитку підпорядковані: 

Відділ розвитку; 

Відділ підтримки повітряної навігації. 

Комерційний відділ складається з наступних частин: 
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Директор з маркетингу (департамент координації роботи авіакомпанії, 

груповий фіксації, групових чартерів, департамент агентської мережі та 

корпоративних продажів); 

Директор з управління прибутком (відділ тарифної політики, відділ 

комерційного управління, його власний відділ з продажу авіаквитків, група 

спеціальних програмних продажів); 

Начальник поштових повідомлень; 

Група підтримки та контролю; 

Відділ реклами та корпоративно-етичного управління; 

Директор із зовнішніх зв'язків (відділ контрактних відносин організації 

цивільної авіації та розвитку кооперації між авіакомпаніями). 

Фінансовий підрозділ складається з наступних відділів:  

Фінансове управління; 

Економічний відділ; 

Відділ фондового менеджменту; 

Бухгалтерський відділ; 

Центр врегулювання спорів.  

Підрозділ безпеки складається з: 

Відділ повітряної безпеки; 

Відділ безпеки; 

Інспекція з безпеки; 

Відділ інформаційних технологій; 

Відділ безпеки; 

Офіс авіакомпанії. 

Виробниче, комерційне, фінансове та програмне підрозділ розглядаються 

як окремі системи. У такому випадку, відділи та служби, що відносяться до 

даних підрозділам будуть підсистемами по відношенню до даних підрозділам, а 

авіакомпанія в цілому буде надсистемою [56]. 

Отже, нарощування повітряного флоту і, як наслідок, збільшення 

пасажирського потоку на переважаючих напрямках, є однією з основних 
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завдань компанії. Це дозволить авіакомпанії оптимізувати польоти за діючими 

напрямками, а також збільшити пасажирський потік в основному аеропорту - 

"Бориспіль". 

 

2.2 Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МАУ» 

Аналіз фінансово-господарської діяльності компанії являється важливим 

заходом при оцінці роботи організації - це діагноз її фінансового стану, що 

дозволяє визначити недоліки і прорахунки, виявити і мобілізувати внутрішні 

господарські резерви, збільшити доходи і прибутки, зменшити витрати 

виробництва, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську 

діяльність підприємства в цілому. 

Фінансовий аналіз авіакомпанії - це цілеспрямована діяльність на основі 

прийнятих рішень, кожне з яких оптимізується на основі певних розрахунків.  

Основна мета фінансового аналізу — це дати об'єктивну оцінку 

фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності 

компанії з тим, щоб прийняти ефективні управлінські рішення. 

Фінансово-господарська діяльність компанії «Міжнародні авіалінії 

України» ґрунтується на основі отримання доходу від здійснення авіаційних 

перевезень. За рахунок обігових коштів проводяться поточні виплати 

обов’язкових зборів та платежів, підтримується дія сертифікату експлуатанта, 

забезпечується експлуатація повітряних суден. 

Результат фінансово-господарського аналізу МАУ показує певну 

кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дадуть об'єктивну 

та точну картину фінансового стану компанії. Варто відмітити, що для чіткого 

уявлення фінансової ситуації, яка складається в авіакомпанії, слід розрахувати 

основні показники діяльності компанії за останні три роки, у нашому випадку 

будемо використовувати дані за 2015 - 2017 pp.. Під фінансовим станом 

авіакомпанії «МАУ» розуміють рівень її забезпеченості відповідним обсягом 

фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської 
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діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми 

зобов'язаннями. 

Для оцінки ефективності роботи авіакомпанії необхідно провести 

фінансово-економічний аналіз результатів діяльності ПрАТ «МАУ».  

Для розрахунків необхідно скористатися даними за 2016 - 2018 pp., які 

внесені в форму№ 1 «Баланс» (Додаток Б) та форму № 2 «Звіт про фінансові 

результати» (Додаток В). 

Основні показники, які характеризують фінансовий стан компанії:  

прибутковість (рентабельність); 

оптимальний розподіл прибутку; 

наявність оптимальних розмірів власних обігових активів, які 

забезпечують нормальний процес виробництва та реалізації продукції; 

наявність власних джерел формування обігових активів в обсязі, 

достатньому для їх покриття; 

платоспроможність компанії та ін. 

Прибутковість – доходність, окупність вкладених затрат і використаного 

майна, кінцевий результат діяльності компанії. Вона характеризується 

кількістю отриманого прибутку на одиницю відповідних складових процесу 

виробництва або сукупних затрат компанії [37]. 

Результати розрахунку основних показників фінансових результатів 

занесемо до таблиці 2.2. 

Аналіз результатів фінансової діяльності авіакомпанії свідчить про 

позитивну динаміку покращення загального стану. Компанія збільшила чистий 

дохід у 2017 році на 38,01%, продовжуючи цю тенденцію і у 2018 році, тим 

самим збільшивши його на 41,86% порівняно з 2017 роком. Паралельно зростає 

і валовий прибуток підприємства, хоча у 2017 році даний показник дещо 

зменшився на 31,49%, але не дивлячись на це у 2018 році відбулися позитивні 

зміни, а саме збільшення даного показника на 309,8%, що свідчить про 

збільшення обсягів продажу авіакомпанії. 

З-поміж витрат найбільшу питому вагу займає собівартість реалізованої 
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продукції. Спостерігається її зростання на 481259 тис. грн. у 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком, що зумовлене збільшенням обсягів продажу та попиту 

споживачів на продукцію авіакомпанії на ринку. Значну частку витрат 

займають і витрати на збут, які також мають тенденцію росту, так у 2018 році 

вони збільшились на 27,7% в порівнянні з 2017 роком і склали 129564 тис. грн., 

що в абсолютному вираженні склало 28108 тис. грн. 

 

Таблиця 2.2 – Показників фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«МАУ» за 2016 - 2018 pp. (грн.) 

№ 

з/п 
Показник 

Роки Відхилення 

2016 2017 2018 
+/- 

(17/16) 
+/- 

(18/17) 

% 
(17/16))

) 

% 
(18/17)

) 

1 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції, тис. 
грн. 

922300,8 1272885,8 1805744 350585 532858,2 38,01 41,86 

2 

Собівартість 
реалізованої 

продукції, тис. 

грн. 

865202,7 1164169 1645428 
298966,

3 
481259 34,55 41,34 

3 

Валовий 

прибуток 

(збиток), тис. 

грн. 

 

57098,1 

 

39117,9 

 

160316 

 

-17980,2 

 

121198,1 

 

-31,49 

 

309,8 

4 

Адміністративн

і витрати, тис. 

грн. 

27951,4 39117,9 43872 11166,5 4754,1 39,95 12,15 

5 

Інші операційні 

витрати, тис. 
грн. 

33928 15019,2 148826 -18908,8 133806,8 -55,73 890,9 

6 
Витрати на 

збут, тис. грн. 
77249,6 101456 129564 24206,4 28108 31,34 27,7 

7 

Прибуток від 

звичайної 

діяльності до 

оподаткування, 
тис. грн. 

5314,9 79898,9 15305 74584 -64593,9 44,44 -80,84 

8 

Податок на 

прибуток, тис. 

грн. 

4563,2 20912,2 4504 16349 -16408,2 358,28 -78,46 

9 

Чистий 

прибуток 
(збиток), тис. 

грн. 

751,7 58986,7 108010 58235 49023,3 7747,11 83,1 

 

Складено автором за  джерелом [94] 
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Найбільш важливого значення для авіакомпанії мав перехід від збиткової 

діяльності до прибуткової, так у 2018 році підприємство отримало прибуток у 

розмірі 108010 тис. грн., що у відносному вираженні на 83,1 % більше ніж у 

2017 році, а саме на 49023,3 тис. грн. вихід компанії від збиткової діяльності 

говорить про те, що керівництво авіакомпанії проводить ретельний аналіз 

покращення своєї фінансової та виробничої діяльності. Поява чистого прибутку 

може стати рушійною силою для розвитку та розширення діяльності 

авіакомпанії. 

Для більш детального та поглибленого вивчення фінансово - 

господарського стану ПрАТ «Міжнародні авіалінії України» розраховуються 

показники ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості та 

ліквідності (платоспроможності), за 3 роки (2016 - 2018 pp.). 

Ділова активність авіакомпанії у фінансовому аспекті проявляється у 

швидкості обороті її засобів. Вона також може виступати як показник 

фінансової стабільності та ситуації на підприємстві за умови існування 

ефективності системи управління наявними активами. 

Ділова активність компанії проявляється в динамічності її розвитку, 

досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного 

потенціалу, розширенні ринків збуту. 

Показники ділової активності авіакомпанії МАУ за 2016 - 2018 pp., 

зведені результати проілюстровано в табл. 2.3. 

Виходячи з отриманих результатів, проаналізовані показники ділової 

активності МАУ за 2016 - 2018 pp.: оборотність активів, ресурсовіддача, 

коефіцієнт трансформації - характеризують, наскільки ефективно 

використовуються активи компанії незалежно від джерел їх формування. 

Протягом усього досліджуваного періоду спостерігається значне 

збільшення даного показника, спочатку на 0,08 а потім на 0,1. Отже, кількість 

отриманої виручки на одиницю коштів, інвестованих в активи за даний період 

збільшилась, що говорить про більшу віддачу активів, а отже, про збільшення 

ефективності діяльності компанії. 
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Таблиця 2.3 – Показники ділової активності авіакомпанії МАУ за 2016 

- 2018 рр. 

№ 

/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2016 2017 2018 
+/- 

(17/16) 

+/- 

(18/17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Оборотність активів 

(обороти), 

ресурсовіддача, 

коефіцієнт 

трансформації (Кт) 

3,62 3,7 3,8 Збільшення 0,08 0,1 

2 Фондовіддача 42,1 26,2 13.0 Збільшення -15,9 -13,2 

3 

Коефіцієнт 

оборотності обігових 

коштів (обороти) (Ко) 

6,3 5,76 4,6 Збільшення -0,54 -1,16 

4 

Коефіцієнт 

оборотності запасів 

(обороти) (Ко.з) 

24,93 24,66 23,96 Збільшення -0,27 -0,7 

5 

Період погашення 

дебіторської 

заборгованості (днів) 

(Чд.з) 

9 20 22 Зменшення 11 2 

6 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

(обороти) 

41,93 17,59 16,87 Збільшення -24,34 -0,72 

7 

Період погашення 

кредиторської 

заборгованості (днів) 

35 31 35 Зменшення -4 1 

8 

Коефіцієнт 

оборотності власного 

капіталу 

(оборотність) (Кв.к) 

9,09 7,3 8,32 Збільшення -1,79 1,02 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

 
\ 

Фондовіддача характеризує скільки виручки припадає на одиницю 

основних виробничих фондів. Кількість виручки, що припадає на одиницю 

основних виробничих фондів за звітний період значно зменшилася проте все 

одно є в межах норми (за 2016 - 2017 роки на 15,9, за 2017 - 2018роки на 13,2), 

отже, компанія ефективно використовує свої виробничі фонди. 

Щодо коефіцієнту оборотності обігових коштів, то відбувається 
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зменшення кількості оборотів обігових коштів за звітний період (спочатку на 

0,54, а потім на 1,16), це свідчить про уповільнення обороту оборотних активів 

та відповідно зниження ділової активності підприємства. 

Коефіцієнт оборотності запасів, характеризує кількість оборотів коштів 

інвестованих у запаси. Протягом усього досліджуваного періоду 

спостерігається зменшення даного показника спочатку на 0,27, а потім на 0,7, 

отже, швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів зменшилась, що є 

негативним наслідком для компанії. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, характеризує у 

скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. Цей 

показник, має стійку негативну тенденцію до зменшення протягом усього 

досліджуваного періоду 2016 - 2018 pp. (спочатку на 24,34, потім на 0,72). 

Зменшення коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості вказує на 

збільшення ліквідності обертання дебіторської заборгованості та її зменшення 

порівняно з попереднім періодом. 

Період погашення дебіторської заборгованості, характеризує середній 

період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення. Від 

2016 р. по 2017 р. показник збільшився на 11, від 2017 р. по 2018 р. на 2. Дане 

збільшення свідчить про зниження ліквідності коштів підприємства. 

Період погашення кредиторської заборгованості, показує середній період 

сплати підприємством короткострокової заборгованості. Даний показник в 

період 2016 - 2017 роки мав тенденцію до зниження (на 4 дні), що безумовно 

було позитивним наслідком, але за період 2017 - 2018 років він збільшився (на 

4 дні), це безперечно негативно для компанії. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу, показує скільки чистої 

виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу. Його 

зменшення в період від 2016 до 2017 років на 1,79, являється негативним 

наслідком, але за період від 2017 до 2018 років цей показник значно зріс на 

1,02, що  безумовно є позитивним наслідком та  свідчить про підвищення 

ефективності використання власного капіталу компанії. 
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Таким чином, охарактеризувавши показники ділової активності 

авіакомпанії МАУ за 2016, 2017, 2018 роки, можна зробити наступний 

висновок: спостерігається негативна тенденція деяких показників до 

зменшення, а саме зменшується кількість оборотів обігових коштів; також 

негативним є те, що збільшується показник періоду погашення дебіторської 

заборгованостей, це пояснюється зменшенням за даний період чистого доходу 

та зменшенням обсягів наданих послуг. Але в цілому є позитивні наслідки, 

зокрема оборотність активів, ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації 

збільшились, що свідчить про те, що кількість отриманої виручки на одиницю 

коштів, інвестованих в активи за даний період зросла, що вказує на більшу 

віддачу активів, а отже й на збільшення ефективності діяльності компанії. 

Також слід зазначити, що коефіцієнт оборотності власного капіталу 

зменшився, загалом це зменшило потребу підприємства в оборотних коштах та 

дало змогу збільшити ділову активність компанії та підвищення ефективності 

використання власного капіталу. 

Рентабельність – це відносний показник інтенсивності виробництва, який 

характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу 

виробництва або сукупних витрат компанії.  

Використовуючи формули, наведені у Додатку Г , розраховано показники 

рентабельності виробництва ПрАТ «МАУ». 

 Результати розрахунків наведені у табл. 2.4. 

Виходячи з отриманих даних, можна проаналізувати ситуацію, 

розглядаючи кожен показник рентабельності окремо. 

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності, 

характеризує скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю 

коштів, інвестованих в активи. За період від 2016 - 2018 рр. спостерігається 

значне збільшення даного показника на 0,167, що є безумовно позитивним 

наслідком, але за період від 2017 - 2018 рр. виявляється досить помітне 

зменшення даного показника на 0,15, що  негативно відображається на 

ефективній діяльності компанії в цілому. 
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Таблиця 2.4 – Динаміка показників рентабельності виробництва ПРАТ 

«МАУ» за 2016-2018 рр.  

№ 

з/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2016 2017 2018 
+/- 

(17/16) 

+/- 

(18/17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Рентабельність активів 

за прибутком від 

звичайної діяльності  

0,003 0,17 0,02 Збільшення 0,167 -0,15 

2 

Рентабельність капіталу 

(активів) за чистим 

прибутком 

0,003 0,17 0,02 Збільшення 0,167 -0,15 

3 
Рентабельність власного 

капіталу 
0,012 0,48 0,08 Збільшення -0,012 -0,4 

4 
Рентабельність 

виробничих фондів  
0,013 0,62 0,05 Збільшення 0,607 -0,57 

5 

Рентабельність 

реалізованої продукції 

за прибутком від 

реалізації  

-0,052 -7,97 -7,27 Збільшення -7,918 0,7 

6 

Рентабельність 

реалізованої продукції 

за прибутком від 

операційної діяльності  

0,010 0,07 0,05 Збільшення 0,06 -0,02 

7 

Рентабельність 

реалізованої продукції 

за чистим прибутком 

0,0008 0,046 5,89 Збільшення 0,0452 5,844 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

Рентабельність власного капіталу дає оцінку скільки чистого прибутку 

припадає  на одиницю власного капіталу. В 2017 р. показник був 0,48, що на 

0,47 перевищує показник попереднього року (0,012). Це зумовлено зростанням 

чистого прибутку. Проте в 2018 році показник рентабельності власного 

капіталу відносно зменшився на 0,4, порівняно з 2017 роком, через збільшення 

доходів майбутніх періодів. 

Рентабельність виробничих фондів, характеризує скільки припадає 

чистого прибутку на одиницю вартості виробничих фондів. В період від 2016 - 

2017 рр. спостерігалась позитивна тенденція, так як цей показник збільшився на 

0,61, але в період від 2017 - 2018 років він різко зменшився на 0,57, що 

викликало значне зниження рентабельності виробничих фондів означає 
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зниження віддачі коштів, інвестованих у виробничі фонди. 

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, 

характеризує скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки. У 

період дослідження даний показник залишився надзвичайно низьким (у 2016 

році: -0,052, а у 2018: році -7,27), що свідчить про недостатню кількість 

прибутку від реалізації. 

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної 

діяльності, характеризує скільки припадає прибутку від операційної діяльності 

на одиницю виручки. В період від 2016 - 2017 рр. показник збільшився на 0,06, 

але в період від 2017 - 2018 рр. зменшився, отже, це свідчить про зниження 

віддачі коштів, вкладених у виробництво. 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком характеризує 

скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. За період від 2016 

року до 2017 року відбувається збільшення даного показника на 0,0452, а за 

період від 2017 року до 2018 року взагалі аж на 5,93, Це безумовно говорить 

про те, що компанія працювала більш ефективно та збільшила свою ділову 

активність. 

Отже, розрахувавши та проаналізувавши показники рентабельності 

авіакомпанії МАУ, можна зробити висновок, що рівень рентабельності загалом 

досяг високого рівня лише в 2017 році коли майже всі досліджувані показники 

компанії знаходились в позитивних для неї значеннях. Хоч ситуація дещо 

погіршилась у 2018 році, але не дивлячись на це, загалом можна сказати що 

рівень рентабельності авіакомпанії на задовільному рівні.  

Наступним показником фінансового стану компанії є фінансова стійкість 

– це стан компанії, коли обсяг її майна (активів) достатній для погашення 

зобов'язань, тобто підприємство є платоспроможним. Або фінансова стійкість 

компанії – це стан, коли вкладені в підприємницьку діяльність ресурси 

окупаються за рахунок грошових надходжень від господарювання, а отриманий 

прибуток забезпечує самофінансування та незалежність компанії від зовнішніх 

залучених джерел формування активів.  
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Основними показниками, що характеризують фінансову стійкість 

компанії, її незалежність від позичкових коштів, є: коефіцієнт автономії, 

коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт власних та позикових коштів), 

коефіцієнт фінансової залежності. 

Порядок розрахунку показників фінансової стійкості приведений у 

Додатку Д. Результати розрахунків наведені у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 – Динаміка показників фінансовох стійкості ПрАТ «МАУ» за 

2016 - 2017 рр. 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2016 2017 2018 
+/- 

(17/16) 

+/- 

(18/17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Коефіцієнт 

забезпечення оборотних 

активів власними 

коштами (Кз.в.к) 

-0,19 0,12 0,38 
Збільшення; 

або = 0,2 
0,31 0,26 

2 

Коефіцієнт 

забезпечення власними 

обіговими коштами 

-0,82 0,59 2,31 > 0,1 1,41 1,72 

3 
Коефіцієнт фінансової 

незалежності 
0,40 0,51 0,36 

Збільшення; 

>0,5 
0,11 -0,15 

4 
Коефіцієнт фінансової 

залежності 
2,51 1,95 2,79 

Зменшення; 

= 2 
-0,56 0,84 

5 

Коефіцієнт 

маневреності власного 

капіталу (Км) 

-0,065 0,321 0,901 
Збільшення; 

>0,1 
0,386 0,58 

6 

Коефіцієнт концентрації 

позикового капітату 

(Кп.к) 

0,27 0,21 0,21 
Зменшення; 

<0,5 
-0,06 0 

7 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності (коефіцієнт 

фінансування (Кф.с) 

0,66 1,06 0,56 

Нормативне 

значення 

> 1 

0,4 -0,5 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

Аналіз показники фінансової стійкості свідчить наступне. Коефіцієнт 

забезпечення оборотних активів власними коштами, характеризує абсолютну 

можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Як відомо, цей показник як 

мінімум повинен бути більш 0.1. Слід відмітити, що у 2016 році даний 

коефіцієнт у нашій компанії сягав позначки -0,19, але за останні два роки (2017 

- 2018 рр.), помітно збільшився у межах норми на 0,26 (був 0,12, а став 0,38). Це 
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означає, що компанія має високу платоспроможність. 

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів, 

характеризує наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі 

оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами 

фінансування. Протягом усього періоду спостерігається значне збільшення 

даного показника, з 2016 - 2017 рр. на 0,23, з 2017 - 2018 рр. на 1,54, це є 

позитивними змінами для компанії, так як запаси забезпечені довгостроковими 

стабільними джерелами фінансування. 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), характеризує можливість 

підприємства виконати зобов'язання за рахунок власних активів, показує 

незалежність підприємства від позикових джерел. Критичне значення 

коефіцієнта - 0,5. Чим вище значення, тим більш фінансово стійке, стабільне і 

незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство. У нашому випадку, за 2016 - 

2017 рр. показник збільшився на 0,11, за 2017 - 2018 рр. зменшився на 0,15. Це 

означає, що авіакомпанія не може виконати зовнішні зобов’язання за рахунок 

власних активів та залежить від позикових джерел. 

Коефіцієнт фінансової залежності, показує скільки одиниць сукупних 

джерел припадає на одиницю власного капіталу. Нормативне значення даного 

показника становить 2. За 2016 - 2017 рр. в компанії спостерігається зменшення 

даного показника на 0,56, але за 2017 - 2018 рр. ситуація помітно покращилась 

збільшенням показника на 0,84, але він сягає дещо трохи більшого значення 

ніж норматив - 2,79, це свідчить про те, що компанія є фінансово залежною. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу, характеризує частку власних 

обігових коштів у власному капіталі. Позитивною є тенденція до збільшення 

показника і він має бути більшим, або дорівнювати 0,1. За період нашого 

дослідження спостерігається чітка позитивна тенденція до збільшення даного 

коефіцієнта у рамках норми (за 2016 - 2017 рр. на 0,27, за 2017 - 2018 рр. на 

0,58). Це свідчить про наявність в авіакомпанії достатньої кількості власних 

оборотних коштів. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування), 
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характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами. Перевищення 

власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства. 

Значення цього показника повинне бути більшим за 1. Слід зазначити що за 

2016 - 2017 рр. коефіцієнт позитивно збільшився на 0,4 і досяг норми став 

більше 1 (1,06), але за 2017 - 2018 рр. відбулось зменшення на 0,5, що 

безумовно є негативним наслідком для компанії, оскільки це свідчить про 

зниження фінансової стійкості компанії. 

Таким чином, розрахувавши та проаналізувавши показники фінансової 

стійкості авіакомпанії МАУ за 2016 - 2018 pp., можна стверджувати про те, що 

фінансова стійкість компанії досягає задовільного стану. Оскільки, 

спостерігається перевищення власних коштів над позиковими і можливість 

компанії виконувати свої зовнішні зобов’язання саме за рахунок цих коштів. 

Показники ліквідності, характеризують здатність фірми виконувати свої 

короткострокові (поточні) зобов'язання за рахунок поточних активів. 

Ліквідність означає ступінь мобільності перетворення вартості активів фірми в 

готівкову форму. Для ефективного вимірювання ліквідності застосовується 

відповідна система коефіцієнтів, які відображають співвідношення статей 

балансу та інших видів фінансової звітності. Залежно від того, якими 

платіжними засобами підприємство має можливість погасити свої зобов'язання, 

розраховують кілька показників ліквідності (платоспроможності), порядок 

розрахунку яких наведений у Додатку Е. 

Результати розрахунків наведені у таблиці 2.6.  

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття), характеризує достатність 

обігових коштів для погашення боргів протягом року. Позитивною є тенденція 

до збільшення цього показника, але критичним значенням є 1, якщо показник 

менше 1, то підприємство має неліквідний баланс, якщо значення у діапазоні 

1..0,5, то підприємство своєчасно ліквідує борги. За період 2016 - 2017 рр. 

збільшення даного показника на 0,42, а за 2017 - 2018 рр. зменшення на 0,04. 

Слід відмітити, що ці зміни коефіцієнта не являються критичними для 

діяльності самої компанії, оскільки вони відбувались в рамках норми (1,28 - 
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1,70 - 1,66), і це свідчить про здатність авіакомпанії вчасно ліквідувати борги.  

Таблиця 2.6 - Динаміка показників ліквідності ПрАТ «МАУ» за 2016 - 

2018 рр. 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2016 2017 2018 
+/- 

(16/15) 

+/- 

(17/16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Коефіцієнт 

ліквідності поточної 

(покриття) (Кл.п) 

1,28 1,70 1,66 
Збільшення; 

= 1; 
0,42 -0,04 

2 

Коефіцієнт 

ліквідності швидкої 

(Кл.ш) 

0,97 1,34 1,36 
Збільшення; 

>1; 
0,37 0,02 

3 

Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної (Ка.л) 

0,24 0,19 0,26 
Збільшення; 

0,2-0,35 
-0,05 0,07 

4 

Співвідношення 

короткострокової 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості (Кд/к) 

0,76 1,43 1,21 

Рекомендован

е значення 

Кд/к = 1,0 

0,67 -0,22 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

Коефіцієнт ліквідності швидкої, характеризує кількість одиниць найбільш 

ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Позитивною є 

тенденція до збільшення, коефіцієнт швидкої ліквідності має бути більшим, або 

дорівнювати 1. В період дослідження в  авіакомпанії спостерігається позитивна 

тенденція до збільшення даного показника, а саме  за 2016 - 2017 рр. на 0,37, за 

2017 - 2018 рр. на 0,02. Також слід відмітити, що даний коефіцієнт знаходиться 

в межах норми, що свідчить про те, що в компанії відбувається збільшення 

частки найбільш ліквідних активів на одиницю термінових боргів і означає 

підвищення платоспроможності. 

Коефіцієнт ліквідності абсолютної - характеризує готовність 

підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. 

Позитивною є тенденція до збільшення. За 2016 - 2017 рр. в компанії 

спостерігається зменшення на 0,05, але це не суттєво, оскільки за 2017 - 2018 

рр. відбулося збільшення на 0,07, що безумовно є позитивним результатом, 

оскільки даний показник знаходиться у межах норми (0,26). Це говорить про 
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підвищення здатності негайно ліквідувати короткострокові зобов’язання.  

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості, характеризує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок 

дебіторів протягом року. За період 2016 - 2017 рр. помітне збільшення даного 

показника на 0,67, а за період 2017 - 2018 рр. відбувається зменшення на 0,22. 

Отже, співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості за даний період зменшилося й знаходяться в межах норми, що 

означає здатність компанії розрахуватись з кредиторами за рахунок дебіторів 

протягом 1 року. 

Таким чином, роблячи висновок про аналіз показників ліквідності 

авіакомпанії МАУ за 2016 - 2018 pp., можна сказати про те, що коефіцієнти 

ліквідності є в межах нормативних значень, що є позитивним наслідком, тому 

що компанія здатна своєчасно ліквідувати свої поточні борги. Отже, 

авіакомпанія МАУ є досить ліквідною компанією, вона має здатність швидко 

продавати активи і як наслідок, одержувати гроші для оплати своїх зобов'язань. 

Таким чином, проаналізувавши фінансово-господарський стан 

авіакомпанії «МАУ», можна зробити висновок, що фінансовий стан компанії 

цілком стабільний, тобто авіакомпанія за останні три роки свого 

функціонування закінчувала з позитивним наслідками свою роботу і 

намагається дотримуватись цього результату у майбутньому. 

 
 

2.3 Оцінка системи управління управління організацією ПрАТ «МАУ» 

Управління людськими ресурсами являє собою складну систему, що 

включає в себе взаємопов'язані і взаємозалежні підсистеми створення, 

використання та розвитку людських ресурсів. Вивчення її підсистем та 

компонентів дозволяє чітко оцінити ситуацію в якій знаходиться управління 

людськими ресурсами та допомогти при подальшому вирішенні виявлених 

проблем. Тому оцінка системи управління людськими ресурсами є невід’ємним 

і важливим завданням, яке постає перед ПрАТ «МАУ». 
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Основними цілями підсистеми управління формуванням людських 

ресурсів є: 

1. Своєчасне і якісне забезпечення компанії відповідними кадрами; 

2. Створення умов для максимальної реалізації здібностей працівників і 

досягнення цілей організації. 

Завдання підсистеми управління формуванням людських ресурсів: 

1. Прогнозування та планування потреби в працівниках; 

2. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці; 

3. Залучення, підбір та відбір кадрів; 

4. Адаптація новоприбулих працівників; 

5. Підйом ефективності виконуваних робіт; 

6. Підвищення якості діяльності працівників; 

7. Підвищення якості діяльності організації в цілому; 

8. Зростання рівня життя працівників; 

9. Вдосконалення систем мотивації; 

10. Розвиток ініціативності та новаторства. 

Сутність підсистеми управління формування людських ресурсів полягає в 

наданні працівникам можливості отримання і підвищення освіти, ротації кадрів 

і делегування повноважень, плануванні та розвитку кар'єри та багато іншого. 

Ця підсистема розширює функції відділу кадрів, що вимагає від його 

працівників широкого спектру знань в сферах виробництва, економіки, 

психології, юриспруденції та ін. Підсистема управління розвитком людських 

ресурсів набуває все більшого значення. Необхідно постійне вдосконалення 

знань і навичок співробітників [62, с.293]. 

Умовами успішного управління людськими ресурсами є: 

1. Чіткість і досяжність поставлених цілей; 

2. Глибина, об'єктивність і комплексність аналізу впливу на систему 

управління людськими ресурсами та організацію в цілому; 

3. Ясність і взаємопов'язаність планів роботи організації, а також 

забезпеченість їх всіма видами ресурсів; 
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4. Відповідність рівня кваліфікації людських ресурсів виконуваній роботі; 

5. Спільна участь гранично великої кількості співробітників у розробці та 

реалізації стратегічних планів; 

6. Високу якість контролю реалізації стратегічного плану і вимог оцінки 

його соціально-економічної ефективності; 

7. Впровадження та використання сучасних засобів праці та технологій; 

8. Делегування повноважень, створення гнучких умов праці. 

Необхідно збагачувати працю, особливо створювати соціально-

психологічний клімат, нестача якого сприяє формуванню високого ступеня 

конфліктності між співробітниками. 

Чинниками оцінки професіоналізму управління людськими ресурсами є: 

1. Професійна підготовка працівників; 

2. Компетентність і мотивація професійної діяльності; 

3. Організаційне середовище реалізації професіоналізму. 

Людські ресурси ПрАТ «МАУ» становлять усі працівники, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють людські відносини 

працівника з авіакомпанією. 

Людські відносини працівників авіакомпанії регулюються чинним 

законодавством України про працю. Найм, перевід та звільнення працівників, 

робочий час, та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона 

праці і інші питання трудових відносин регулюються також Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними 

документами.  

Інтереси трудового колективу у товаристві представляють профкоми 

авіапрацівників, ПАЛС (Профспілка-асоціація льотного складу) і ПІТП 

(Профспілка інженерно-технічних працівників) або інший уповноважений 

трудовим колективом орган, права якого визначаються у колективному 

договорі.  
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Правила трудового розпорядку на ПрАТ «МАУ» встановлені згідно 

колективного трудового договору. Згідно цього документу, адміністративний 

людські ресурси ПрАТ «МАУ» має п‘ятиденний робочий тиждень та 

восьмигодинний робочий день, з годинною обідньою перервою. 

Обслуговуючий людські ресурси аеропорту працює позмінно. Зміна складає 12 

годин.  

Основними завданнями працівників, зайнятих добором, розстановкою, 

підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, є: 

забезпечення компанії кількісним і якісним складом керівників, фахівців, 

технічних службовців та робітників відповідних спеціальностей та кваліфікацій, їх 

ефективного використання; 

забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників, фахівців, 

технічних службовців та робітників; 

створення резерву кадрів; 

організація періодичної атестації працівників (у разі виникнення такої потреби); 

оформлення прийому, переведення і звільнення працівників; 

ведення обліку (у тому числі й військового) особового складу компанії; 

надання довідок щодо трудової діяльності; 

контроль за додержанням графіка та оформлення відпусток; 

оформлення листків непрацездатності; 

зберігання та заповнення трудових книжок працівників; 

підготовка документів для призначення пенсій працівникам; 

складання звітності з кадрових питань; 

здійснення контролю за виконанням керівниками підрозділів наказів, 

розпоряджень з питань роботи з кадрами; 

організація контролю за станом трудової дисципліни [76]. 

Заступники Голови Правління ПрАТ «МАУ» за напрямком для 

підпорядкованих їм підрозділів визначають задачі та функції. Для підрозділів 

складаються положення про підрозділи, в яких перелічені завдання, функції, 

права та обов'язки підрозділів. Прийняття, переведення та звільнення 
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працівників авіакомпанії здійснюється в порядку, зазначеному у КЗпП України, 

правилах внутрішнього трудового розпорядку компанії, інших нормативно-

правових та законодавчих актах України. Для кожної вакансії здійснюється 

пошук претендентів за рекомендаціями, а також шляхом вивчення рекламних 

джерел, використання центру зайнятості, розміщення оголошень у ЗМІ, участю 

у ярмарках вакансій, добором кадрів з числа претендентів на існуючу вакансію. 

Підбір кандидатур на вільну вакансію при внутрішньому переміщенні 

здійснюється на підставі рекомендацій керівників підрозділів. 

З метою виявлення найбільш ефективних методів набору в ПрАТ «МАУ» 

була проведена оцінка ефективності різноманітних методів найму за різними 

показниками. За основу взято статистичні показники за період 2016 - 2017 рр.  

При аналізі ефективності методів відбору використовувався так званий 

коефіцієнт відбору, наведений у формулі (2.1). 

Коефіцієнт =           (2.1) 

відбору 

Підсумкові результати аналізу наведені в таблиці 2.7. 

Оцінка ефективності різноманітних методів найму за різними 

показниками в ПрАТ «МАУ» за 2017 - 2018 рр., відображена в таблиці 2.7 

дозволила виявити, що у 2018 р., в порівнянні з 2017 р. темп росту відбору 

працівників за методом публікації оголошень в ЗМІ зменшився на 48,44 %. 

Значно ефективнішим у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. став метод відбору 

працівників через біржі праці (темп росту складає 35,38 %). Стійку тенденцію 

до збільшення має метод набору працівників з рекомендації працівників 

авіакомпанії (темп росту коефіцієнту відбору цим методом у 2018 р. зріс на 

20,29%, в порівнянні з 2017 р.). Темп скорочення відбору працівників через 

учбові заклади у 2018 р. складає 38,89 %, в порівнянні з 2017 р. Серед усіх 

наведених методів відбору працівників, найбільший темп росту у 2018 р., в 

порівнянні з 2017 р. мають залучення З рекомендації працівників авіакомпанії 

(родичів, знайомих) та осіб, які випадково зайшли в пошуках роботи (20,29 % 

та 143,75 % відповідно). Ці невтішні показники говорять про поширення в 

відбірсявідбуваєтьякихзихзацікавленКількість

бажаючихчислазроботунаприйнятихКількість
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ПрАТ «МАУ» такого явища, як відсутності стабільної, налагодженої кадрової 

політики в питанні добору людських ресурсів. 

Таблиця 2.7 – Оцінка ефективності різноманітних методів найму за 

різними показниками в ПрАТ «МАУ» за 2017 - 2018 рр. 

Джерело 

набору 

2017 р. 2018 р. Темп росту 

(скорочення) 

коефіцієнту 

відбору  з 

2017 р. по 

2018 р., % 

Кількість 

зацікав- 

лених, 

чол. 

Кількість 

прийня-

тих на 

роботу, 

чол. 

Коефі- 

цієнт 

відбору 

Кількість 

зацікав-

лених, 

чол. 

Кількість 

прийня-

тих на 

роботу, 

чол. 

Коефі- 

цієнт 

відбор

у 

Публікація 

оголошень в 

ЗМІ 

259 167 0,64 350 116 0,33 -48,44 

Агенства 55 11 0,2 76 12 0,16 -20 

Учбові заклади 60 54 0,9 88 48 0,55 -38,89 

З рекомендації 

працівників 

авіакомпанії 

(залучення 

родичів, 

знайомих) 

77 53 0,69 54 45 0,83 20,29 

Державний 

центр 

зайнятості 

43 28 0,65 76 67 0,88 35,38 

Особи, які 

зайшли в 

пошуках роботи 

19 3 0,16 23 9 0,39 143,75 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

З кожним претендентом на вакантну посаду керівник передбаченої 

посадової особи проводить співбесіду на предмет його відповідності певному 

рівню компетентності. При співбесіді уточнюються досвід роботи і кваліфікація, 

обумовлюються умови і характер майбутньої роботи. 

Кандидатура на вакантну посаду проходить: 

медичний огляд, 

інструктаж з охорони праці, 

інструктаж з протипожежної охорони. 
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Кандидату на назначену посаду може бути відмовлено у працевлаштуванні 

або переведенні, якщо запропонована робота протипоказана йому за станом 

здоров'я (ст.24 КЗпП). 

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової 

дисципліни на ПрАТ «МАУ» здійснюється шляхом табельного обліку.  

При прийомі на роботу працівникові надається табельний номер, а в 

людській книжці (що знаходиться у відділі кадрів) робиться позначка про його 

зарахування на підставі наказу керівника компанії. Табельний облік ведеться за 

пропускною системою.  

Щодо кожного спеціаліста авіакомпанії створюється посадова інструкція, 

яка візується економічним відділом, юридичним відділом та інженером з 

охорони праці та техніки безпеки. Посадова інструкція складається з наступних 

частин: загальні положення, структура відділу, основні задачі, функції відділу, 

взаємовідносини з іншими відділами, права та обов‘язки, відповідальність, 

кваліфікаційні вимоги. 

Умови, тривалість та порядок надання відпусток в ПрАТ «МАУ» 

регулюються Законом України «Про відпустки» [96]. Відповідно до 

зазначеного Закону відпустка за перший рік роботи на компанії може 

надаватися працівникам після закінчення шести місяців безперервної їх роботи 

на даному компанії. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 

двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком 

до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові 

відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим 

характером праці.  

Основним документом, що регулює порядок призначення та оформлення 

пенсій громадянам України, є Закон України «Про пенсійне забезпечення» 

[104]. 
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Працівникам ПрАТ «МАУ» (як дійсним, так і колишнім) відділ кадрів 

готує документи за такими видами пенсії: за віком; за інвалідністю; у випадку 

втрати годувальника; за вислугою років; за списком №1, 2. 

Колектив компанії по чисельному складу, рівню кваліфікації не є 

постійною величиною, він весь час змінюється: звільнюються одні робітники, 

приймаються нові. Для аналізу (відображення) зміни чисельності і складу 

людські ресурси використовуються різні показники. 

Для того, щоб оцінити характер плинності кадрів в досліджуваній 

авіакомпанії в період 2016 - 2018 pp., проаналізуємо динаміку показників 

плинності кадрів, який був проведений працівниками відділу кадрів за цей 

період. Результати аналізу відображені в таблиці 2.8 

Таблиця 2.8 – Аналіз динаміки показників плинності кадрів ПрАТ 

«МАУ» за 2016 – 2018 рр.  

Показник 2016р. 
Питома 

вага, 

% 

2017р. 
Питома 

вага, 

% 

2018р. 
Питома 

вага, 

% 

Темп росту 

(скорочення) 

2018 р. 

до 2016 р., 

% 

Темп росту 

(скорочення) 

2018 р. 

до 2016 р., 

% 

Прибуло робітників – 

всього 
121 100 316 100 297 100 145,45 -6,01 

- з ПТУ; 3 2,5 3 0,94 1 0,34 -66,67 -66,67 

- з технікуму, ВНЗ; 22 18,18 54 17,09 48 16,16 118,18 -11,11 

- за вільним наймом 96 79,34 259 81,96 248 83,5 158,33 -4,25 

Звільнено робітників 

- всього 
98 100 113 100 65 100 -33,67 -42,47 

- на пенсію; 8 8,16 16 14,16 5 7,69 -37,5 -68,75 

- за хворобою 

(інвалідністю); 
1 1,02 2 1,78 1 1,09 0 -50 

- за власним бажанням 63 64,29 46 40,7 27 41,54 -57,14 -41,3 

- за згодою сторін; 26 26,53 49 43,36 31 47,69 19,23 -36,73 

- за порушення правил 

техніки безпеки, 

санітарії, дисципліни 

- - 1 0,88 1 1,09 - 0 

Всього чисельність 1061 - 1264 - 1496 - 40,99 18,35 
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працівників 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

Аналіз динаміки плинності кадрів показує, що в 2018 році прибуло 

менше робітників в порівняні з 2017 роком, але менше ніж в 2016 році. Більшу 

частку складають робітники, які були прийняті на роботу за вільним наймом. 

Кількість звільнень в 2018 році значно скоротилась в порівняні з 2016 – 2017 

рр. Загальна чисельність працівників збільшилась. 

Так як випускники навчальних закладів становлять майже 20% всього 

кадрового забезпечення ПрАТ «МАУ», то компанії зацікавлена у постійному 

навчанні людських ресурсів та в підвищенні його кваліфікації. Діяльність 

інститутів ІАТА та ІСАО в системі ПО авіаційної галузі надає можливість 

використання світових стандартів з перепідготовки та підвищення кваліфікації 

авіаційних спеціалістів, впровадження системи моніторингу якості навчання 

(Рис.2.1). 

 

Рис. 2.1. Структура системи післядипломної освіти авіаційної галузі  

Складено автором за джерелом [30] 

Для більш чіткого визначення кандидатів на підвищення кваліфікації, 

просування по кар’єрним щаблям та якісної ротації ПрАТ «МАУ» 

використовує ділове оцінювання ЛР (Додаток К ). 
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Ділове оцінювання має безпосереднє відношення до підвищення 

ефективності діяльності, оскільки за його результатами з'являється 

можливість: 

удосконалювати розставлення кадрів шляхом підбору найбільш гідних 

кандидатур на ту чи іншу посаду; 

поліпшувати використання кадрів, здійснювати їхнє службово-

кваліфікаційне просування; 

виявляти спрямованість підвищення кваліфікації працівників; 

стимулювати трудову діяльність людських ресурсів за рахунок 

забезпечення більш тісного ув'язування оплати праці з результатами праці; 

удосконалювати форми і методи роботи керівників; 

формувати позитивне відношення до праці, забезпечувати задоволеність 

роботою тощо [76]. 

Також результати ділового оцінювання дають змогу чітко визначити 

задоволеність працівників роботою [54]. Наприклад, при проведенні 

останнього оцінювання (01.12.2018р.) відділом кадрів було опитано 500 

працівників ПрАТ «МАУ» на запитання «Чи задоволені Ви своєю роботою та 

умовами праці?» було отримано наступні результати (Рис 2.2.): 
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Рис. 2.2. Результати опитування на запитання «Чи задоволені Ви своєю 

роботою та умовами праці?» 

Складено автором за джерелом [83] 

Діаграма показує, що 82% працівників компанії вважають себе 

успішними та отримують задоволення від роботи в компанії, та майже 20% 

дали негативну відповідь або не мають чіткої позиції, що може не найкраще 

відобразитись на їхній роботі, тому потребує розробки плану заходів з 

мотивації праці. 

Отже, управління системою управління людськими ресурсами є доволі 

складним процесом, який охоплює багато аспектів в організації, координації та 

мотивації праці. У ПрАТ «МАУ» можна зазначити як і позитивні, так і 

негативні тенденції в системі управління людськими ресурсами. Позитивним є 

те, що відбувається постійне навчання кадрів, підвищення кваліфікації 

працівників, підтримується зворотній зв’язок з людські ресурсами за рахунок 

ділового оцінювання та дотримуються всі норми законодавства відділом 

кадрів компанії. Негативними моментами є те, що більшість працівників 

влаштовуються в компанію за допомогою «зв’язків», а не на основі якісного 

конкурсного відбору, який би включав в себе низку високоефективних 

методів. Також в компанії не існує програми мотивації праці, налагодження 

здорового психологічного клімату в колективі, адаптації працівників та 

корпоративних культурних заходів. 
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РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ОСНОВІ КОМАНДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У 

ПРАТ «МАУ» 

 

3.1 Шляхи підвищення ефективності управління організацією на основі 

командного менеджменту у ПрАТ «МАУ» 

 

У сучасних умовах все більшого значення набуває підвищення 

ефективності використання командного менеджменту, основою якого є, 

звичайно, людські ресурси. Людські ресурси - це працездатна частина 

населення, яка, володіючи фізичними та інтелектуальними можливостями, 

здатна виробляти матеріальні блага і надавати послуги. 

З цього визначення випливає, що людські ресурси включають в себе, з 

одного боку, людей, зайнятих економічною діяльністю у різних галузях, а з 

іншого - не зайнятих, але які можуть трудитися. Тобто людські ресурси 

складаються з реальних і потенційних працівників. 

Командний менеджмент у цій сфері базується на наступних вихідних 

положеннях: 

1. Необхідність тісного зв'язку планування людських ресурсів зі 

стратегією розвитку фірми; 

2. Кількісна оцінка витрат на роботу з людськими ресурсами та їх вплив 

на економічні показники виробництва; 

3. Визначення необхідного пакету компенсацій для ефективної роботи на 

ринку праці. 

Менеджмент людських ресурсів - система взаємопов'язаних 

організаційно-економічних і соціальних заходів для створення умов для 

нормального функціонування, розвитку та ефективного використання 

потенціалу робочої сили на рівні організації [40, с.528]. 

Найважливішою особливістю внутрішньо-фірмового управління створити 
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єдиний і комплексний вплив на всі людські ресурси в цілому. Ув'язка інтересів 

окремих людей з інтересами організації та її стратегічними цілями 

представляється найбільш важливою і найбільш складним завданням 

менеджменту, від успішного вирішення якої залежить ефективність 

функціонування організації. 

Відповідно до Зайцевим Г. та Файбушевіча С. в управлінні людськими 

ресурсами можна виділити три взаємопов'язаних підходи: 

Формування людського капіталу; 

Використання в управлінні трудовими ресурсами чинників, що 

мотивують роботодавця до пошуку на зовнішньому ринку праці робочої сили 

оптимального професійного профілю; 

Орієнтація на концепцію відданості організації, що призводить до 

створення поведінкової моделі організації. 

На думку Ісаєнко А. існує кілька основних принципів роботи з 

людськими ресурсами [8, с. 45] : 

I. Загальні принципи роботи з людськими ресурсами: ефективність, 

прогресивність, перспективність, комплексність, оптимальність, простота, 

науковість, ієрархічність, автономність, узгодженість, стійкість, 

багатоаспектність, плановість, винагорода, підбір і розстановка кадрів, 

ефективна зайнятість. 

II. Принципи організації роботи з людськими ресурсами: ротація, 

оптимальне співвідношення управлінських орієнтації, концентрація, 

спеціалізація в системі управління людськими ресурсами, паралельність, 

адаптивність (гнучкість), наступність, безперервність, ритмічність, 

концептуальне технологічну єдність, комфортність, колегіальність в управлінні 

[55, с.384]. 

Управління людськими ресурсами в досліджуваній авіакомпанії очікують 

кардинальні зміни. На нашу думку, в ПрАТ «МАУ» повинні скластися нові 

соціальні відносини децентралізованого характеру, в яких акцент буде 

зміщений на місце і роль особистості в колективі. Саме тому є важливою зміна 
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функції кадрової служби, яка вже не буде «пожежною командою» для гасіння 

центрів соціальної напруженості. Головним її завданням буде розроблення 

політики управління зайнятістю, що дозволить на всіх рівнях сприймати 

нововведення, не прив'язуючись при цьому до сталої професії та місцю праці. 

В нових умовах працівники кадрової служби ПрАТ «МАУ» повинні 

відповідати наступним вимогам: 

бути здатними розуміти соціально-економічні та технологічні процеси, 

що відбуваються в країні та за кордоном, та вміти навчити цього інших; 

мати спеціальні знання в галузі організації виробництва, і, особливо 

ефективних методів праці; 

вміти користуватись сучасною технікою; 

розуміти соціальні показники, щоб наперед визначати вплив того чи 

іншого фактору на життя окремої людини чи колективу в цілому.  

Вплив людських ресурсів на ефективну діяльність ПрАТ «МАУ» є досить 

вагомим, адже людські ресурси – це найбільш важлива складова виробничих 

сил компанії. Використання кадрів в компанії пов’язане зі зміною показника 

продуктивності праці, ріст якого, в свою чергу, покращує діяльність 

авіакомпанії. Без кваліфікованих кадрів жодне підприємство не зможе досягти 

своєї мети. Одним з важливих завдань людських ресурсів є мінімізація витрат і 

максимізація прибутку компанії.  

Тому ПрАТ «МАУ» повинне вдосконалити систему прийому нових 

працівників, аби всі працівники компанії були висококваліфіковані та мали 

трудовий потенціал. 

Процедура відбору повинна складатися з декількох методів, які слідують 

пройти заявникам. На кожному методі відсіюється частина заявників або ж 

вони відмовляються від процедури, приймаючи інші пропозиції. Ще один 

важливий момент - будь-який метод оцінки повинен володіти двома 

обов’язковими характеристиками - надійністю і валідність. Надійність означає, 

що повторні заміри дадуть той самий результат, що і попередні, тобто на 

результати оцінки не впливають сторонні чинники. Валідність означає, що 
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даний метод вимірює саме те, для чого він призначений. Максимально можлива 

точність інформації, одержуваної спеціально розробленими методиками в 

наукових дослідженнях, обмежена технічними факторами і не перевищує 0,8. 

Надійність різних методів оцінки розташовується в інтервалах: 

• 0,1 - 0,2 - традиційне інтерв'ю 

• 0,2 - 0,3 - рекомендації 

• 0,3 - 0,45 - професійні тести 

• 0,5 - 0,6 - структуроване інтерв'ю, інтерв'ю за компетенціями 

• 0,5 - 0,7 - когнітивні й особистісні тести 

Підхід до вибору процедур оцінки людських ресурсів повинні 

підпорядковуватись поставленим бізнес-завданням. Отримана інформація 

повинна мінімізувати фінансові ризики у прийнятті рішень і давати 

максимальне повернення на інвестиції. Таким чином, вартість методів оцінки та 

їх точність повинні бути оптимальними по відношенню до поставленого 

завдання. Так як в основі відбору нових працівників в компанії зроблено акцент 

на рекомендації та досвіді й кваліфікації, які вивчаються на співбесіді, варто 

розширити методи відбору та сформувати правильну послідовність їх 

використання, аби вивчити не лише трудове минуле працівників, а й визначити 

їх потенціал, вивчити особистісні особливості й можливості.  

Послідовність методів, які слід приймати при відборі (Рис 3.1) 

Рис. 3.1. Етапи ефективного відбору працівників 
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Складено автором за джерелом [40] 

 

Попередня відбіркова бесіда. Робота на цьому ступені може бути 

організована різними способами. У ряді випадків бажано, щоб кандидати 

приходили у відділ кадрів або на місце майбутньої роботи. У таких випадках 

спеціаліст відділу кадрів або лінійний керівник проводить з ними попередню 

бесіду. При цьому слід застосовуються загальні правила її ведення, спрямовані 

на з'ясування, наприклад, освіти претендента, оцінку зовнішнього вигляду та 

домінуючих особистих якостей. 

Анкетування. Претенденти, які пройшли попередню відбіркову бесіду, 

повинні заповнити бланк заяви та анкету. Число пунктів анкети повинне бути 

мінімальним і вони повинні запитувати інформацію, найбільше характеризує 

ефективність претендента. Питання можуть ставитися до попередньої роботи і 

складу розуму, щоб на їх основі можна було провести психометричних оцінку 

претендента. Пункти анкети повинні бути сформульовані у нейтральному 

стилі, і припускати будь-які можливі відповіді, включаючи можливість 

відмови у відповіді. Анкета може запитувати дані про здоров'я, склад розуму, 

про ситуації, з якими доводилося стикатися в молодості. 

Співбесіда також повинна бути чітко структурована (Додаток Л). У її 

процесі відбувається обмін інформацією зазвичай у формі запитань і 

відповідей. 

Перед проведенням співбесіди необхідно ознайомиться з заявою 

кандидата. Так, наприклад, конкретні відомості, які потрібно вказати в бланку 

заяви про стаж попередньої роботи, зарплати, характер освіти і кінченому 

навчальному закладі, хобі і т.д., теж можна використовувати для відбору 

кандидатів, якщо такі біографічні дані допомагають відрізнити більш 

ефективних від менш ефективних службовців, які працюють у даній 

організації. 

Одним з методів, використовуваних для полегшення прийняття рішення 

щодо відбору, є різні види тестування (Додаток М). 
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Широко відомі тести на визначення інтелектуального рівня, графічні 

тести, призначені для визначення тих чи інших характеристик людини. Проте 

для проведення тестування потрібні фахівці. Важливо добре знати про всі 

наявні засоби, які забезпечують вирішення комплексного завдання відбору 

претендентів, і розуміти, коли необхідно звертатися до спеціальних служб.  

У ряді випадків доцільно проводити двоетапний відбір: спочатку 

проводять співбесіду (перший етап) яке, як правило, не вимагає великих 

витрат часів, а потім кандидати, які успішно пройшли відбір, проходять відбір 

на робочих місцях (другий етап), де протягом декількох днів або тижнів 

виконують професійні обов'язки і ведеться контроль зміни показників якості 

діяльності людини. 

Після того, як прийнято остаточне рішення про прийом нового 

працівника на роботу, працівник стикається зі складною процедурою 

оформлення на роботу, що займає близько 10 – 20 днів. При цьому на нового 

працівника покладається завдання зібрати підписи для «Листа візування» у 

наступних службах, відділах: 

відділ пропусків; 

служба пожежної безпеки; 

економічний відділ; 

розрахунковий відділ; 

служба, в якій працівник буде робити; 

відділ з охорони праці; 

служба авіаційної безпеки; 

медична частина (висновок про проф. придатність). 

В ПрАТ «МАУ» протягом грудня 2018 року було проведено опитування 

аналітиками з відділу кадрів серед працівників, з досвідом роботи менше 3-х 

місяців ( 210 респондентів) на питання «Чи вважаєте Ви потрібним оптимізацію 

процедури оформлення при прийняті на роботу?», з запропонованими 

варіантами відповідей: «так; мені все рівно; ні». Результати опитування 

відображені на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Результати опитування серед працівників на питання «Чи вважаєте Ви 

потрібним оптимізацію процедури оформлення при прийняті на роботу?»  

Складено автором за джерелом [83] 

Аналіз результатів опитування, наведених на рис. 3.1. показує, що 75 % 

опитуваних працівників висловили побажання щодо оптимізації процедури 

оформлення при прийняті на роботу.  

Саме тому пропонується оптимізувати процес оформлення найнятого 

працівника шляхом створення єдиної електронної бази даних «Співробітник 2». 

Це дозволить скоротити час оформлення найнятого працівника і 

систематизувати отримані дані. 

Після прийому працівника на роботу слід звернути увагу на його 

адаптацію на новому робочому місці та в новому колективі. Слід зазначити, що 

у ПрАТ «МАУ» спостерігається неналагоджений механізм управління 

процесом адаптації.  

Цей механізм передбачає вирішення трьох найважливіших проблем:  

1) структурного закріплення функцій управління адаптацією в системі 

управління організацією; 

2) організації технології процесу адаптації; 

3) організації інформаційного забезпечення процесу адаптації. 

Метою системи адаптації є в основному зниження витрат організації за 
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рахунок наступних чинників: 

1. Прискорення процесу входження нового працівника в посаду:  

• Досягнення необхідної ефективності роботи в мінімальний термін. 

• Зменшення кількості можливих помилок, пов'язаних з освоєнням 

функціональних обов'язків. 

2. Скорочення рівня плинності кадрів: 

• Зниження кількості працівників, що не пройшли випробний термін. 

• Зменшення кількості працівників, що покинули компанію протягом 

першого року роботи. 

Вигодами, які отримують працівники після проходження адаптації є: 

• Одержання повної інформації про компанію, необхідної для ефективної 

роботи;  

• Зниження рівня невизначеності й занепокоєння;  

• Підвищення задоволеності роботою й розвиток позитивного 

відношення до компанії в цілому;  

• Освоєння основних норм корпоративної культури й правил поведінки;  

• Вибудовування системи взаємодії з колегами;  

• Одержання ефективного зворотного зв'язку від наставника й лінійного 

керівника за підсумками адаптаційного терміну;  

Вигодами, які одержує компанія з вибудуваною системою адаптації, є: 

• Створення механізму оцінки професійних компетенцій працівника і 

його потенціалу за підсумками роботи в перші місяці;  

• Виявлення недоліків існуючої в компанії системи підбору;  

• Розвиток управлінських компетенцій наставників і лінійних керівників;  

• Підвищення лояльності нового працівника до компанії. 

Тому управління трудовою адаптацією в компанії вимагає, опрацювання 

в першу чергу трьох організаційної елементів: 

структурне закріплення функції управління адаптацією;  

технології процесу управління адаптацією; 

інформаційне забезпечення цього процесу. 
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Так як одним з недоліків в управління людськими ресурсами в ПрАТ 

«МАУ» є нерозвинена система мотивації праці робітників, то вона також 

потребує значної модернізації. Суть мотивації полягає в розробці такої 

системи стимулювання, яка б забезпечила виробництво високоякісної 

продукції і прибутковість своєї роботи, але для цього, перш за все, треба 

зацікавити кожного конкретного працівника в результативній, 

високопродуктивній праці. Дана система включає в себе оплату праці, 

створення нормальних умов для відтворення трудової енергії, робочої сили, 

тобто забезпечення працівника житлом, послугами охорони здоров’я, освіти та 

іншого.  Потрібно вести безперервну комунікацію з працівниками, аби чітко 

розуміти не лише їх матеріальну зацікавленість від виконання певної роботи, а 

й врахувати моральне задоволення від його участі в діяльності компанії та 

досягненні поставлених задач. Зв'язок в кадровій політиці має бути не тільки 

прямим, а й зворотнім. Це можна реалізувати, застосувавши наступну модель 

(Рис 3.3.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.  Модель системи мотивації та стимулювання праці людські ресурси 

Складено автором за джерелом [67]. 
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Підсумовуючи вище сказане, можемо виділити такі шляхи підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів компанії, а саме: 

1. Розвиток структури виробництва, застосування новітніх технологій 

для більш ефективної роботи спеціалістів, постійне вдосконалення трудової 

системи з урахуванням побажань працівників компанії. 

2. Стимулювання працівників до праці за рахунок економічних та 

соціальних чинників, у вигляді підвищення заробітної плати, матеріальної 

допомоги, а також створення сприятливого клімату в колективі, на основі 

зменшення конфліктів у ньому. 

3. Постійна підготовка працівників та їх можлива перекваліфікація, а 

також залучення нових високваліфікованих спеціалістів для більш 

продуктивного розвитку компанії. 

4. Створення соціального пакету для працівників, який передбачатиме 

забезпечення необхідних умов для виконання роботи праці, передбачених 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін; 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; виплата в повному 

розмірі належної працівнику заробітної плати; надання соціальних пільг і 

гарантій, передбачених колективним договором, угодою [85]. 

5. Дослідження роботи трудових ресурсів, задля ефективної організації 

діяльності працівників. Адже ефективність трудових ресурсів залежить не 

тільки від самих спеціалістів, а й від їх правильного направлення у роботі. 

Організація праці має бути чітко визначеною, а також сприяти розвитку 

працівника як в особистому плані так і у виробничому. 

6. Взаєморозуміння між працівниками та керівниками, на основі 

розвитку організаційної культури: загальні цілі, колективні цінності, контроль 

працівників за допомогою соціальних заходів. Адже, як показує зарубіжний 

досвід, висока внутрішня організаційна культура – це ключ до успіху для 

багатьох компаній. 

7. Створення мотивація трудової діяльності, яка не може бути дійовою 

без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання 
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людських ресурсів. Мотивація праці передбачає бажання працівника 

задовольнити свої потреби через трудову діяльність. 

8. Залучення людських ресурсів до рішення усіх питань, щодо 

функціонування компанії. Робітники повинні освідомити всі реальні проблеми, 

з якими зіштовхується організація. Варто знаходити свіжі і ефективні підходи 

для поліпшення функціонування організації (вивчення постанов і проблем 

гуманізації праці, планування кар'єри і розвитку, системи оплати і прибутків, 

запровадження гнучкого робочого графіку) [87]. 

Запровадження всіх вище перерахованих чинників дає можливість 

якісно та ефективно використовувати людські ресурси компанії, а також 

стимулювати працівників у роботі. 

Отже, людські ресурси є одним із найважливіших чинників, який 

впливає на ефективність діяльності компанії. Саме трудовий потенціал є 

важливим елементом організації компанії, показником його ефективності й 

економічного розвитку. Високі результати діяльності будуть свідчити про те, 

що підприємство має продуктивний і правильно організований людські 

ресурси. Тому, щоб досягти максимального прибутку, насамперед потрібно 

забезпечити відповідні умови працівникам і створити позитивну атмосферу на 

компанії. 

 

3.2  Програма реалізації алгоритму підвищення ефективності 

організацією на основі командного менеджменту у ПрАТ «МАУ» 

 

З огляду на те, що на сьогоднішній день досвідчений менеджер або 

спеціаліст є найбільшою цінністю в організації, досить актуальним є 

вдосконалення методів командного менеджменту за рахунок відбору людських 

ресурсів кадровою службою. Тому потрібно враховувати всі чинники, що 

впливають на відбір кадрів з людських ресурсів: 

Специфіка діяльності компанії 

Зміст ринку робочої сили 
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Вимоги профспілки 

Місцезнаходження компанії 

Безпосереднє оточення і відбір 

Використання такої методики дозволяє підійти до підбору працівників з 

урахуванням різноманітних елементів, що визначають розвиток колективу. 

Пропонується провести анкетування серед працівників кадрової служби ПрАТ 

«МАУ» для виявлення ступеня впливу того чи іншого фактора при  аналізі 

людських ресурсів під час найму працівників. 

У роботі також запропонована удосконалена інструкція порядку прийому на 

роботу працівника, його переведення, переміщення, звільнення в ПрАТ «МАУ», 

яка має визначити чіткі офіційні рамки роботи в кадровому питанні, що дозволить 

в свою чергу скоротити час прийому на роботу та виключити непотрібні операції, 

які затримують процес прийому нового працівника.  

Для розроблення оперативного плану роботи з людськими ресурсами 

необхідно за допомогою спеціально розроблених анкет зібрати таку інформацію: 

дані про постійний склад працівників (ім’я, по батькові, прізвище, місце 

проживання, вік, час надходження на роботу тощо); 

дані про структуру людських ресурсів (кваліфікаційна, статевовікова, 

національна структура; питома вага інвалідів, питома вага робітників, службовців, 

кваліфікованих робітників і т. ін.); 

плинність кадрів; 

втрати часу в результаті простоїв, через хворобу; 

дані про тривалість робочого дня (цілком або частково зайняті, працюючі в 

одну, декілька або нічну зміну, тривалість відпусток); 

заробітна плата робітників та службовців (її структура, додаткова заробітна 

плата, надбавки, оплата за тарифом і понад тариф); 

дані про послуги соціального характеру, надані державою і громадськими 

організаціями (витрати на соціальні нестатки, виділені відповідно до законів 

тарифними договорами, добровільно). 

Структура працівників ПрАТ «МАУ» за професіями досить складна. Тут 
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працюють і авіаційні техніки, які щоденно працюють з технікою, і бортпровідники, 

які щоденно працюють з людьми, економісти, цифри та підрахунки для яких є 

основною роботою. Проте, як відомо людина може працювати максимально 

ефективно лише за умови, що вона психологічно сумісна з займаною посадою. 

Нами було запропоновано впровадити в ПрАТ «МАУ» психологічні тести при 

прийомі на роботу. Найбільш популярними на заході є, так звані інтелектуальні 

тести IQ. В умовах специфіки системи освіти в Україні та психологічних 

особливостей українців, цей тип тестів не було взято до уваги. Серед усіх 

можливих методик тестування варто впровадити диференційно-діагностичне 

тестування. Кожна людина народжується з певним здібностями, інтересами, 

схильностями до певного виду професійної діяльності. Значення інтересів у житті 

людини велике: вони спонукають набувати знання, розширюють кругозір, 

допомагають долати труднощі, перешкоди. Запропоноване тестування дозволить 

виявити чи має потенційний працівник ПрАТ «МАУ» здібності до вакантної 

посади.  

Після того, як прийнято остаточне рішення про прийом нового працівника на 

роботу, починається складна процедура оформлення найнятого працівника, що 

займає близько 10 - 20 днів. Було запропоновано оптимізувати процес оформлення 

найнятого працівника через єдину електронну базу даних «Співробітник 2» 

(вартість 12000 грн з безкоштовним обслуговуванням). 

Прийом нового співробітника пропонується проводити в такі етапи: 

1. Начальник служби, який прийняв рішення про відповідність кандидата 

вакантній посаді заносить в бази даних «Співробітник 2» (далі – база даних) 

відповідну відмітку. 

2. Новий працівник приходить до відділу кадрів з усім пакетом необхідних 

документів, а саме: 

5 копіями паспорту, ідентифікаційного коду, диплому з додатками; 

6 фотокартками; 

заявою про прийняття на відповідну посади, завірену підписом начальника 

служби, де він буде працювати. 
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3. Інспектор відділу кадрів заносить до бази даних відмутку про посаду 

нового працівника. 

4. Інспектор відділу кадрів сканує копію паспорту, ідентифікаційного коду, 

фотокартки нового працівника і відправляє їх до служби пропусків за електронною 

адресою propusk@uia.com. Через 5 робочих днів від цієї дати готовий пропуск має 

бути передано начальнику служби, де буде працювати новий співробітник. 

5. Інспектор відділу кадрів надає для перегляду новому співробітнику 

Положення з пожарної безпеки в ПрАТ «МАУ», Положення з охорони праці ПрАТ 

«МАУ», Положення з авіаційної безпеки ПрАТ «МАУ». 

6. Економічний відділ робить відмітку в базі даних щодо посадового окладу 

нового працівника. 

7. Інспектор відділу кадрів відправляє скановану копію паспорту, 

ідентифікаційного коду, фотокартки нового працівника їх до економічного відділу 

за електронною адресою econom@uia.com. Через 14 робочих днів від цієї дати 

готовий картка з заробітної плати може бути забрана новим співробітником в 

Головному Відділені Приватбанку м. Києва. 

8. Терапевт медичної частини ПрАТ «МАУ» за результатами медичної 

комісії робить відмітку в базі даних щодо придатності стану здоров'я нового 

працівника посаді. 

9. Інспектор відділу кадрів заносить до бази даних номер наказу про 

зарахування нового працівника в ПрАТ «МАУ». 

Таким чином, запропонована нова процедура оформлення працівників на 

роботу, зокрема створена база даних «Співробітник 2», дозволить оптимізувати і 

значно скоротити у часі оформлення нових працівників. Головною цінністю 

нововведення буде те, що працівник вже через 5-7 днів з подання документів до 

відділу кадрів зможе розпочати роботу в відповідному відділі, замість того, щоб 

гаяти час (від 12 до 20 днів) на складну процедуру оформлення, що існує в ПрАТ 

«МАУ» на сьогоднішній день. 

В процесі досліджень було виявлено, що в ПрАТ «МАУ» низький рівень 

соціально-психологічних заохочень людських ресурсів. Це є значним недоліком в 

mailto:propusk@uia.com
mailto:econom@uia.com
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у правлінні людськими ресурсами і потребує мотиваційних дій. 

Тому впровадження наступних правил мотивації, дозволить підвищити 

ефективність мотиваційних заходів: 

• Похвала ефективніше осуду і неконструктивної критики. 

• Заохочення має бути відчутним і бажано негайним (мінімізація розриву 

між результатом праці і його заохоченням). 

• Непередбачувані та нерегулярні заохочення мотивують більше, ніж 

очікувані і прогнозовані. 

• Постійна увага до працівника і членам його сім'ї - найважливіший 

мотиватор. 

• Людям подобаються перемоги, тому  треба частіше давати людям почувати 

себе переможцями. 

• Заохочення за досягнення не тільки основної мети, але й проміжних. 

• Давати працівникам почуття свободи дії, можливість контролювати 

ситуацію. 

• Не можна обмежувати самоповагу інших. 

• Великі й обмежені у кількості нагороди зазвичай викликають заздрість, 

невеликі і часті - задовольняють більшість. 

• Розумна внутрішня конкуренція - двигун прогресу. 

 Запропоновані в пункті 3.1. заходи що впровадження ряду соціально-

психологічних заохочень людських ресурсів рекомендується реалізовувати в такі 

етапи: 

І етап. Надання права безоплатного перельоту на рейсах авіакомпанії. 

 Цей метод заохочення є досить поширеним в авіакомпаніях світу. Для 

робітників ПрАТ «МАУ», рівень доходу більшості з яких не дозволяє 

подорожувати авіаційним видом транспорту, таке заохочення стане суттєвим 

стимулом в підвищенні продуктивності роботи. Вважаємо найбільш доцільним 

застосування даного заохочення в залежності від стажу роботи працівників в 

авіакомпанії. Для того, щоб уникнути витрат, пов’язаних з перевантаженням 

рейсів, необхідно ввести наступні обмежуючі правила: 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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працівник авіакомпанії має право скористатись безоплатним проїздом лише 

на рейсі, де за 3 дні до вильоту є вільні місця; 

на одному рейсі може бути надано місце з правом безоплатного перельоту 

лише одному працівнику та його сім’ї [46, с.254]. 

Так як, середнє завантаження внутрішнього рейсі авіакомпанії в середньому 

становить 75 %, а на міжнародних −70 % крісел, то вище перелічені обмежуючі 

правила дозволять уникнути збитків для авіакомпанії.  

ІІ етап. Залучення працівників до рекламної діяльності авіакомпанії в якості 

заохочення. На сьогоднішній день рекламним відділом розроблено програму 

масової зовнішньої реклами переваг авіакомпанії (зокрема, реклама на біг-бордах). 

Рекламним слоганом компанії буде – «Ви знаєте, що таке 100 % якість і безпека? – 

тоді ви неодмінно літали рейсами нашої авіакомпанії. МАУ – перевізник №1 в 

Україні». Орієнтовний план витрат на рекламну компанію складає: 

найм професійного фотографа – 2000 грн. за год. (за планом – 3 дні по 5 

годин години, тобто всього – 30 000 грн.); 

найм професійних моделей для позування в якості – пілота, бортпровідниці 

та авіаційного техніка – 400 грн. за год. Послуги кожної моделі. В сумі за 3 дні по 5 

годин, 3 моделі – 18 000 грн.; 

друк плакатів для розміщення на біг-бордах – 5 плакатів для м. 

Дніпропетровськ, 5 плакатів для м. Львів; 5 плакатів для м. Київ. Всього, при 

середній ринковій ціні за 1 плакат 770 грн., – 11 550 грн.; 

оренда біг-бордів за середньою ринковою ціною в м. Дніпропетровськ – 300 

USD в міс.; в м. Львів – 400 USD в міс.; в м. Київ – 600 USD в міс. за оренду одного 

біг-борду. Всього за місяць, в перерахунку на національну валюту, – 32 500 грн. 

Загальний бюджет проекту – 92 050 грн.  

Пропонується замість того, щоб наймати професійних моделей (економія 18 

000 грн)  залучити працівників ПрАТ «МАУ» до даного проекту. Це дозволить 

працівникам відчути себе невід’ємною частиною авіакомпанії, та підвищить імідж 

авіакомпанії в очах інших співробітників. Адже, авіакомпанія, яка так пишається 

своїми працівниками, що робить їх «обличчям» компанії дає поштовх до 
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підвищення рівня корпоративного духу серед працівників.  

Варто створити «банк» ідей. У підлеглих можуть бути хороші ідеї, але 

більшість співробітників впевнені, що нікому немає ніякого діла до їхніх ідей. 

Можна завести спеціальну папку на внутрішньому сайті компанії, де підлеглі 

можуть розміщувати свої ідеї. Кращі з ідей і пропозицій співробітників, які мають 

право на життя будуть впроваджуватися в діяльність компанії і, звичайно ж, 

будуть озвучені на організаційних зустрічах. При цьому сам співробітник, який 

запропонував ту чи іншу ідею, сам може її реалізувати, ставши, в залежності від 

рівня своєї професійної підготовки і конкретної ситуації, керівником чи учасником 

проекту по реалізації даної ідеї, до того ж дане нововведення не потребує великих 

затрат, лише одноразову преміальну виплату (2500 грн.) спеціалісту IT-відділу за 

участь в програмі розвитку компанії. 

Необхідно переглянути систему організації праці та управління. Поліпшення 

координації та взаємодії між співробітниками організації, правильний розподіл 

службових обов'язків, чітка система просування по службі, утвердження духу 

взаємодопомоги і підтримки, вдосконалення відносин між керівниками і 

підлеглими - все це сприяє підвищенню ефективності, продуктивності та мотивації 

праці. Необхідно посилити взаємодію з підлеглими. У деяких відділах  ПрАТ 

«МАУ» керівники і підлеглі можуть бути дуже зайняті, і тому рідко бачать одне 

одного. У них майже немає можливості спілкуватися. Для збільшення 

інтенсивності контактів між керівництвом напрямку та людські працівниками 

можна, наприклад, скласти план регулярних зборів і заходів так, щоб керівники 

зустрічалися в певний час і в певному місці зі своїми підлеглими. 

Так як в компанії також існують проблеми з системою адаптації нових 

працівників, також варто запровадити нову покращену програму. 

Основними учасниками програми є: безпосередній керівник, наставник, 

фахівець служби  з роботи з людськими ресурсами.  

Вся процедура адаптації ділиться на чотири етапи, кожний з яких припускає 

виконання певних завдань, які, у свою чергу, закріплені за тим або іншим 

учасником процедури [55, с.384]. 
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I етап. За три дні до виходу нового працівника. Фахівець служби з роботи з  

людськими ресурсами зобов'язаний: 

подзвонити новообраному працівнику напередодні його офіційного виходу 

на роботу і переконатися, що все гаразд; 

проінформувати керівника відділу про прихід нового працівника наперед; 

приготувати всі інформаційні матеріали, які будуть видані співробітникові в 

перший день роботи, а саме: 

а) посадова інструкція працівника магазина; 

б) корпоративна форма ( краватки для чоловіків, шарфи для жінок, жилети 

для безпечного пересування для робочого персоналу) – в середньому 330 грн; 

підготувати необхідні перепустку і дозвіл на паркову – 30 грн; 

забезпечити і перевірити, чи підготовлено робоче місце. 

 разом з менеджером по персоналу визначають кандидатуру наставника під 

час адаптаційного періоду. 

ІІ етап. У перший робочий день нового працівника. Фахівець служби 

зобов'язаний: 

зустріти нового працівника і провести на робоче місце. Вручити «пакет 

новачка» — корпоративну атрибутику – 50 грн . 

належним чином провести кадрове оформлення нового працівника; 

провести початковий інструктаж по безпеці праці і протипожежній безпеці; 

познайомити з безпосереднім керівником ; 

обговорити стиль управління, особливості культури, режим роботи, традиції, 

норми і т. д., прийняті в організації; 

Обговорити перший робочий день 

Наставник зобов'язаний: 

ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку і повідомити 

наступну інформацію: 

вимоги до зовнішнього вигляду; 

 робочі перерви, час і тривалість обіду; 

 процедура повідомлень про вимушену відсутність на роботі; 
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 пропускна система, порядок відлучення з робочого місця 

надати інформацію особистого плану: місцезнаходження їдальні, туалетів, 

місця для відпочинку, куріння, стоянки машини і т.д. надати інформацію про 

традиції відділу або групи, в якій працівник працюватиме, і правила, дійсні тільки 

для даної посади і/або відділу; 

ознайомити з процедурою комунікацій і зв'язків за посадою (в рамках 

відділу, з іншими відділами). 

ознайомити з поведінкою у разі непередбачених ситуацій; обговорити 

перший робочий день. 

III етап. За перший робочий тиждень нового працівника. 

Фахівець служби зобов'язаний: 

ознайомити з основними процедурами і політикою відносно працівників 

(можливості кар'єрного зростання); 

проаналізувати компетенцію і розробити індивідуальну програму 

перспективної підготовки. 

Наставник зобов'язаний: 

ознайомити з детальною історією компанії, її місією, стратегією і цілями, 

політикою в області роботи з партнерами і споживачами, стадіями реалізації 

продукції споживачу;  

ознайомити із списком документів, з якими новому працівникові необхідно 

ознайомитися в першу чергу; 

ознайомити з системою звітності; 

пояснити, як діє адміністративно-господарська система організації, існуючі 

правила і процедури; 

познайомити з тими працівниками, з якими буде працювати новий 

працівник. 

ознайомити із змістом роботи, вимогами і стандартами виконання роботи, 

межами повноважень, відповідальністю; 

дати можливість новому працівнику спостерігати і самостійно дублювати, 

виконувати завдання, під наглядом; 
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коректувати роботу, виправляти можливі помилки, вказувати на них новому 

працівнику. 

IV етап. Після закінчення випробувального терміну. Фахівець служби 

зобов'язаний: 

дати новому працівнику заповнити оціночний лист. 

проаналізувати заповнений оціночний  лист до обговорення. 

повідомити працівника про закінчення випробувального терміну і 

призначити дату обговорення результатів його роботи в цей період. 

провести разом з і наставником бесіду щодо досягнення поставлених завдань 

і цілей новим працівником, оцінити манеру поведінки нового працівника на даній 

посаді. 

провести співбесіду (екзамен) на основі здобутих нових знань в 

адаптаційний період. 

дізнатися думку нового працівника про фірму в цілому, про принципи 

обслуговування покупців, ведення бізнесу, пропозиції щодо покращення й ін. 

Загалом удосконалена  програма введення нового працівника в роботу та 

його адаптація не передбачає великих затрат ( 410 грн. на одного працівника), так 

як акцентується увага на психологічному кліматі, комунікаціях між керівниками та 

працівниками. Середньостатистичкна кількість працівників прийнятих на роботу 

за рік в компанію становить 545 чоловік, отже, річні затрати становитимуть 223 

450 грн. 

Потрібно врахувати, що працівник, прийшовши в компанію з своїми 

уявленнями про те, «як повинно бути», стикається з дійсністю і починає розуміти, 

як насправді йдуть справи в компанії: наскільки помічається і оцінюється внесок 

нового працівника, як відносяться до ініціатив і завзяття, як дивляться на новачка 

керівники і працівники-старожили. Таким чином, після періоду адаптації в 

компанії вловлює різницю між декларованими і реальними правилами. І на 

підставі своїх цінностей, стереотипів і внутрішнього клімату в компанії починає 

адаптуватися до організації, формуючи свою стратегію поведінки.  

Саме тому на етапі адаптації важливо говорити про реальні правила 
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поведінки в компанії, і тоді компанія отримає реально адаптованого працівника. 

За даними досліджень executive search компанії Korn/Ferry International, якісна 

програма адаптації здатна зменшити плинність кадрів на 10–20% в рік, що в свою 

чергу зекономить час і кошти компанії, дасть можливість розвитку і  стабільності. 

Загалом всі заходи по підвищенню ефективності управління людськими 

ресурсами складають система й являються програмою (Таблиця 3.1) 

Таблиця 3.1 – Програма підвищення ефективності управління людськими 

ресурсами в ПрАТ «МАУ» 

№ 

(з/

п) 

Захід 
Тривалість,

міс 

Витрати 

(грн) 

Відповідаль

ний за 

виконання 

1 

Впровадження бази даних «Співробітник 2»   - 

пакет програм - 2000 грн 

-систематичне оновлення та сервісне 

обслуговування програми – 0 грн. 

1 2000 
 

Відділ ІТ 

2 

Залучення працівників компанії до рекламної 

діяльності авіакомпанії «МАУ»: 

- найм професійного фотографа  - 10000 грн. 

- залучення працівників в якості моделей – 0 грн. 

- друк плакатів – 4050 грн. 

- оренда біг-бордів – 29290 грн. 

1,5 74 050 

 

Відділ 

маркетингу 

3 

Створення «банку» ідей працівників на 

корпоративному сайті компанії. 

- одноразова премія для працівника IT- відділу – 

500 грн 

0,5 500 
 

Відділ ІТ 

4 

Впровадження сучасної програми прийому й 

адаптації працівників за європейськими 

стандартами. 

- Прийом та адаптація 1-го працівника – 410 грн 

- Прийом та адаптація середньостатистичної 

кількості працівників за рік: 545 чол. –грн. 

12 223450 

 

Відділ 

кадрів 

Всього  300000  

 

Складено автором за  джерелом [94] 

Таким чином на ПрАТ «МАУ» відкривається принципово новий етап в 

розвитку управління людськими ресурсами. Передбачувані напрямки перебудови 

діяльності служби управління людськими ресурсами, дозволять адаптувати 

трудовий ресурс до нових умов, раціонально і максимально ефективно 

використовувати людський потенціал авіакомпанії, використовуючи програму 

підвищення ефективності управління людськими ресурсами. 
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3.3  Результативність заходів щодо підвищення ефективності управління 

організацією на основі командного менеджменту  в ПрАТ «МАУ» 

 

Ефективне керівництво організацією становить невід'ємну частину 

продуктивності і досягнення працівниками та організаціями, в яких вони 

працюють і досягають своїх цілей.  

Стратегічні цілі організації досягаються шляхом використання різних 

аспектів управління на основі командного менеджменту, зокрема, управління 

людськими ресурсами (Рис. 3.4) 

 

  

Рис. 3.4. Оцінка ефективності управління людськими ресурсами 

Складено автором за джерелом [88] 

Необхідно забезпечити високу ефективність роботи відділів з управління 

людськими ресурсами для стабільно високої ефективності діяльності всієї 

організації. 

Потрібно, щоб кадрові підрозділи в організації розуміли важливість 

оцінки своїх власних дій. Для того щоб оцінити ефективність управління 

людськими ресурсами належним чином, необхідна складна система обліку, 

збору інформації, прикладних досліджень, розробка системи комунікації, 

використання інформаційних систем управління людськими ресурсами та 
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належне фінансування згідно з програмою підвищення ефективності 

управління людськими ресурсами. 

Під фінансуванням розуміється процес утворення грошових коштів або в 

більш широкому плані процес утворення капіталу фірми у всіх його формах. 

Поняття "фінансування" досить тісно пов'язане з поняттям 

"інвестування", якщо фінансування - це утворення грошових коштів, то 

інвестування - це їх використання. Обидва поняття взаємопов'язані, однак 

перше передує другому [92, с.423]. 

За ринкових відносин важливе значення набуває вибір оптимальної 

структури форм фінансування підприємства. 

Наприклад, О.О. Терещенко запропонував таку класифікацію основних 

форм фінансування компаній, та обрав наступні критерії: 

1. Залежно від цілей фінансування виділяють: 

- фінансування при заснуванні компанії; 

- фінансування при розширенні діяльності; 

- рефінансування; 

- санаційне фінансування. 

2. За джерелами надходження капіталу розрізняють: 

- зовнішнє фінансування; 

- внутрішнє фінансування. 

3. За правовим статусом інвесторів: 

- власний капітал; 

- позиковий капітал [114]. 

Е.Ю. Захарова «до внутрішніх джерел фінансування компанії належить 

власний капітал, який включає: внески власників підприємства, реінвестування 

прибутку, реструктуризація активів. 

Власний капітал характеризується такими основними позитивними 

особливостями: простотою залучення, високою здатністю генерувати прибуток 

в усіх сферах діяльності, забезпечувати фінансову стійкість розвитку 

підприємства, його платоспроможності в довгостроковому періоді.  
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Разом з тим, йому притаманні такі недоліки: обмеження обсягу 

залучення, висока вартість у порівнянні з альтернативними позичковими 

джерелами формування капіталу. 

В складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить прибутку, який залишається в розпорядженні 

підприємства. Він  формує  переважну частину власних фінансових ресурсів, 

забезпечує приріст власного капіталу, у відповідності  із зростанням ринкової 

вартості підприємства, а також амортизаційні відрахування. Однак, суму 

власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його 

реінвестування. 

До зовнішніх джерел фінансування відноситься залучений та позиковий 

капітал, до яких належать: кредиторська заборгованість, короткострокові та 

довгострокові кредити банків, небанківські залучені кошти (державний кредит, 

кредити міжнародних фінансово – кредитних інститутів, лізинг, комерційний 

кредит)» [40, с.528]. 

Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг 

господарської діяльності компанії, забезпечити більш ефективне використання 

власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових 

коштів, а в кінцевому  результаті - підвищити ринкову вартість компанії. 

Залучений капітал, що використовується компанією, характеризує у сукупності 

обсяг його фінансових зобов'язань (загальну суму боргу) [64, с.665].  

Таким чином, компанія, яка використовує в основному власний капітал 

має найвищу фінансову стійкість. Так як, ПрАТ «МАУ» лише прагне досягти  

стабільного фінансового стану: прибуток – 1 805 744 грн., та чистий прибуток – 

108 010 грн., а для  фінансування програми реалізація якої складе 300 000 грн. 

авіакомпанії слід взяти кредит. 

Важливим кроком при впровадженні програми підвищення ефективності 

управління людськими ресурсами є складання зведеного звіту про рух 

грошових коштів (Таблиця 3.2) 
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Таблиця 3.2 – Зведений звіт про рух грошових коштів (грн.) 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Кеш-баланс на початок періоду 0 (300 000) (153 248) 75 304 

Продаж продукції (товарів, робіт послуг), 

РхN (Р=850; N=600,700,800) 
 

850*600=

510 000 

850*700=

595 000 

850*800=

680 000 

Постійні витрати, FC  19048 19048 19048 

Змінні витрати, VxN (V=282)  
600*282=

169 200 

700*282=

197 400 

800*282=

225 600 

Кеш-фло від реалізації продукції:  321 752 378 552 435 352 

Надходження від продажу активів  - - - 

Виплати на придбання активів  - - - 

Кеш-фло від інвестиційної діяльності  0 0 0 

Позиковий капітал (300 000)    

Виплати в погашення позик  (100 000) (100 000) (100 000) 

Відсотки за кредитами  (75 000) (50 000) (25 000) 

Кеш-фло від фінансової діяльності  (175 000) (150 000) (125 000) 

Кеш-баланс на кінець періоду (300 000) (153 248) 75 304 385 656 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

 

Проведемо розрахунок інтегральних показників економічної 

ефективності розробленої програми. 

 Період окупності програми (Payback Period – PВP) – час, за який сума 

надходжень від реалізації програми покриє суму витрат – первинних інвестицій 

(3.1): 

РBР = II / DACI,                                                       (3.1) 

де II (Initial Investment) – первинні інвестиції; 

DACI (Discounted Annual Cash Inflows) – щорічні грошові надходження з 

урахуванням дисконтування. 

Щорічні грошові надходження з урахуванням дисконтування DACІ 

(приведені) визначаються за формулою (3.2): 

DACIt = CFt / (1 + k)t,                                           (3.2) 

де CFt (Cash Flow) – грошові надходження в період часу t (рік); 

t – кількість періодів надходжень (років); 

 k – дисконтна ставка, що виражається десятковим дробом. 

Маємо три роки реалізації програми, яка характеризується такими 
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щорічними надходженнями: 

 CF1 = 146 752 грн.; 

 CF2 = 228 552 грн.;  

CF3 = 310 352 грн.;  

дисконтна ставка K = 0,25.  

Тоді відповідні приведені грошові надходження: 

DACI1 = 146 752 / (1 + 0,25)1 = 117 402 грн.; 

DACI2 = 228 552 / (1 + 0,25)2 = 146 273 грн.; 

DACI3 = 310 352 / (1 + 0,25)3 = 158 900 грн. 

Розрахунок періоду окупності зручно виконувати за допомогою табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Розрахунок періоду окупності програми 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Грошові надходження, грн.  117 402 146 273 158 900 

Первинні інвестиції, грн. -300 000    

Покриття суми витрат (інвестицій), грн. -300 000 -182 598 -36 325 122575 

Строк окупності, роки  1+ 1+ +0,29 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

Перший рік: гро*ші надходження від реалізації програми (117 402 грн.) 

менші від первинних інвестицій (-300 000 грн.), останні протягом року не 

покриваються, а їх залишок складає: -300 000 + 117 402 =-182 598 грн. 

Другий рік: грошові надходження від реалізації програми (146 273 грн.) 

не перевищують залишок непокритих первинних інвестицій після першого року 

 (-182 598 грн.), а їх залишок складає: -182 598+ 146 273=- 36 325 грн. 

Третій рік: грошові надходження від реалізації програми (158 900 грн.) 

перевищують залишок непокритих первинних інвестицій після другого року 

 (-36235 грн.), останні покриваються протягом третього року в термін, який 

визначається часткою від ділення відповідного залишку та грошових 

надходжень: 36 325 / 122575 = 0,29 (року). 

Таким чином, РВР = 1 (перший рік) + 1 (другий рік) + 0,29 (третього 

року) = 2,29 років. 

Так як термін окупно/сті програми 2, 29 р., то програма є ефективною. 
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 Чистий приведений дохід (Net Present Value – NPV) представляє собою 

оцінку сьогоднішньої вартості потоку майбутнього доходу, різницю 

приведених надходжень та витрат (3.3): 

NPV =  (CFt / (1 + k)t) – Invest,                                  (3.3) 

де CFt – грошові надходження в період часу t; 

Invest – сума інвестицій; 

 k – дисконтна ставка. 

Розрахунок чистого приведеного доходу зручно виконувати за 

допомогою табл.3.4.  

Таблиця 3.4 – Розрахунок чистого приведеного доходу 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Грошові надходження, грн.  117 402 146 273 158 900 

Первинні інвестиції (витрати), грн. -300 000    

Сукупний накоплений дохід, грн. -300 000 -182 528 -36 325 29 165 

 

Складено автором за  джерелом [94] 

NPV=122575 

Програма ефективна, так як NPV досягає позитивного значення. 

 Індекс прибутковості (Profitability Index – PI) є часткою від ділення суми 

приведених надходжень на приведену вартість витрат (3.4): 

PI = (CFt / (1 + k)t) / Invest,                                 (3.4) 

де CFt – грошові надходження в період часу t; 

Invest – сума інвестицій; 

k – дисконтна ставка. 

РІ = (117 402+146 273+158 900) / 300 000 = 422 575 / 300 000= 1,4. 

Якщо PI ≥ 1, програма є економічно ефективною. 

Внутрішня норма рентабельності (Internal Rate of Return – IRR) 

розраховується шляхом визначення ставки дисконту, при якій приведена 

вартість суми майбутніх надходжень дорівнює приведеній вартості витрат (3.5): 

(CFt / (1 + IRR)t) = Invest,                                 (3.5) 

де CFt – грошові надходження в період часу t; 

Invest – сума інвестицій. 
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Розрахунок внутрішньої норми рентабельності зручно проводити в табличній 

формі (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 – Розрахунок внутрішньої норми рентабельності 

Надходження, витрати Інвестиції Надходження NPV 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Обсяг надходжень і витрат без 

урахування дисконтування, грн. 

-3000000 146752 228552 310352 385656 

(позитивний) 

F1 =1 / (1 + IRR 1)t, IRR 1 = 25% 1,0 0,83 0,69 0,58 122575 

(позитивний) Приведені надходження і витрати, 

грн., (IRR 1 = 25%) 

-3000000 117402 146273 158900 

F2 =1 / (1 + IRR 2)t, IRR 2 =55 % 1,0 0,65 0,42 0,27 -26849 

(негативний) Приведені надходження і витрати, 

грн.,  (IRR 2 = 55%) 

-3000000 94679 95131 83341 

 

Складено автором за  джерелом [70] 

ІRR можна знайти двома способами: 

1. Аналітичним, виходячи з пропорції між будь-якими двома ставками 

дисконтування та відповідними чистими приведеними доходами (в даному 

випадку  IRR 1 = 25%, IRR 2 = 55%  та NPV1 = 29165, NPV2 = - 3368): 

(ІRR2 - ІRR1) / (NPV1 - NPV2) = (ІRR - ІRR1) / (NPV1 - NPV)          (3.6) 

              0,0002 = 0,0002 

Звідки, за умови, що  NPV = 0, маємо: 

ІRR =  (ІRR2 - ІRR1) х (NPV1 - NPV) / (NPV1 - NPV2) + ІRR1 = (55 - 25) х 

(122575 - 0) / (122575 – (-26849)) + 25 = 49%. 

2. Графічним методом, як точку перетину прямої лінії, що з’єднує дві 

точки з координатами  (ІRR1; NPV1) та (ІRR1; NPV1) з віссю Х (ІRR) (рис. 3.4).  

 
Рис. 3.4. Визначення внутрішньої норми рентабельності  
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Складено автором за джерелом [64] 

Отримане значення внутрішньої норми рентабельності програми складає 

50%. 

Так як, ІRR більше за стандартний рівень бажаної рентабельності 

(прийнятну для інвестора норму доходу на капітал, яка дорівнює дисконтній 

ставці, в даному випадку 25%), то програму можна вважати прийнятною для 

інвестування. 

Крім розрахунку інтегральних показників ефективності інвестицій, для 

оцінки економічної ефективності програми використовується аналіз її 

беззбитковості. 

Метою аналізу беззбитковості є визначення точки беззбитковості (вreak-

even poіnt – BEP), в якій надходження від продажів продукції дорівнюють 

витратам на її виробництво, тобто, підприємство не має ні прибутку, ні збитку.  

Визначення точки беззбитковості алгебраїчним шляхом здійснюється 

наступним чином (3.7): 

NI = Р·N – V·N – FC,                                                                (3.7) 

де NI (Net Income) – чистий дохід підприємства (після сплати податкових 

платежів) за період часу (за рік); 

 Р (Price) – ціна одиниці продукції; 

 N (Number) – обсяг виробництва за період часу; 

 V (Variable) – величина змінних витрат на одиницю продукції; 

 FC (Fixed Cost) – постійні витрати за період часу (за рік). 

Точка беззбитковості відповідає умові NI = 0, звідки (3.8): 

ВЕРод. = FC / (Р – V).                                                      (3.8) 

В даному випадку ВЕРод. = 19048 / (850 – 282) = 34 одиниць продукції. 

В грошовому вираженні  точка беззбитковості визначається добутком 

відповідного обсягу продажів в одиницях продукції на її ціну.  

В даному випадку маємо: ВЕРгр. =34х850 = 28900 грн. 

Графічне визначення та представлення точки беззбитковості наводиться 

на рис.3.5., де АВ – пряма доходу; СE – пряма постійних витрат; CD – пряма 
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сукупних витрат. 

 

 
 

Рис. 3.5. Визначення точки беззбитковості програми:  

Складено автором за джерелом [64] 

Складовою частиною оцінки економічної ефективності програми є також 

аналіз її чутливості до варіації основних чинників. 

Метою аналізу чутливості є визначення ступеня впливу чинників, що 

варіюються, на фінансовий результат програми. Як інтегральний показник, що 

характеризує фінансовий результат програми, виступає чистий приведений 

доход (NPV). У якості параметрів, що варіюються, зазвичай приймаються обсяг 

продажів, ціна продажів, постійні витрати та змінні витрати. Рекомендований 

діапазон відхилень параметрів від -20% до 20%. 

Розрахунок NPV при зміні кожного з розглянутих чинників зручно 

виконувати у табличному вигляді (табл. 3.6). 

Чутливість програми до варіації основних чинників можна оцінити за 

діапазонами відповідних значень NPV. 

Так, для діапазону варіації значень чинників у межах: -20% …+20%, 

маємо, для: 
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- обсягу продажів: 405,15+86,14=491290 грн. (або 24564,5 грн. на 1 %); 

- ціни продажів: 405,15+86,14=491290 грн. (або 24564,5 грн. на 1 %); 

- постійних витрат: 167,41-151,53=15880 грн. (або 794 грн. на 1%); 

- змінних витрат: 394,84+75,82= 470660 грн. (або 23533 грн. на 1%). 

 
Таблиця 3.6 – Залежність NPV від варіації основних чинників 

 

Варіації 

чинників 

Надходження і витрати (т.грн.) за періодами часу 

NPV 
Інвестиці

ї 
Надходження 

0 1 2 3 

З
б

іл
ь
ш

ен
н

я
 н

а 
2

0
%

 

- обсягу 

продажів 
-300 

(146,752+102) 

х0,83=206,46 

(228,552+119) 

х0,69=239,81 

(310,352+136) 

х0,58=258,88 
405,15 

- ціни 

продажів 
-300 206,46 239,81 258,88 405,15 

- постійних 

витрат 
-300 

(146,752-3,8) 

х0,83=118,65 

(228,552-3,8) 

х0,69=155,08 

(310,352-3,8) 

х0,58=177,8 
151,53 

- змінних 

витрат 
-300 

(146,752-

33,84) 

х0,83=93,72 

(228,552-39,48) 

х0,69=130,46 

(310,352-310,352) 

х0,58=0 
-75,82 

З
м

ен
ш

ен
н

я
 н

а 
2

0
%

 

- обсягу 

продажів 
-300 

(146,752-102) 

х0,83=37,14 

(228,552-119) 

х0,69=75,6 

(310,352-136) 

х0,58=101,12 
-86,14 

- ціни 

продажів 
-300 37,14 75,6 101,12 -86,14 

- постійних 

витрат 
-300 

(146,752+3,8) 

х0,83=124,96 

(228,522+3,8) 

х0,69=160,3 

(310,352+3,8) 

х0,58=182,21 
167,47 

- змінних 

витрат 
-300 

(146,752+33,8

4) 

х0,83=149,9 

(228,522+39,48) 

х0,69=184,94 

(310,352+310,352) 

х0,58=360 
394,84 

 

Складено автором за  джерелом [56] 

Більш наочно чутливість програми до зміни основних чинників 

відображається графічно (рис. 3.6.). 

Таким чином, програма найменш чутлива до зміни постійних витрат, а 

найбільш чутлива до зміни обсягу та ціни продажів (в даному випадку 

однаково до останніх чинників). 

Якісна оцінка ризиків програми включає визначення переліку основних 
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ризиків, заходів щодо їх попередження та дій у випадку їх настання.  

 

 

Рис. 3.6. Залежність NPV від:  

ряд 1 – обсягу продажів; ряд 2 – ціни продажів;  
ряд 3 – постійних витрат; ряд 4 – змінних витрат 

Складено автором за джерелом [56] 

Аналіз ризиків зводиться у табл. 3.7. 

 
Таблиця 3.7  – Оцінка ризиків програми 

 
№ 

з/п 

Найменування ризиків Заходи з попередження 

ризиків 

Дії при настанні ризиків 

1 Політичний Політичний ризик являє собою 

ймовірність виникнення 

політичних чинників у країні 

(регіоні), які можуть зробити 

сприятливий чи негативний 

вплив на управлінську, 

економічну та інші види 

діяльності та не підвладний 

компанії. 

 

 

Залучення політичних 

експертів та антикризових 

менеджерів. 

2 Економічний 

(ризик ринку, курсовий 

ризик, ризик 

постачальників) 

Створеня резерву покриття 

непередбачуваних витрат. 

Заключення договорів в 

національній валюті. 

Страхування. 

Налагодження інформаційної 

забезпеченості. 

 

 

Підвищення рівня 

ліквідності підприємтсва. 
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Продовження таблиці 3.7 

3 Адміністративний Формування резерву на разові, 

непередбачуванні роботи. 

Зацікавлення 

адміністартивної влади у 

підтримці проектів. 

4 Маркетинговий Створення сильної 

маркетингової служби. 

Проведення маркетингових 

дослідження. 

Розробка та реалізація 

маркетингової стратегії. 

Управління по результатам. 

Контроль за якістю послуг. 

 

 

Посилення програми по 

нейтралізації 

несприятливих чинників. 

5 Фінансовий Розробка інвестиційно-

фінансової стратегії. 

Страхування майнового та 

немайнового фондів. 

Неодноразова перевірка 

інформації. 

Взаємне страхування. 

 

 

Підвищення рівня 

моніторингу фінансових 

зобов’язань. 

6 Соціальний Система підбору 

професіональних кадрів. 

Мотивація, ротація, 

планування кар’єри. 

Створення системи 

внутрішньої комунікації. 

Технологія кар’єрного 

управління. 

 

 

Залучення аудиторських 

компаній та проведення дій 

на снові досліджень. 

 

Складено автором за  джерелом [78] 

 

Основна мета кореляційно-регресивного аналізу полягає в оцінці лінії 

регресії. Для візуального визначення виду лінії регресії в кореляційному полі 

наносимо точки, що відповідають вихідним даним (табл. 3.8), одержуємо 

частково-ламану криву і спостерігаємо, що отримані точки можна 

апроксимувати прямою лінією (рис. 3.7.). Вісь абсцис х відповідає часу t, 

ордината у – приубтку. Таким чином, для опису отриманих точок можна 

використовувати лінійну регресію виду y= b0 + b1x, де коефіцієнти регресії b0 і 

b1 знаходяться за допомогою методу найменших квадратів, який дозволяє 

оцінити теоретичну залежність між змінними.  
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Таблиця 3.8 – Статистичні дані про прибуток ПрАТ «МАУ» за 2016 - 

2018рр. 

t, роки 2016 2017 2018 

Прибуток грн. 751 58986 108010 
 

Складено автором за  джерелом [94] 
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Рис 3.7. Залежність зміни кількості клієнтів від часу 

Складено автором за джерелом [55] 

Для визначення коефіцієнтів регресії b0 і b1 дані обчислень заносимо в 

табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 – Методика обчислення коефіцієнтів регресії 

 x, t y, K*103 х2 у2 xy x+y (x+y)2 

 1 751 1 564001 751 752 565504 

 2 58986 4 3479348196 117972 58988 3479584144 

 3 108010 9 11666160100 324030 108013 11666808169 

Σ 6 167747 14 15146072297 442753 167753 15146957817 
 

Складено автором за  джерелом [94] 

Виконаємо перевірку за формулою (3.9): 

(x+y)2  = x2+2xy+y2.       (3.9) 

15146957817 = 14+2∙442753+15146072297. 

Таким чином, табличні розрахунки зроблені вірно.  

Обчислимо коефіцієнти регресії за формулами (3.10)-(3.11): 

b0= (yx2 -xyx)/(nx2  - (x)2);            (3.10) 
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b1=(nxy - xy)/(nx2 - (x)2),      

 (1.3) 

де n – кількість місяців. 

b0=(167747*14 – 442753*6)/(3*14-62)=-308060/6 = -51343; 

b1=(3*442753-6*167747)/(3*14-62)=321777/6=53629,5. 

4. Рівняння регресії, що визначає апроксимуючу лінійну функцію для 

даних задачі, визначається як y = -51343 + 53629,5x. 

5. Використовуючи дані табл. 1.2, обчислимо коефіцієнт кореляції  

-1 ≤ r ≤ 1 за формулою (3.11): 

 

  
.

)y)(n/1(y)x)(n/1(x

)y)(x)(n/1(xy
r

2222
  

  




            (3.11) 

 

.55,0
10070

5581

50707341*2

5581
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Коефіцієнт кореляції r = 0,55; r < 0. 

Значення коефіцієнта кореляції показує, що змінні х та у мають прямий 

(так як значення r додатнє) сильний (так як значення r ближче до 1, чим до -1) 

зв'язок. Тобто, з часом прибуток збільшується. 

На основі отриманого рівняння регресії y=4655 + 2791x в табл. 3.10 

оцінимо прибуток ПРАТ «МАУ» за 2016 - 2021 роки і за цими даними 

побудуємо лінію регресії (рис. 3.8.). 

 

Таблиця 3.10 – Розрахунок кількості клієнтів 

х, міс. y=-51343 + 53629,5x 

2016 751 

2017 58986 

2018 108010 

2019 163175 

2020 216804,5 

2021 270434 
 

Складено автором за  джерелом [94] 
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Рис. 3.8. Лінія регресії 

Складено автором за джерелом [94] 

Значення коефіцієнта кореляції показує, що змінні х та у мають прямий 

(так як значення r додатнє) сильний (так як значення r ближче до 1, чим до -1) 

зв'язок. 

Прогнозні значення величини прибутку знайдені з використанням методу 

екстраполяції трендів занесемо до табл. 3.11.   

Таблиця 3.11 – Ефект від вдосконалення системи мотивації праці ПРАТ 
«МАУ» 

 

Рік Прогнозне значення 

величини прибутку 

до вдосконалення 
системи мотивації 

праці, грн. 

Прогнозне значення 

величини прибутку 

після вдосконалення 
системи мотивації 

праці, грн. 

Ефект від 

вдосконалення 

системи мотивації 
праці, грн. 

2019 163175 146 752 -16423 

2020 216804,5 228 552 11747,5 

2021 270434 310 352 39918 
 

Складено автором за  джерелом [53] 

Таким чином, вдосконалення системи мотивації праці на ПрАТ «МАУ» 

має позитивний економічний ефект. У 2019 р. вдосконалення системи мотивації 

праці принесе збиток в розмірі 16423 грн., але в 2020 р. та 2021 р. 

вдосконалення дозволить отримати додаткових 11747,5 грн. та 39918 грн. 

відповідно. 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження проблеми підвищення ефективності управління 

організацією на основі командного менеджменту в ПрАТ «МАУ» дало змогу 

зробити наступні висновки: 

1. Управління організацією на основі командного менеджменту - це не 

тільки адміністрування кадрової служби, а й більш широкий обсяг діяльності 

керівників органів управління. Воно включає в себе усі функції, пов'язані з: 

плануванням; залученням; добором; соціалізацією; професійним розвитком; 

оцінюванням показників діяльності; оплатою праці; мотивацією; підтримкою 

робочих відносин з метою максимального використання потенціалу людських 

ресурсів. 

2. Командний менеджмент містить види діяльності, спрямовані на 

формування і координацію людських ресурсів організації. Людські ресурси в 

будь-якій організації є одним з найбільших капіталовкладень. Цінність і 

вартість людських ресурсів найчастіше стає очевидною при продажу 

організації. При цьому ціна продажу може бути набагато вищою, ніж загальна 

вартість фізичного майна і фінансових активів. Ця різниця (часто описувана 

терміном “престижність організації”) частково відображає вартість людських 

ресурсів організації. Крім різноманітних виплат (зарплата, різноманітні премії і 

бонуси), організація часто здійснює інші значні інвестиції в людські ресурси. 

Наприклад, капіталовкладення йдуть у здійснення таких функцій, як відбір, 

найм, навчання людські ресурсів. Саме тому УЛР базується на окремих 

підходах, методах та технологіях. 

3. Особливий інтерес викликають системи управління організацією на 

основі командного менеджменту на фірмах західноєвропейських країн, США та 

Японії. Досвід європейських, американських і японських компаній допомагає 

відстежити останні зрушення і нововведення в принципах і методах управління 

людськими ресурсами. Слід при цьому зазначити, що західноєвропейська 

модель управління людськими ресурсами в чомусь схожа з американською. 
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Різниця полягає лише в тому, що в країнах ЄС здійснюється більш жорстке 

державне регулювання з питань найму, звільнення, соціального забезпечення, 

безпеки праці, робочого часу, діяльності профспілок і т. д 

4. ПрАТ «Міжнародні Авіалінії України» (англ. Ukraine International 

Airlines) — приватна українська авіакомпанія, що була заснована як державна 

компанія у 1992 році та повністю приватизована 2011 року. Базовим 

аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Основні напрямки 

Україна — Західна Європа, Україна-Близький Схід, Україна-СНД.  

5. Фінансовий стан компанії цілком стабільний, тобто авіакомпанія за 

останні три роки свого функціонування закінчувала з позитивним наслідками 

свою роботу і намагається дотримуватись цього результату у майбутньому. 

Компанія збільшила чистий дохід у 2017 році на 38,01%, продовжуючи 

цю тенденцію і у 2018 році, тим самим збільшивши його на 41,86% порівняно з 

2017 роком. 

Найбільш важливого значення для авіакомпанії мав перехід від збиткової 

діяльності до прибуткової, так у 2018 році підприємство отримало прибуток у 

розмірі 108010 тис. грн., що у відносному вираженні на 83,1 % більше ніж у 

2017 році, а саме на 49023,3 тис. грн. вихід компанії від збиткової діяльності 

говорить про те, що керівництво авіакомпанії проводить ретельний аналіз 

покращення своєї фінансової та виробничої діяльності. 

Кількість виручки, що припадає на одиницю основних виробничих 

фондів за звітний період значно зменшилася проте все одно є в межах норми (за 

2016 - 2017 роки на 15,9, за 2017 - 2018 роки на 13,2), отже, компанія ефективно 

використовує свої виробничі фонди. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування), 

характеризує забезпеченість заборгованості власними коштами. Перевищення 

власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства. 

Значення цього показника повинне бути більшим за 1. Слід зазначити що за 

2016 - 2017 рр. коефіцієнт позитивно збільшився на 0,4 і досяг норми став 

більше 1 (1,06), але за 2017 - 2018 рр. відбулось зменшення на 0,5, що 
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безумовно є негативним наслідком для компанії, оскільки це свідчить про 

зниження фінансов 

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості, характеризує здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок 

дебіторів протягом року. За період 2016 -2017 рр. помітне збільшення даного 

показника на 0,67, а за період 2017 - 2018 рр. відбувається зменшення на 0,22. 

Отже, співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості за даний період зменшилося й знаходяться в межах норми, що 

означає здатність компанії розрахуватись з кредиторами за рахунок дебіторів 

протягом 1 року. 

6. Управління організацією на основі командного менеджменту є доволі 

складним процесом, який охоплює багато аспектів в організації, координації та 

мотивації праці. У ПрАТ «МАУ» можна зазначити як і позитивні, так і 

негативні тенденції в зазначеній системі. Позитивним є те, що відбувається 

постійне навчання кадрів, підвищення кваліфікації працівників, підтримується 

зворотній зв’язок з людські ресурсами за рахунок ділового оцінювання та 

дотримуються всі норми законодавства відділом кадрів компанії. 

Негативними моментами є те, що більшість працівників влаштовуються в 

компанію за допомогою «зв’язків», а не на основі якісного конкурсного 

відбору, який би включав в себе низку високоефективних методів. Також в 

компанії не існує програми мотивації праці, налагодження здорового 

психологічного клімату в колективі, адаптації працівників та корпоративних 

культурних заходів. 

7. Можна виділити такі шляхи підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів компанії, а саме: 

Розвиток структури виробництва, застосування новітніх технологій для 

більш ефективної роботи спеціалістів, постійне вдосконалення трудової 

системи з урахуванням побажань працівників компанії. 

Стимулювання працівників до праці за рахунок економічних та 

соціальних чинників, у вигляді підвищення заробітної плати, матеріальної 
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допомоги, а також створення сприятливого клімату в колективі, на основі 

зменшення конфліктів у ньому. 

Постійна підготовка працівників та їх можлива перекваліфікація, а також 

залучення нових високваліфікованих спеціалістів для більш продуктивного 

розвитку компанії. 

Створення соціального пакету для працівників, який передбачатиме 

забезпечення необхідних умов для виконання роботи праці, передбачених 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін; 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; виплата в повному 

розмірі належної працівнику заробітної плати; надання соціальних пільг і 

гарантій, передбачених колективним договором, угодою. 

Дослідження роботи трудових ресурсів, задля ефективної організації 

діяльності працівників. Адже ефективність трудових ресурсів залежить не 

тільки від самих спеціалістів, а й від їх правильного направлення у роботі. 

Організація праці має бути чітко визначеною, а також сприяти розвитку 

працівника як в особистому плані так і у виробничому. 

Взаєморозуміння між працівниками та керівниками, на основі розвитку 

організаційної культури: загальні цілі, колективні цінності, контроль 

працівників за допомогою соціальних заходів. Адже, як показує зарубіжний 

досвід, висока внутрішня організаційна культура – це ключ до успіху для 

багатьох компаній. 

Створення мотивація трудової діяльності, яка не може бути дійовою без 

застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання методів 

командного менеджменту. Мотивація праці передбачає бажання працівника 

задовольнити свої потреби через трудову діяльність. 

8. Передбачувані напрямки перебудови діяльності злагодженої команди 

дозволять адаптувати трудовий ресурс до нових умов, раціонально і 

максимально ефективно використовувати людський потенціал авіакомпанії, 

використовуючи програму підвищення ефективності управління людськими 

ресурсами, на реалізацію якої потрібно 300 000 грн. 
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9. Вдосконалення системи управління організацією на основі командного 

менеджменту на ПрАТ «МАУ» має позитивний економічний ефект. У 2019 р. 

вдосконалення системи мотивації праці принесе збиток в розмірі 16423 грн., 

але в 2020 р. та 2021 р. вдосконалення дозволить отримати додаткових 11747,5 

грн. та 39918 грн. відповідно. 
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