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ВСТУП  

Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання та ведення 

бізнесу ефективність діяльності підприємств та організацій багато в чому 

визначається рівнем розвитку їх корпоративної культури. Необхідність 

формування корпоративної культури в умовах розвитку ринкових відносин 

не викликає сумнівів. Корпоративна культура включає в себе і стиль 

поведінки, і стиль спілкування з клієнтами та колегами, і активність 

співробітників, їх зацікавленість, рівень мотивації і багато іншого.  

Крім того, корпоративна культура відіграє важливу роль у визначенні і 

реалізації управлінської діяльності, здійсненні ефективної політики 

підприємства. Вона може слугувати потужним інструментом підвищення 

загального рівня управління персоналом на підприємстві.  

Проте аналіз наукових досліджень у даній сфері свідчить, що на 

сьогодні у наукової спільноти відсутнє узгоджене визначення цього терміну, 

вимагає систематизації категоріально-понятійний апарат, що породжує не 

тільки дискусію теоретиків, а й окремі практичні проблеми.  

Проблеми підвищення ефективності управління організацією та її 

діяльності на основі запровадження елементів корпоративної культури в 

останній час  привертають увагу наукової спільноти та практиків. Слід 

зазначити, що окремі теоретичні та практичні аспекти, пов'язані з цією 

специфічною сферою менеджменту, висвітлювалися в працях низки 

вітчизняних та зарубіжних вчених – зокрема, Г. Емерсона, Р. Блейка, П. 

Дракера, А. Файоля, Ф. Герцберга, Р. Лайкерта, А. Маслоу, Е. Мейо, Д. 

МакГрегора, Ф. Тейлора, та багатьох інших, що заклали основи теорії 

менеджменту як загальноосвітнього явища. 

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, Н. Подольчак, О. Сардак, 



В. Чумак. та ін. 

Сутність поняття «копоративна культуриа» досліджувалося у працях 

Й.С. Завадського, Дж.М. Кейнс, Дж.Ст. Мілль, Д. Рікардо, П. Семуельсона, 

А. Сміт, Мілтона Фрідмана, Л.В. Балабанової, О.М. Бандурки, С.П. Бочарова, 

В.Р. Веснина, та багатьох інших. 

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 запровадження корпоративної культури як 

системи мотивації праці. 

Мета та задачі роботи. Метою даної роботи є розробка шляхів 

запровадження корпоративної культури та вдосконалення системи мотивації 

праці в організації.  

Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні задачі: 

дослідити ґенезу виникнення і розвитку терміну «корпоративна 

культура»; 

визначити види, структуру та функції корпоративної культури; 

розкрити особливості формування корпоративної культури в 

організації; 

навести організаційно-економічну характеристику МААК «УРГА»; 

надати аналіз фінансово-господарської діяльності МААК «УРГА»; 

розкрити можливості застосування елементів корпоративної культури в 

системі мотивації праці МААК «УРГА»; 

надати рекомендації щодо підвищення корпоративної культури та 

вдосконалення системи мотивації праці в МААК «УРГА»; 

розробити механізм реалізації напрямків підвищення корпоративної 

культури та вдосконалення системи мотивації праці в МААК «УРГА»; 

визначити ефективність корпоративної культури та вдосконалення 

системи мотивації праці в МААК «УРГА».  



Об'єктом дипломної роботи є суспільні відносини, що формуються у 

результаті діяльності МААК «УРГА» - української авіаційної компанії, що 

активно розвивається, завоювала визнання на міжнародному ринку 

авіаційних послуг, яка сьогодні продовжує постійний пошук нових форм і 

методів роботи по обслуговуванню пасажирів і замовників. 

Предметом дослідження є корпоративна культура як механізм 

ефективного менеджменту у системі мотивації праці. 

Методи дослідження. У роботі було використано методи системного 

аналізу, абстракції та аналогії, індукції та дедукції – для поглиблення 

соціально-економічної сутності категорії «корпоративна культура», 

обґрунтування методичних основ її оцінки; економіко-статистичні методи 

(побудова рядів динаміки, визначення середніх та відносних величин, 

структури, порівняння обчислених середніх і відносних величин) – для 

оцінки рівня корпоративної культури та мотивації праці в досліджуваній 

авіакомпанії; методи соціологічних досліджень – для виявлення проблем в 

сфері корпоративної культури та мотивації праці об’єкта дослідження. 

Наукова новизна результатів магістерського дослідження полягає в 

наступному: 

розроблено механізм підвищення ефективності керівництва на підставі 

чіткої постановки завдань підлеглим; 

вперше здійснено запровадження мотиваційного моніторингу, 

результатом якого стане чітке уявлення про стан та динаміку мотиваційної 

спрямованості персоналу; 

удосконалено план підвищення рівня корпоративної культури через 

створення умов для професійного розвитку та кар’єрного росту персоналу. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові 

праці вітчизняних та закордонних учених з менеджменту, управління 

персоналом, мікроекономіки, статистики, економічного аналізу, фінансового 

аналізу, нормативні законодавчі акти тощо. У роботі використана внутрішня 



звітність МААК «УРГА» за 2017-2019 pp. та первинна інформація, одержана 

безпосередньо від працівників авіакомпанії. 

Інформаційну базу наукового дослідження формують статистичні дані 

авіаційної галузі за 2019 рік, внутрішня звітність авіакомпанії за 2017-2019 

pp. та первинна інформація, одержана безпосередньо від працівників МААК 

«УРГА». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання підприємствами авіаційної сфери для підвищення ефективності 

господарської діяльності та вдосконалення мотивації праці на підприємстві - 

матеріали дослідження можуть бути використані підприємствами авіаційної 

сфери для підвищення ефективності господарської діяльності, вдосконалення 

управління людськими ресурсами, покращення рівня соціально-

психологічного задоволення працівників, зменшення плинності кадрів тощо. 

Апробація результатів магістерської дипломної роботи. Окремі 

теоретичні та практичні положення магістерського дослідження 

оприлюднено та обговорено на ІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах світових 

тенденцій і національної практики» [36].  

Структура, зміст та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота 

складається з вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

– 109 стор. друкованого тексту, в тому числі 4 сторінки списку використаних 

джерел. Список використаних джерел містить 59 найменувань. 

 

 

  



РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

1.1 Історія виникнення і розвитку корпоративної культури 

Розкриваючи питання актуальності дослідження феномену 

корпоративної культури окремі дослідники зазначають, що «розвиток 

корпоративної культури тісно пов’язаний з підвищенням уваги до питань 

управління персоналом і створення психологічного клімату, орієнтацією на 

діалог між керівництвом і співробітниками. Корпоративна культура 

встановлює загальні для усіх учасників трудової діяльності правила гри, які 

включають у себе певні очікувані поведінкові установки, стереотипи, норми. 

Структура корпоративної культури забезпечує внутрішню міцність, стійкість, 

високий ступінь взаємозв’язку і системної цілісності її елементів» [17, с. 

161].  

Як відомо, поняття «корпоративна культура» є предметом вивчення 

таких галузей знань, як менеджмент, філософія, психологія, соціологія, 

культурологія організаційна поведінка. Тісно взаємопов’язана із діловою 

етикою, філософією бізнесу, організаційною поведінкою [12, с. 5]. 

Автори навчального посібника «Організаційна поведінка» 

«корпоративна культура належить до кола управлінських наук і є відносно 

новою галуззю знань» [31, с. 26]. На їхню думку «вона виокремлюється з 

науки про управління та організаційної науки, які вивчають закономірності 

принципи та загальні підходи в таких напрямках: 

1) особистість в організації; 

2) колективна поведінка в організації; 

3) підвищення організаційної ефективності в діяльності організації; 

4) адаптація організації до внутрішнього і зовнішнього середовища; 



5) поведінка керівника в організації» [31, с. 26]. 

До введення цього терміну використовували також такі дефініції як 

«організаційна культура», «культура підприємства», «культура організації». 

П.С. Смоленюк вказує, що «процес вивчення корпоративної культури 

став популярним у багатьох галузях соціально-гуманітарного знання» [48, 

с.125]. При цьому він зазначає, що «наприклад, з точки зору менеджменту її 

розглядають, як «потужний інструмент, що дозволяє об’єднати трудову 

ініціативу всіх співробітників», з точки зору економіки корпоративну 

культуру асоціюється з поняттями успішності, ефективності, підвищення 

якості праці та прибутковості» [48, с.125]. 

Як відомо, термін «корпоративна культура» виник від латинського 

«corporatio» – об’єднання, співтовариство. Він з’явився в XIX столітті і був 

сформульований німецьким фельдмаршалом Г. Мольтке, який застосовував 

його, характеризуючи взаємини в офіцерському середовищі [44, с. 171].  

За іншими даними – «термін «корпоративна культура» виник в США, 

коли дослідники почали вивчати параметри діяльності американських 

корпорацій, які забезпечували їх успішність і конкурентоздатність [12, с.16]. 

Розкриваючи тему розвитку даного терміну слід зазначити, що появу 

концепції корпоративної культури в теорії управління окремі науковці 

відносять до початку 80-х років минулого століття. Проблематика 

корпоративної культури присутня практично у всіх наукових працях класиків 

менеджменту. Вчені вважають, що підґрунтя теорії корпоративної культури 

були закладені ще в 1973 році К. Гіртцем в книзі «Інтерпретація культур» [1], 

а початком розвитку терміну «корпоративна культура» стали праці Е. Мейо 

«Школа людських відносин» та А. Файоля «Класична (адміністративна) 

школа управління» . 

Головні постулати Е. Мейо можна викласти так: 

«люди в основному мотивуються соціальними потребами і відчувають 

свою індивідуальність завдяки своїм стосункам з іншими людьми; 



в результаті промислової революції та раціоналізації процесу праці 

сама робота значною мірою втратила привабливість, тому люди шукають 

задоволення в соціальних взаєминах; 

люди більш чутливі до соціального впливу групи рівних їм людей, ніж 

до спонукання засобів контролю, що використовуються керівниками; 

робітник виконує розпорядження керівника, якщо останній зможе 

задовольнити соціальні потреби своїх підлеглих і їх бажання бути 

зрозумілими» [12, с. 75-76]. 

До цього значна кількість науковців у своїх дослідженнях 

життєдіяльності організації описували їх цінності, норми, правила, 

властивості, проте не використовуючи при цьому термін «корпоративна 

культура», однак, А. Файоль ще на початку XX ст. застосовував таке вихідне 

по відношенню до досліджуваного поняття як «корпоративний дух».  

Якщо торкатися даного терміну, то «корпоративний дух існував ще в 

середньовіччі в тодішніх цехах та гільдіях» [23]. У окремих довідкових 

джерелах зазначається, що «у середині цих професійних співтовариств 

існували, так звані, писані і неписані правила поведінки, при порушенні цих 

правил членів співтовариств приводилось до виключення» [23]. 

Досить довго професійні та інші спільноти, які існували на той час, 

розрізнялися за зовнішніми ознаками. У більшості випадків вони були 

пов'язані з кольором одягу, аксесуарами, поведінковими знаками». [23]. 

У США наприкінці 1960-х років вийшла з друку низка публікацій, 

присвячених питанню карпоративного менеджменту – зокрема опубліковані 

дослідження таких науковців у сфері менеджменту як Д. Хемптон та 

X. Трансу, в яких «приділяється увага традиціям, обрядам і ритуалам, 

прийнятим в різних організаціях».  У подальшому ці дослідження 

продовжили низка їхніх послідовників, таких як  П. Тернер (в 1971 р.), С. 

Ганді (в 1978 р.)  та А. Петтігрго (в 1979 р.), які у своїх працях висловили 

свою думку про те, що «кожна організація має свою «культуру»» [49, с. 34].   



На початку 1980-х років було опубліковано роботу експертів 

Бостонської консультаційної групи Т. Діла і А. Кеннеді «Корпоративна 

культура: обряди та ритуали корпоративного життя», яка відразу стає 

популярною та швидко розкуповується. Основна думка дослідження – «існує 

стільки ж типів культури, скільки й організацій». В книзі Клода Ст. 

Джорджа-молодшого «Історія управлінської думки»  згадується, що саме 

Теренс та Кенеді започаткували концепцію корпоративної культури, як 

найважливішого чинника, що впливає на організаційну поведінку і 

корпоративний розвиток. З цього і розпочалося послідовне вивчення проблем 

корпоративної культури [21, с. 18]. 

У подальшому це  питання почало стрімко розвиватися  - спочатку в 

Західних країнах, а потім і у демократичних країнах Сходу. Зазначимо, що 

«лише в період з березня 1983 по жовтень 1984 р. в Канаді і Європі були 

проведені п'ять важливих конференцій з проблем організаційної культури, 

організаційного фольклору та символізму» [18, с.127]. На думку 

А.Я. Кибанова саме ці науковці сформували своє розуміння поняття 

«корпоративної культури». У більш загальному вигляді його можна 

визначити як «набір найбільш важливих припущень, прийнятих членами 

організації, і одержують вираження в заявлених організацією цінностях, які 

задають людям орієнтири їх поведінки і дій» [18, с.127]. 

Як продовження теми у 1985 році була опубліковане дослідження 

Е. Шейна «Організаційна культура і лідерство», основні ідеї якої він в 

подальшому трансформував у «теорію «трьох рівнів» корпоративної 

культури. Трирівнева модель Шейна стала основою наступних досліджень 

корпоративної культури» [56]. 

До кінця 1980-х феномен корпоративної культури опинився в центрі 

уваги значної когорти науковців та практиків. Окремо хотілося б окреслити 

роботу таких дослідників як Т. Пітерс і В. Уотерман «В пошуках 

ефективного управління», що стала бестселером і користується популярністю 



й до сьогодні. «У ній були присутні твердження про те, що корпоративна 

культура є важливим фактором успішності фірми, а також її адаптації до 

зовнішнього середовища» [43]. 

У подальшому, після розвалу СРСР, в незалежній Україні починають 

не тільки вивчати феномен корпоративної культури та застосовувати його на 

практиці, а й дослідувати у своїх працях низка відомих науковців.  

Розкриваючи іншу складову досліджуваного  терміну – категорію 

«культура», необхідно зазначити, що вона має значну кількість тлумачень – 

за даними окремих дослідників «у сучасній науці нараховується декілька 

сотень визначень культури» [29], однак ми наведено лише декілька, сутність 

яких можна розглядати  у ракурсі науки управління або ж менеджменту.  

У довідковій літературі зазначається, що слово «культура» - 

латинського походження, яке буквально означало «обробку, догляд, 

поліпшення (colo, colere - обробіток, займатися землеробством). У класичній 

давнині воно вперше було зафіксоване в праці Марка Порція Катона 

Старшого «De agri cultura» (ІІІ ст. до н. е.), присвяченій турботам 

землевласника» [29].  

За іншими джерелами даний термін «вперше був запропонований 

римським оратором Цицероном для визначення філософії, як «культури 

розуму». Сам термін «культура»  походить від латинського «cultura», що в 

перекладі означає догляд, освіта, виховання, розвиток» [50, с. 7]. 

За окремими джерелами термін «культура» визначають як: 

«є складним цілим, що містить у собі знання, вірування, мистецтво, 

моральність, право, звичаї, вміння та навички, набуті людьми як членами 

суспільства» (Е. Тейлор); 

«передані та створені сутності й моделі цінностей, ідей і інших 

символічно значимих систем, які є чинниками, що формують людську 

поведінку, а також продукти такої поведінки» (А. Кребер); 

«сукупність засвоєних форм поведінки і її результатів, елементи яких є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9


загальними і передаваними між членами даного суспільства» (Р. Лінтон); 

«певна сукупність психічних установ, що передаються в рамках даної 

спільноти через суспільний контакт і залежних від системи міжлюдських 

стосунків» (С. Оссовський) [22].  

Звичайно, простим механічним поєднанням найбільш повних 

визначень двох наведених вище термінів неможливо точно передати сутність 

та значення терміну «корпоративна культура», оскільки більшість авторських 

визначень пов’язані із галуззю науки або ж сфери діяльності, в комплексі з 

якою вона розглядається та аналізується. На нашу думку останнє є основною 

причиною, як і у випадку з терміном «культура», існування значної кількості 

визначень досліджуваного терміну.  

І.А. Ігнатьєва систематизувала такі визначення у спеціальній таблиці, 

при цьому застосувавши близько 40 трактувань даного терміну різними 

вітчизняними та зарубіжними авторами [15, 386-387]. При цьому науковець 

розмежовує визначення «корпоративна культура» за такими видами як 

функціональні, психологічні, описові, історико-генетичні, нормативні: 

«функціональні визначення корпоративної культури - (дані визначення 

розкривають саме функції корпоративної культури в організації); 

психологічні визначення корпоративної культури - (дані визначення 

розкривають психологічний чинник, зокрема особливості адаптації 

працівника до організаційного середовища, формування звичок та навчання 

працівника. 

описові визначення корпоративної культури – (дані визначення 

включають перелічення усіх елементів корпоративної культури, по суті 

створюють  вичерпний список усієї сфери корпоративної культури). 

історико-генетичні визначення корпоративної культури (дані 

визначення, на думку їх авторів, включають в поняття корпоративної 

культури окремі процеси соціального та культурного наслідування, 

традицію, здатність корпоративної культури до розвитку та участь 



працівників в її перетворенні та зміні тощо). 

нормативні визначення корпоративної культури – (ці визначення 

об'єднують ті інтерпретації культури, які орієнтовані на норми і зразки 

поведінки, загальноприйняті або очікувані схеми вчинків і дій працівників 

організації)» [15, 386-387].  

Подібним чином у одній із своїх наукових робіт до аналізу матеріалу 

підійшли й Л.В. Степанова та О.В. Тужилкіна, які лише більш деталізували 

визначення та розкрили сутність підходів [49, с. 168-171]. 

Одною із проблем в дослідженнях науковців у даній сфері є  намагання 

майже кожного науковця, який тим чи іншим чином у свої роботах 

торкається питання «корпоративної культури» надати своє власне так зване 

«авторське визначення. І це незважаючи на той факт, що вони досить часто 

повторюють вже наведені, відрізняються від існуючих лише формами 

зворотів слів. Досить часто авторські визначення «складаються» із наведених 

автором раніше у своїй роботі.  

Також іноді таке авторське визначення наводиться у висновку 

дослідження, на початку якого автор піддавав критиці попередників за 

відсутність єдиного та узгодженого визначення вказаного  терміну, тобто 

свідомо збільшуючи як кількість визначень терміну «корпоративна 

культура», так і вносячи певну термінологічну плутанину.  

Досить значна кількість авторських визначень «корпоративна 

культура» з’явилася при дослідженні окремими науковцями вузькогалузевих 

або ж специфічних напрямів діяльності чи окремої сфери менеджменту чи 

науки управління. Цей процес відбувається за досить простою схемою, коли 

до певного загального визначення терміну додаються якісь специфічні або 

характерні лише цій галузі ознаки.  

Отже, необхідно зробити висновок, що «поняття корпоративна 

культура охоплює явища духовного і матеріального життя колективу, а саме: 

домінуючі у ньому моральні норми та цінності, кодекс поведінки, ритуали 



тощо» [22, с. 31]. Як ми вже зазначали, на сьогодні концепція цього явища не 

має єдиного трактування, а дискусія, що на сьогоднішній день розгорнулася 

на сторінках наукової періодики призвела до певного хаосу в категоріально-

понятійному апараті в досліджуваній сфері.  

На думку окремих науковців, «найбільш повне визначення 

«корпоративна культура» навів Е. Шейн, який під цим визначенням 

запропонував розуміти «сукупність основних положень, сформованих 

самостійно, засвоєних або розроблених певною групою в міру того, як вона 

навчається вирішувати проблеми адаптації до зовнішнього середовища та 

внутрішньої інтеграції - які виявилися достатньо ефективними, щоб 

вважатися цінними, а тому передаватися новим членам у ролі правильного 

способу сприйняття, мислення та ставлення до конкретних проблем» [56, 

с.26].  

Необхідно зробити висновок, що процес дослідження розвитку 

корпоративної культури є досить довготривалим, проте він є актуальним і до 

сьогодні, сам по собі процес не припинився. 

Феномен корпоративної культура є найбільш яскравим проявом 

уніфікованої культури організації, яка може поєднувати різні типи людей 

(акціонери, менеджери, виробничий персонал, вище керівництво тощо). Ще її 

можна назвати певною субкультурою в рамках національної культури, 

оскільки корпоративна культура має свою унормовану систему моральних, 

виробничих та культурних цінностей, які приймають та підтримують носії 

національної культури, тому вона підвладна закономірностям, властивих для 

культури в цілому. 

 

 

1.2 Види, структура та функції корпоративної культури 

У попередніх підрозділах ми зазначали, що термін «корпоративна 

культура» є досить широким і складним, у дослідників, які розглядали 



детальніше цю сферу, існували різноманітні підходи до вивчення цього 

питання, тому для опису корпоративної культури було побудовано безліч 

моделей.  

Для повноцінної побудови моделі корпоративної культури нам 

насамперед необхідно окреслити її основні види та охарактеризувати 

структуру.  

Відповідно до класифікаційних ознак окремі науковці пропонують 

визначати окремі типи корпоративної культури, зокрема: 

«За об’єктом - на внутрішню, зовнішню і змішану. 

Напрямок внутрішньої культури спрямований у середину організації, 

на її внутрішнє середовище, формуючи корпоративну культуру з середини 

організації; 

Зовнішня корпоративна культура характеризує взаємовідносини із 

зовнішнім середовищем; 

Змішана корпоративна культура має два шляхи впливу: зовнішній і 

внутрішній, і проявляється в іміджі, поведінці організації, тощо» [9]. 

У той же час Г.М. Захарчин пропонує класифікацію досліджуваного 

терміну «за суб’єктивним змістом корпоративна культура поділяється на 

персоніфіковану та неперсоніфіковану: 

персоніфікована характеризує склад суб’єктів корпоративної культури, 

які впливають на подальші зміни; 

неперсоніфікований фактор відображає пересічний, до певної міри, не 

конкретний показник» [12, с. 156-157]. 

Окремі науковці пропонують за ступенем спостереження і пізнання 

досліджуваний термін поділяти на «експліцитну та імпліцитну: 

експліцитна корпоративна культура - видима частина культури, яка 

охоплює матеріальну і частину духовної культури організації; 

імпліцитна корпоративна культура - невидима частина культури 

організації, що складається із норм, цінностей, переконань, уявлень» [21, 



с.45]. 

Г.М. Захарчин  ще пропонує розрізняти «за ступенем ринковості - на 

ринкову та неринкову (квазіринкову і квазінеринкову): 

ринкова корпоративна культура це та що піддається торгівлі (торгова 

марка, бренд); 

неринкова корпоративна культура не продається (правила, норми, 

поведінка)» [12, с. 156-157]. 

Досить цікавою є класифікація, запропонована ним «за ознакою 

«формування цілей» корпоративна культура поділяється на інструментальну 

і термінальну: 

до інструментальної належить методи використання цінностей і норм; 

до термінальної відносять цілі до яких прагне організація» [12, с. 156-

157]. 

Ще прийнято поділяти «за ступенем професійної замкнутості - на 

деструктивну та конструктивну: 

деструктивна культура характеризує різнотипні способи вирішення 

ситуації в різних професійних групах; 

За динамікою організаційних змін корпоративну культуру поділяють на 

революційну та еволюційну.  

За ступенем організаційної міцності корпоративна культура ділиться на 

гнучку і негнучку» [12, с. 156-157]. 

А.В. Іванченко пропонує, «залежно від впливу на результативність 

діяльності персоналу, корпоративну культуру класифікувати на негативну і 

позитивну. 

Позитивна корпоративна культура встановлює для працівників цінність 

своєї професії як шлях трудового, творчого саморозвитку та цінність свого 

підприємства як умови забезпечення власних потреб; 

Негативна корпоративна культура створює ситуацію, коли трудова 

вигідна, проте не цінна з точки зору саморозвитку персоналу та творчої 



самореалізації» [14, с. 187]. 

У свою чергу вітчизняні дослідники менеджменту, зокрема І. Каганець, 

пропонує виділяти «два типи української корпоративної культури: 

хліборобську та лицарську (козацьку). Ці види відображають ментальність 

українців та формують шляхетно-рицарську культуру» [16]. 

Хліборобська – науковець виокремлює цей тип корпоративної 

культури, оскільки «їй характерні м’якість, чуйність, гармонійність, 

працьовитість, щиросердечність, справедливість» [16]. 

Іншу - лицарську (козацьку) науковець відзначає за такі характерні 

риси як «діловитість, рішучість, наполегливість, практичність, конкретність, 

справедливість» [16]. При цьому І. Каганець робить висновок, що «якщо 

здійснити об’єднання цінностей цих культур, то можна отримати ефективну, 

можна сказати ідеальну корпоративну культуру» [16]. 

Слід зазначити, що із структурою досить часто прийнято пов’язувати із 

поняття ієрархії. Як відомо – «ієрархія корпоративної культури - це 

відповідні рівні, ступені, на основі яких послідовно формується культура». 

Так відомий вчений Е. Шейн запропонував розрізняти три рівні 

досліджуваного нами терміну (див. рис. 1.1) [56]. 

 

Рис. 1.1. Структура корпоративної культури за Е. Шейном 



Також Е. Шейн створив «Спрощену» модель (див. рис. 1.2) 

корпоративної культури. Як можна побачити із малюнка, дана «структура 

представлена двома рівнями: верхній рівень або візуальний надає уявлення 

про зовнішні атрибути організації (форма одягу, символи, фірмовий стиль та 

ін.), глибинний рівень, або не візуальний представлений цінностями, 

нормами і правилами поведінки» [56]. 

 

 

 

Рис. 1.2. Спрощена модель Шейна 

Слід зазначити, що сьогодні можна спостерігати значну кількість типів 

структур корпоративної культури. Як класичний приклад можна навести  так 

звану «структурна модель «Цибулина культури» або «Багатошарова 

цибулина» Г. Хаєта (див. рис. 1.3). Аналіз цієї структури наглядно свідчить, 

що окремі «шари культури тісно зв’язані між собою і створюють уявлення 

про проникнення корпоративної культури в усі процеси та рівні організації» 

[66]. 



 

 

Рис. 1.3. Структурна модель копоративної культури Г. Хаєта 

 

Автори навчального посібника «Корпоративна культура» на основі 

досліджень змогли побудували власну загальну структуру корпоративної 

культури (див. рис.1.4.) [12, с. 159-160]. 

 

 

Рис. 1.4. Загальна структура корпоративної культури 



У результаті впровадження вище перелічених функцій корпоративна 

культура організації об’єднує всі її складові елементи, тобто, структуру, 

поведінку та процеси. 

Відома дослідниця процесів застосування корпоративної культури 

К.М. Гнезділова сформувала такі функції корпоративної культури: охоронна 

(виховна); інтегруюча (компенсаторна); регулююча (нормативно-

регулююча); орієнтуюча (цілепокладання); мотиваційна; пізнавальна та 

інформаційна; ігрова і символічна; адаптаційна; формування іміджу» [9]. 

Наведений вище перелік функції корпоративної культури дозволяє 

стверджувати, що вона виконує низку функцій як на рівні громадянського 

суспільства, так і на рівні організаційного середовища організації. При цьому 

корпоративна культура може слугувати як  система дотримання, зберігання, 

примноження, впровадження а також проекції культурного досвіду, 

психологічного клімату в компанії, а також може бути використана як 

система,  що здатна врегулювати окремі суспільні відносини працівників 

компанії як в організаційному середовищі, так і поза ним. 

 

 

1.3 Особливості формування корпоративної культури в організації 

Розкриваючи питання формування корпоративної культури в 

організації слід зазначити, що воно має як суто теоретичний аспект, так і 

практичну значимість, оскільки феномен корпоративної культури існував 

завжди, незалежно від того, усвідомлювали це чи ні її носії. Найважливішою 

особливістю управління сучасною компанією як соціальною системою є 

безперервний пошук продуктивного компромісу між інтересами 

підприємства та інтересами людини. Формування регламентів або бізнес-

правил повинно бути доповнено формуванням бажання персоналу їх 

прийняти і виконувати. Це об'єктивно пов'язано з процесами, що 

відбуваються в цивілізованому суспільстві. 



Важливим фактором у цій сфері є саме процес впровадження 

корпоративної культури в організацію, адже він пов’язаний із багатьма 

змінними та проблемами, зокрема корпоративна культура будь-якої 

організації (чи це невелика фірма - чи гігант металургії) визначається 

наступними факторами: 

національною культурою і менталітетом; 

сектором економіки, типом виробництва; 

рівнем економічного, соціально-політичного і культурного розвитку 

регіону, в якому розташоване конкретне підприємство. 

Як відомо, формування корпоративної культури, яка відповідала б 

завданням бізнесу, допомагала концентрувати зусилля на досягненні 

головних стратегічних цілей є одною із найважливіших завдань служби з 

управління персоналом. В будь-якому випадку перед кожною організацією 

постає питання: допомагає чи заважає ефективній роботі підприємства на 

ринку склалася на ньому в даний час корпоративна культура? 

У першу чергу менеджмент організації та керівництво повинні 

відповісти на поставлене запитання: наскільки необхідно запровадження 

елементів корпоративної культури на даному етапі? Які цілі переслідує таке 

впровадження? Наскільки зацікавлений персонал у визнанні для себе 

корпоративних цілей?  

Звичайно, подібних запитань можна поставити значну кількість. 

Т.О. Башук розкриваючи питання доцільності формування 

корпоративної культури на підприємстві робить висновок, що «при 

формуванні корпоративної культури організації, яка б підтримувала 

стратегію гнучкого організаційного розвитку, необхідно виконати ряд 

відповідних кроків: 

 у першу чергу - визначити стратегію щодо встановлення основних 

цілей і цінностей,  а також пріоритетів та принципів, якими буде 

керуватися організація, норм поведінки колективу; 



 в подальшому необхідно виявити позитивні і негативні цінності, 

при цьому важливим є заходи щодо визначення ступеню 

відповідності існуючої корпоративної культури обраної 

керівництвом, яка впливає на стратегію розвитку організації; 

 наступник кроком впровадження корпоративної культури в 

організації повинно стати створення системи організаційних 

заходів, які були б спрямовані на формування бажаних цінностей і 

зразків поведінки; 

 важливим чинником зазначеного впровадження є здійснення 

гнучкого впливу на корпоративну культуру з метою подолання 

негативних аспектів, які будуть сприяти реалізації обраної стратегії; 

 необхідним кроком є аналітичні заходи – здатність оцінити 

успішність впливу стратегії організації на корпоративну культуру і 

за необхідністю, внесення корективів у дану стратегію [4]. 

Слід зазначити, що у нашій державі при відсутності значних інвестицій 

в промисловість і жорсткої конкуренції з західними компаніями можливості 

підвищення ефективності пов'язані з пошуком нових ресурсів всередині 

компанії. Одним із таких ресурсів є процес запровадження в організації 

корпоративної культури. Трансформаційні процеси, які відбуваються 

сьогодні в Україні - це не стільки трансформація економіки, як трансформації 

типу культури, що існує в суспільстві. Актуальність цієї проблеми очевидна 

в сучасних умовах функціонування організацій. Можна сміливо 

стверджувати, що без зміни існуючої корпоративної культури на 

підприємствах зі старими цінностями, такими як дисципліна, послух, ієрархія 

і влада, часто неможливе створення нової системи управління з іншими 

цінностями - участь, розкриття особистості та індивідуальний підхід до 

особистості співробітника, творче мислення, словом такими, володіння 

якими вважається найважливішою вимогою для сучасних організацій. У 

нашій державі таке поняття як корпоративна культура з'явилося лише в кінці 



минулого століття, саме через це існує значна кількість керівників «старого» 

типу, які слабо уявляють собі сутність такої важливої складової як 

корпоративна культура для діяльності будь-якої організації. 

Як ми вже зазначали у попередніх підрозділах - культура як щось ціле - 

невловима. Вона зазвичай виробляється в процесі людської діяльності і, в 

свою чергу, впливає на неї. 

Тому окремі науковці пропонують розрізняти два чинники впливу 

корпоративної культури на організаційну складову діяльності організації. 

Перший чинник - культура і поведінка взаємно впливають один на одного. 

Другий зазначає, що  культура впливає не тільки на те що, що люди роблять, 

але також і на те, як вони це роблять. При цьому існують різні підходи до 

виділення набору змінних, за допомогою яких простежується вплив культури 

на організацію. Зазвичай ці змінні виступають основою анкет і 

опитувальників, які використовуються для опису культури тієї чи іншої 

організації. 

На думку Н.В. Гриценка «формування корпоративної культури 

організації повинно відбуватися цілеспрямовано, та бути здатним ефективно 

реагувати на ситуації, як відносно стабільні, так і нові, спонтанні. При цьому 

корпоративна культура повинна зміцнювати колективний дух працівників від 

низьких до вищих ланок» [8, с. 58]. 

Якщо  розглядати запровадження процес запровадження корпоративної 

культури в організації в практичній площину, то з точки зору власника 

бізнесу, то цінність корпоративної культури визначається її внеском у 

досягнення основної мети бізнесу – максимального прибутку акціонерів і 

збільшення вартості компанії. Як відомо, основоположною метою будь-якого 

бізнесу є створення багатства для його власників. Все інше, включаючи і 

корпоративну  культуру - лише засоби для досягнення цієї мети. Отже, 

основною метою, з точки зору власників компанії, управління та 

застосування корпоративної культури є максимізація вартості, створюваної в 



результаті впровадження і розвитку корпоративної культури. 

Виникає нове логічне запитання - чому міцна і ефективна корпоративна 

культура в організації так важлива з точки зору керівництва компанії або жїї 

власника? Окремі науковці вважають, що це насамперед пов'язано з тим, що 

навколишнє середовище бізнесу змінюється настільки швидко, що навіть 

рядовим виконавцям доводиться постійно приймати рішення, тому що на 

ознайомлення з ситуацією, прийняття рішень і доведення їх до виконавців 

немає часу, при цьому розроблені корпоративні плани, процедури і стандарти 

застарівають занадто швидко. Можемо стверджувати, що не можливо мати 

ефективні інструкції «на всі випадки життя». Тому єдиною твердою і 

незмінною опорою для прийняття рішень в компанії на всіх рівнях 

управління є саме корпоративна культура, тобто система найбільш загальних 

і стабільних цінностей і цілей, принципів і правил поведінки. І саме тому 

наявність сильної і стійкої, але при цьому і гнучкої корпоративної культури, 

здатної адекватно і  швидко реагувати на зміну обставин чи виклики 

зовнішнього середовища, є одним з найважливіших факторів виживання і 

успіху організації а також одним з найважливіших конкурентних переваг.  

Отже, формування і зміцнення корпоративної культури має стати 

невід'ємною частиною стратегічного і оперативного управління бізнесом і 

постійно перебувати в полі зору вищого керівництва компанії. 

Як зазначає Н.В. Гриценко «формування корпоративної культури 

підтримує формування стратегії організації та є важливим механізмом для 

успішного виконання її завдань, адже культура формує соціально-

психологічний клімат і корпоративний дух, які сприяють виконанню 

поставлених завдань та досягненню успіху всієї організації» [8, с. 58]. При 

цьому науковець підкреслює, що корпоративна культура відбиває атмосферу 

в організації» [8, с. 58]. 

Враховуючи накопичений досвід сьогодні прийнято виділяти два 

основних напрямки методики формування організаційної культури: 



Перший – це в основному пошук цінностей успішної організаційної 

культури, максимально відповідній наступним факторам: організаційної 

технології, можливостями і обмеженнями зовнішнього середовища 

організації, рівнем професіоналізму персоналу та особливостями 

національного менталітету; 

Другий пов’язаний із закріпленням виявлених цінностей організаційної 

культури на рівні персоналу організації. 

Якщо говорити про етапи формування корпоративної культури в 

організації, то прийнято виділяти:: 

 етап визначення місії організації та базових цінностей; 

 етап формулювання стандартів поведінки членів організації; 

 етап формування традицій організації; 

 етап розробки символіки [43, с. 49]. 

Отже, запровадження корпоративної культури в організації є 

необхідною передумовою ефективної діяльності будь-якої організації, її 

розвитку та виживання. Саме корпоративна культура є тим чинником, яка 

допомагає організації боротися з викликами, що постають перед нею  - як 

внутрішніми так і зовнішніми. Сам процес запровадження ефективної 

корпоративної культури в організації є досить складним, має кілька етапів та 

пов’язаний із значною кількість змінних, що тим чи іншим чином впливають 

на сам процес.  

 

  



РОЗДІЛ 2  

ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ 

ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ МААК «УРГА» 

 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика МААК «УРГА» 

Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» – це українська 

авіаційна компанія, яка активно розвивається, заснована в серпні 1993 року і 

вже завоювала визнання на міжнародному ринку авіаційних послуг, яка 

сьогодні продовжує постійний пошук нових форм і методів роботи по 

обслуговуванню пасажирів і замовників. 

Впродовж 27 років МААК «УРГА» упевнено йде до досягнення своїх 

цілей, з них найважливішими весь цей час залишаються безпека та 

комфортність авіаперевезень [45]. 

Авіакомпанія має ліцензію Державної авіаційної адміністрації України 

на виконання вантажних перевезень в 134 країни світу, а також ліцензію 

Державної служби туризму і курортів України по туризму на право надання 

туристичних послуг і спільно із зарубіжними партнерами займатися 

обслуговуванням груп туристів з України в Греції, Хорватії. Болгарії, Сирії, 

Туреччині, Італії. Єгипті, Ізраїлі, на острові Кіпр. 

Авіакомпанія «УРГА» сертифікована ІСАО, а з 2001 року є членом 

Європейської асоціації регіональних авіаліній ERA. 

З грудня 1994 року МААК «УРГА» включена в список перевізників 

Організації Об'єднаних Націй і в Міжнародній Організації Цивільної Авіації 

(ІСАО), за контрактами якої авіакомпанія працює і сьогодні. 

Льотний, технічний і диспетчерський персонал має значний досвід 

виконання і обслуговування польотів, у тому числі міжнародних. 

Стратегія авіакомпанії орієнтована на постійне підвищення якості 

авіаційних послуг, задоволення потреб своїх партнерів та споживачів. З цією 



метою в авіакомпанії впроваджено Систему управління якістю. У листопаді 

2004 року Система управління якістю МААК «УРГА» пройшла офіційне 

підтвердження за міжнародним стандартом якості ISO 9001:2000, про що 

авіакомпанії було видано відповідний сертифікат. А у 2008 р. авіакомпанія 

успішно пройшла сертифікацію на підтвердження Системи управління 

якістю ISO 9001:2000. 

Парк авіаційної техніки МААК «УРГА» на сьогодні складається з 20 

власних ПС, з яких 8 пасажирських ПС АН-24, 3 вантажно-пасажирські ПС 

АН-26-100, 7 вантажних ПС АН-26 та 2 літаки АН-24, що знаходяться в 

рамках навчально-льотного центру МААК «УРГА», З ПС компанія орендує. 

Тобто в рамках виробничої діяльності для забезпечення авіаційних 

перевезень задіяно 21 літак, для забезпечення навчальних процесів - 2 літаки. 

Пасажирські салони 7 літаків Ан-24 та 3-х літаків Ан-26-100 переобладнанні 

матеріалами з поліпшеною шумопоглинаючою обшивкою. Шість літаків 

мають додаткові паливні баки, що збільшує дальність польотів. 

Авіакомпанія орієнтується на постійне підвищення якості авіаційних 

послуг, задоволення потреб своїх партнерів та споживачів. З цією метою в 

авіакомпанії впроваджено Систему управління якістю. У листопаді 2004 року 

Система управління якістю МААК «УРГА» пройшла офіційне 

підтвердження за міжнародним стандартом якості ISO 9001:2000, про що 

авіакомпанії були видані відповідні сертифікати. А в 2008 р. авіакомпанія 

успішно пройшла сертифікацію по підтвердженню Системи управління 

якістю ISO 9001:2000 [45]. 

Місія: створення міжнародної акціонерної авіаційної компанії для 

перевезення пасажирів і вантажів, здатної розвиватися та вдосконалюватися з 

метою задоволення споживачів, персоналу, акціонерів та суспільства. 

Бачення авіакомпанії - відома на світовому ринку авіакомпанія, яка 

надає авіаційні послуги на всіх континентах і задовольняє очікування 

зацікавлених сторін. 



Стратегія: розвиток колективу однодумців, об’єднаного спільними 

цінностями, який постійно вдосконалює свою діяльність з надання 

авіаційних послуг для досягнення добробуту та задоволення потреб 

споживачів, персоналу, акціонерів та суспільства. 

Стратегічні напрями в діяльності компанії в сфері якості наступні: 

пошук шляхів підвищення якості послуг, їх безпеки і надійності; 

розширення міжнародного ринку авіаційних послуг; 

збільшення парку повітряних суден; 

переобладнання і модернізація авіаційної техніки; 

навчання та підвищення кваліфікації персоналу; 

створення благ для персоналу, акціонерів та суспільства за рахунок 

прибутковості фінансово-господарської діяльності компанії. 

Система управління якістю як засіб реалізації Політики в сфері якості, 

заснована на наступних цінностях: 

індивідуальному підході до споживачів авіаційних послуг; 

чесності, порядності у відносинах з персоналом, споживачами, 

акціонерами та суспільством; 

патріотизмі і професіоналізмі персоналу. 

Компанія МААК «УРГА» має різні сертифікати: 

Офіційне підтвердження відповідності системи управління якістю 

МААК «УРГА» міжнародному стандарту якості ISO 9001:2000 

Сертифікат DQS GmbH; 

Сертифікат DQS GmbH; 

Сертифікат IQNet; 

Сертифікат Органу сертификації "Міжгалузевий Центр Якості 

«Прирост» Державної авіаційної служби України; 

Сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування; 

Сертифікат НЛЦ відповідності навчальним закладам цивільної авіації; 

Сертифікат НЛЦ відповідності вимогам підготовки персоналу з 



авіаційної безпеки [45]. 

Авіакомпанія протягом всього періоду свого існування працює 

рентабельно та отримує стабільні доходи. Основні натуральні показники 

роботи МААК «УРГА» за період з моменту створення в 1993 році по 2019 

рік включно відображені на рис. 2.1 [45]. 

 

Рис. 2.1. Натуральні показники роботи МААК «УРГА» за 1993-2019рр. 

 (складено за джерелом [45]) 

 

Як видно з рис. 2.2, найбільшу частку в обсязі діяльності МААК 

«УРГА» займає перевезення вантажу. 

МААК «УРГА» пропонує такі основні види послуг на авіаційного 

ринку: 

1. Чартерні рейси 

Одним із видів чартерних рейсів, які виконуються компанією є 

аеротаксі – це термінові перельоти на 3-містних літаках в будь-які міста, що 

мають аеропорти і знаходяться на відстані до 800 - 1000 км. 

Основні переваги таких перельотів – індивідуальний підхід до кожного 

пасажиру і безліч супутніх послуг. 
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Його головна відмінність від звичайних і чартерних VІР-рейсів полягає 

в тому, що для виконання таких рейсів використовуються невеликі 

економічні літаки малої пасажиромісткості. Цим досягається необхідний 

компроміс між терміновістю і вартістю авіаперевезення. Мінімальний час 

підготовки літака до польоту дозволяє організувати виліт вже через 2 години 

після надходження заявки, а обслуговування пасажирів через VІР-термінали 

дозволяє максимально скоротити час проходження всіх необхідних 

формальностей в аеропорту вильоту. 

Авіакомпанія «УРГА» допоможе у організації, супроводі і забезпеченні 

пасажирських чартерних рейсів на літаках типу A-24 і SAAB-340В. 

Переваги для клієнтів МААК «УРГА»: 

Чартерні рейси є найбільш ефективний за часом: 

можливість подорожувати без зміни літаків і очікування в перехідних 

аеропортах; 

клієнти будуть мати більший вибір аеропортів у порівнянні з 

регулярними рейсами. Це допоможе дістатися до пункту призначення 

швидше і більш зручним способом; 

клієнти будуть літати в зручний для них час. Навіть якщо робочі плани 

змінилися, літак і екіпаж буде готовий і чекає пасажирів в аеропорту; 

клієнти зможуть відвідати ще кілька країн в той же день при 

використанні чартерних рейсів; 

Таблиця 2.1 

Показники діяльності авіакомпанії «УРГА» за 2014 – 2019 рр. 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Завантаження 

ПС*, (%) 
64,2 55,6 48,9 65,7 67,4 71,0 

Загальний час 

польту ПС (год) 
5569 5584 5231 5674 5764 6784 

Прибуток на 

рассажира (тис) 
240,77 187,6 156,7 235,7 249,5 267,8 
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Прибуток натонну 

вантажу (тис) 
345,6 258,7 289,9 321,1 367,8 354,0 

Прибуток на 

одного 

співробітника 

(тис) 

107,0 83,7 99,6 126,8 143,6 143,2 

 
(складено за джерелом [45]) 

 

Вантажні авіаперевезення з МААК «УРГА» - це перевезення вантажів 

чартерними рейсами в будь-який аеропорт в будь-який час, які мають ряд 

переваг перед доставкою вантажу іншими видами транспорту [45]. 

Основні показники ефективності діяльності авіакомпанії «УРГА»з 2014 

по 2019 роки з урахуванням доходу за рік діяльності відображені в табл. 2.1. 

Як видно з таблиці показники діяльності не є високими, але і не сильно 

низькими. 

2. Льотна підготовка 

Якщо клієнт бажає літати просто для свого задоволення або 

забезпечення своїх особистих потреб, таких як бізнес та інша діяльність, 

ліцензія приватного пілота - РРL (А), найбільш прийнятний варіант. 

Для отримання ліцензії РРL, не потрібно знання математики та інших 

точних наук.  

Якщо клієнт проживає в регіоні, наземний зв’язок з яким ускладнений, 

легкі літаки успішно замінять автомобілі, заощадивши вам час і нерви 

зіпсовані в пробках і вибоїнах наших доріг. Можна літати з родиною і 

друзями, представивши їм свій прекрасний край з висоти пташиного польоту. 

Якщо клієнту вже недостатньо літати для свого задоволення або ж 

якщо він має намір зробити це засобом свого заробітку в цій сфері, то 

наступним кроком має стати ліцензія комерційного пілота - CPL (А). 

У розпорядженні клієнта будуть просторі світлі аудиторії, оснащені 



наочними і аудіовізуальними засобами, макетами, приладами і звичайно ж 

комп’ютерами, які зроблять підготовку легкою і невимушеною. 

Практична підготовка здійснюється на надійних ПС Ан-24, Ан-26, а 

також на одному з найбезпечніших типів ПС в світі - Cessna-172R Skyhawk. 

Тренажерна підготовка здійснюється на відповідних сертифікованих 

тренажерах. 

3. Технічне обслуговування ПС. 

Технічне обслуговування повітряних суден і управління підтримкою 

льотної придатності НД власної компанії і своїх клієнтів виконується 

окремим підрозділом МААК «УРГА» - інженерно-авіаційною службою, яка 

на сьогодні має Сертифікат PART-145 № UA.145.0002 виданий САА 

України. Обслуговування проводиться у сучасній будівлі ангарного типу. 

Система обслуговування відповідає вимогам міжнародних стандартів 

системи менеджменту якості ISO 9001:2000 [45]. 

Відповідно до затвердженого САА України 10.08.2011 р. Керівництва з 

регулювання ТО (МОЕ) інженерно-авіаційна служба має право виконувати 

наступні види робіт: 

лінійне і базове технічне обслуговування; 

зважування та визначення центрівки літаків; 

виготовлення і ремонт елементів меблевого устаткування літаків; 

установка прив'язних систем для членів екіпажу літаків [45].  

У послуги компанії також входить розшифровування польотної 

інформації ПС А-24, А-26, Saab-340B з реєстраторами типу: МСРП-12-96, 

ЭБН-12, БУР-4, ЭБН-4700, K3-63. 

Таким чином, МААК «УРГА» - це українська авіаційна компанія, що 

активно розвивається, завоювала визнання на міжнародному ринку 

авіаційних послуг, яка сьогодні продовжує постійний пошук нових форм і 

методів роботи по обслуговуванню пасажирів і замовників. 

 



2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності МААК «УРГА» 

Адекватна оцінка фінансового стану, залучення і високоефективне 

використання фінансових ресурсів в умовах нестабільного становища 

України є однією з основних проблем більшості вітчизняних підприємств, що 

обумовлює актуальність досліджень у цьому напрямку [51, с. 83]. 

Аналіз фінансового стану підприємства створює необхідну 

інформаційну базу для планування фінансових потоків, для прийняття 

управлінських рішень на підприємстві. Основною метою фінансового аналізу 

являється одержання інформативних параметрів, що дають об’єктивну і 

точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, 

змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами та 

кредиторами. 

Метою аналізу, тобто оцінки фінансового стану підприємства є пошук 

резервів зростання рентабельності виробництва та зміцнення комерційного 

розрахунку як основи стабільної роботи підприємства й виконання ним 

зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами. 

Дані проведеного аналізу фінансових результатів діяльності МААК 

«УРГА» на основі бухгалтерських балансів (Додаток Б) за 2017-2019 роки 

наведено в таблиці 2.2. 

Розрахунок основних показників фінансової діяльності наведений у 

Додатку В. 

Таблиця 2.2 

Фінансові результати діяльності МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показник 

Роки Відхилення 

2017 2018 2019 
+/- 

(18/17) 

+/- 

(19/18) 

% 

(18/17) 

% 

(19/18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції, тис. 

грн. 

81969 124852 114712 42883 -10140 52,31 -8,12 
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2 

Собівартість 

реалізованої 

продукції, тис. 

грн. 

(65432) (87701) (86232) 22269 -1469 34,03 -1,68 

3 

Валовий 

прибуток 

(збиток), тис. 

грн. 

15981 36642 27537 20661 -9105 129,28 -24,85 

4 

Адміністратив

ні витрати,тис. 

грн. 

(3774) (14144) (17238) 10370 3094 274,78 27,88 

5 

Інші операційні 

витрати, тис. 

грн. 

(5224) (2003) (5993) -3221 3990 -61,66 199,2 

6 
Витрати на 

збут, тис. грн. 
(37) (496) (852) 459 356 1240,54 74,78 

7 

Прибуток 

(збиток) від 

звичайної 

діяльності до 

оподаткування, 

тис. грн. 

6702 19868 14367 13166 -5501 196,45 -27,69 

8 

Податок на 

прибуток, тис. 

грн. 

(1676) (4792) (3760) 3116 -1032 185,92 -21,54 

9 

Чистий 

прибуток 

(збиток), тис. 

грн. 

5026 15076 10607 10050 -4469 199,96 -29,64 

 

 

Аналіз фінансової діяльності підприємства свідчить про негативну 

динаміку, погіршення загального стану. Авіакомпанія збільшила чистий 

дохід від реалізації продукції у 2018 році на 42883 тис. грн., але в 2019 році 

зменшила даний показник на 8,12%. Валовий прибуток підприємства зріс на 

20661 тис. грн (129,28) у 2018 році порівняно з 2017 роком, а у 2019 

зменшився на 9105 тис. грн. (24,85), що свідчить про зменшення обсягів 

продажу. 



З-поміж витрат найбільшу питому вагу займає собівартість 

реалізованої продукції. Спостерігається її зростання на 22269 тис. грн. (34,03) 

у 2018 році в порівнянні з 2017 роком та зменшення на 1469 тис. грн. (1,68), у 

2019 році, що зумовлено зменшенням обсягів продажу та попиту споживачів 

на продукцію на ринку України. Значну частку витрат займають й інші 

операційні витрати, які також мають тенденцію росту, у 2019 році інші 

витрати зросли на 3990 тис. грн. (199,2). 

У 2019 році підприємство отримало прибуток у розмірі 10607 тис. грн., 

що у відносному вираженні на 29,64% менше ніж у 2018 році, а саме на 4469 

тис. грн. Це говорить про те, що авіакомпанія знаходиться в кризовому стані 

і система стратегічного управління на підприємстві функціонує не належним 

чином. 

Аналіз показників майнового стану МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

на основі бухгалтерських балансів (Додаток Б) наведено в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Аналіз показників майнового стану МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2017 2018 2019 
+/- 

(18/17) 

+/- 

(19/18) 

1 2 3 4 5 6 7 

позитивне 

позитивне 

позитивне 

8 

позитивне 

негативне 
1 

Частка оборотних 

виробничих 

фондів в обігових 

коштах (Чо.в.ф.) 

0,3 0,37 0,19 Збільшення 0,07 -0,18 

2 

Частка Основних 

засобів в активах 

(Чоз) 

0,42 0,52 0,61 Зменшення 0,1 -0,09 

3 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 

(Кзн) 

0,46 0,46 0,49 Зменшення - 0,03 

4 

Коефіцієнт 

оновлення 

основних засобів 

(Коу) 

0,15 0,15 0,03 Збільшення - -0,12 
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5 

Частка 

довгострокових 

фінансових 

інвестицій в 

активах (Чд.ф.) 

0 0 0 Збільшення - - 

6 

Частка оборотних 

виробничих 

активів (Чо.в.а) 

0,15 0,16 0,07 Збільшення 0,01 -0,09 

7 

Коефіцієнт 

мобільності 

активів (Кмоб) 

1,04 0,73 0,62 
Збільшення 

Кмоб = 0,5 
-0,31 -0,11 

 

Аналіз показників майнового стану МААК «УРГА» свідчить про те, шо 

майновий стан  МААК «УРГА» досить не поганий. Частка оборотних 

виробничих фондів в обігових коштах у 2018 р. збільшилась на 0,07, що 

позитивно впливає на виробництво послуг; у 2019 р. негативна зміна, 

відбувається зменшення даного коефіцієнта на 0,18, що означає зменшення 

частки обігових коштів авіапідприємства у виробничій сфері, тим самим дає 

можливість для більшої реалізації послуг. Частка основних засобів в активах 

характеризує частку коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу. 

У 2018 р. зміна позитивна – показник зменшується на 0,1, а у 2017 

знижується на 0,09. 

Коефіцієнт зносу основних засобів показує рівень фізичного і 

морального зношення основних фондів. У 2018 р. без змін, у 2019 р. 

відбувається збільшення рівня фізичного і морального зносу основних 

фондів на 0,03. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів показує рівень фізичного і 

морального оновлення основних фондів. У 2018 р. без змін, а в 2019 р. 

спостерігається зменшення рівня фізичного і морального оновлення 

основних фондів в порівнянні з 2018 р. на 0,12. 

Коефіцієнт мобільності активів показує скільки обігових коштів 



припадає на одиницю необігових; потенційна можливість перетворення 

активів у ліквідні кошти. У 2018 р. та 2019 р. негативні зміни, зменшення на 

0,31 та 0,11 відповідно. 

Аналіз показників ділової активності МААК «УРГА» за 2017-2019 

роки на основі бухгалтерських балансів (Додаток Б) наведено в  таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Аналіз показники ділової активності (ресурсовіддачі, оборотності 

капіталу, трансформації активів) МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2017 2018 2019 
+/- 

(18/17) 

+/- 

(19/18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Оборотність активів 

(обороти), 

ресурсовіддача, 

коефіцієнт 

трансформації (Кт) 

1,44 1,48 1,63 Збільшення 0,04 0,15 

2 Фондовіддача (Фо.ф.) 3,45 2,85 2,67 Збільшення -0,6 -0,18 

3 

Коефіцієнт оборотності 

обігових коштів 

(обороти) (Ко) 

2,82 3,5 4,24 Збільшення 0,68 0,74 

4 

Період одного обороту 

обігових коштів (днів) 

(По) 

127,66 102,86 84,91 Зменшення -24,8 -17,95 

5 
Коефіцієнт оборотності 

запасів (обороти) (Ко.з) 
7,52 6,61 16,98 Збільшення -0,91 10,37 

6 
Період одного обороту 

запасів (днів) (Пз) 
47,87 54,46 21,20 Зменшення 6,59 -33,26 

7 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

(обороти) (Кд.з) 

9,49 6,78 12,38 Збільшення -2,71 5,6 

8 

Період погашення 

дебіторської 

заборгованості (днів) 

(Пд.з) 

37,93 53,1 29,08 Зменшення 15,71 -24,02 

9 
Коефіцієнт оборотності 

продукції (Ко.п) 
- 

2143,8

4 
37923 Збільшення 2143,84 

35779,1

6 

10 

Період  погашення 

кредиторської 

заборгованості (днів) 

(Пк.з)  

0,18 0,06 0,03 Зменшення -0,12 -0,03 
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11 
Період операційного 

циклу (днів) (П.о.ц) 
85,8 107,56 50,28 Зменшення 21,7 -57,28 

12 
Період фінансового 

циклу (днів) (Пф.ц) 
85,62 107,5 50,25 Зменшення 21,88 -57,25 

13 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу 

(оборотність) (Кв.к) 

1,83 1,79 1,99 Збільшення -0,04 0,2 

 

Аналіз показників ділової активності дає змогу оцінити, наскільки 

ефективно підприємство використовує кошти. Аналізуючи результати 

розрахунків, можна зробити висновок, що за звітний період ділова активність 

в МААК «УРГА» на хорошому рівні. 

Оборотність активів, ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації, 

показує скільки отримано чистої виручки від реалізації продукції на одиницю 

коштів, інвестованих в активи. У 2018 р. та 2019 р. позитивні зміни, показник 

збільшився на 0,04 та 0,15 відповідно. 

Фондовіддача показує скільки виручки припадає на одиницю основних 

виробничих фондів. У 2018 р. зміни негативні, показник зменшився в 

порівнянні з 2017 р., у 2019 р. зміни також негативні, показник зменшився на 

0,018 в порівнянні з 2018 р. 

Коефіцієнт оборотності обігових коштів характеризує кількість 

оборотів обігових коштів за період, у 2018 р. та 2019 р. зміни позитивні, 

відбувається збільшення даного показника на 0,68 та 0,74. 

Період одного обороту обігових коштів показує середній період від 

витрачення коштів для виробництва продукції до отримання коштів за 

реалізовану продукцію. У 2018 р. зміни позитивні, середній період від 

витрачення коштів для виробництва продукції до отримання коштів за 

реалізовану продукцію зменшується на 24,8, у 2019 р. показник зменшився 

на 17,95. 

Коефіцієнт оборотності запасів показує кількість оборотів коштів, 

інвестованих у запаси. У 2018 р., зміни негативні, показник зменшився на 



0,91, а в 2019 р. зміни позитивні, показник збільшився на 10,37. 

Період одного оборогу запасів показує період, протягом якого запаси 

трансформуються в кошти. У 2018 р. зміни негативні, показник збільшився 

на 6,59, а в 2019 р. зміни позитивні, показник зменшився на 33,26. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості характеризує 

кількість разів перевищення виручкою середньої дебіторської 

заборгованості. У 2017 р. зміни негативні, так як даний коефіцієнт 

зменшився, а в 2019 р. зміни позитивні, так як даний коефіцієнт збільшився 

на 5,6. 

Період погашення дебіторської заборгованості показує середній період 

інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення. У 2018 р. 

зміни негативні, показник збільшився на 15,71, в 2019 р. зміни позитивні, 

показник зменшився на 24,02. 

Період операційного циклу показує тривалість перетворення 

придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти. У 2018 р. зміни 

негативні, показник збільшився на 21,7, в 2019 р. зміни позитивні, показник 

зменшився на 57,28. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує скільки чистої 

виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу. 

Зменшення показника в 2018 р. є негативною зміною, а збільшення 

показника на 0,2 в 2019 р. є позитивною зміною. 

Дані проведеного аналізу показників рентабельності МААК «УРГА» за 

2017-2019 роки на основі бухгалтерських балансів (Додаток Б) наведено в 

таблиці 2.5. 

Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності показує 

скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, 

інвестованих в активи. У 2018 р. зміни позитивні, показник збільшився на 

0,09, в 2019 р. зміни негативні, показник зменшився на 0,03.  



Таблиця 2.5 

Аналіз показників рентабельності МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2017 2018 2019 
+/- 

(18/17) 

+/- 

(19/18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Рентабельність активів за 

прибутком від звичайної 

діяльності (Rзв) 

0,09 0,18 0,15 Збільшення 0,09 -0,03 

2 

Рентабельність капіталу 

(активів) за чистим 

прибутком (Ra) 

0,09 0,18 0,15 Збільшення 0,09 -0,03 

3 
Рентабельність власного 

капіталу (Rв.к) 
0,11 0,22 0,19 Збільшення 0,11 -0,03 

4 
Рентабельність 

виробничих фондів (Rв.ф) 
0,16 0,27 0,22 Збільшення 0,11 -0,05 

5 

Рентабельність 

реалізованої продукції за 

прибутком від реалізації 

(Rq) 

0,15 0,18 0,08 Збільшення 0,03 -0,1 

6 

Рентабельність 

реалізованої продукції за 

прибутком від 

операційної діяльності 

(Rопq) 

0,12 0,17 0,13 Збільшення 0,05 -0,04 

7 

Рентабельність  

реалізованої продукції за 

чистим прибутком (RЧ
Q) 

0,06 0,12 0,09 Збільшення 0,06 -0,03 

8 
Коефіцієнт 

реінвестування (Кр) 
0,75 0,24 1,18 Збільшення -0,52 0,94 

9 

Коефіцієнт стійкості 

економічного зростання 

(Кс.е.з) 

0,09 0,05 0,22 Збільшення -0,04 0,17 

10 

Співвідношення 

сплачених відсотків і 

прибутку (К%/П) 

0,03 0,004 0,1 Зменшення -0,026 0,096 

11 
Період окупності капіталу 

(Пк) 
11,26 5,58 6,59 Зменшення -5,68 1,01 

12 
Період окупності 

власного капіталу (Пв.к) 
8,86 4,62 5,38 Зменшення -4,24 0,76 

 

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком показує скільки 

припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів. У 

2018 р. зміни позитивні, показник збільшився на 0,09, а в 2019 р. зміни 

негативні: показник зменшився на 0,03. 



Рентабельність власного капіталу показує скільки припадає чистого 

прибутку на одиницю власного капіталу. У 2018 р. зміни позитивні, показник 

збільшився на 0,11, а в 2019 р. зміни негативні, показник зменшився на 0,03. 

Рентабельність виробничих фондів показує скільки припадає чистого 

прибутку на одиницю вартості виробничих фондів. У 2018 р. зміни 

позитивні, показник збільшився на 0,11, в 2019 р. зміни негативні, показник 

зменшився на 0,05. 

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної 

діяльності показує скільки припадає прибутку від операційної діяльності на 

одиницю виручки. У 2018 р. зміни позитивні, показник збільшився на 0,05, а 

в 2019 показник зменшився на 0,04. 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком показує 

скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. У 2018 р. зміни 

позитивні, показник збільшився на 0,06, а в 2019 р. зміни негативні, показник 

зменшився на 0,03. 

Коефіцієнт реінвестування показує скільки чистого прибутку 

капіталізовано. У 2018 р. зміни негативні, коефіцієнт зменшився на 0,52, а в 

2019 р. зміни позитивні, коефіцієнт збільшився на 0,94. 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання показує темп збільшення 

власного капіталу за рахунок чистого прибутку. У 2018 р. зміни негативні, 

коефіцієнт збільшився на 0,04, а в 2019 р. зміни позитивні, коефіцієнт 

збільшився на 0,17. 

Період окупності капіталу показує за який період кошти, що 

інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком. У 2018 р. 

зміни позитивні, цей показник знизився на 5,68, а в 2019 р. зміни негативні, 

показник виріс на 1,01. 

Період окупності власного капіталу показує за який період кошти, що 

інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком. У 2018 р. 

зміни позитивні, показник зменшився на 4,24, у 2019 р. зміни негативні, 



показник збільшився на 0,76. 

Результати аналізу показників фінансової стійкості МААК «УРГА» за 

2017-2019 роки на основі бухгалтерських балансів (Додаток Б) наведено в 

табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Аналіз показників фінансової стійкості МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 
Нормативне 

значення 

Відхилення 

2017 2018 2019 
+/- 

(18/17) 

+/- 

(19/18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Власні обігові кошти 

(виробничий, 

функціонуючий 

капітал) (Рк) 

16786 21007 13928 Збільшення 4221 -7079 

2 
Маневреність робочого 

капіталу (Мр.к) 
0,52 0,63 0,36 Зменшення 0,13 -0,27 

3 

Маневреність власних 

обігових коштів 

(Мв.о.к) 

0,25 0,07 0,14 Збільшення -0,18 0,07 

4 

Коефіцієнт 

забезпечення власними 

обіговими коштами 

запасів (Кзап) 

1,93 1,58 2,74 Збільшення -0,35 1,16 

5 
Коефіцієнт покриття 

запасів (Кп.з) 
3,19 1,96 3,41 Збільшення -1,23 1,45 

 

Власні обігові кошти (виробничий, функціонуючий капітал) 

характеризують оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного 

капіталу і довгострокових зобов’язань та мають відповідати нормативним 

значенням. 

Результати аналізу показників фінансової стійкості МААК «УРГА» за 

2017-2019 роки з урахуванням нормативного значення наведено в табл. 2.7. 



Таблиця 2.7 

Аналіз показників фінансової стійкості МААК «УРГА» за 2017-2019 роки 

з врахуванням нормативного значення 

№ 

п/п 
Показник 

Роки Нормативне 

значення 

Відхилення 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

Коефіцієнт 

забезпечення 

оборотних активів 

власними коштами 

(Кз.в.к) 

0,58 0,59 0,52 

Збільшення; 

>0,1; або = 

0,2 

0,38 0,39 0,32 

7 

Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

(автономії) (Кавт) 

0,79 0,83 0,82 
Збільшення; 

>0,5 
0,29 0,33 0,32 

8 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності (Кф.з) 

1,27 1,21 1,23 
Зменшення; 

= 2 
-0,73 -0,79 -0,77 

9 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

(Км) 

0,38 0,3 0,24 
Збільшення; 

>0,1 
0,28 0,2 0,14 

10 

Коефіцієнт 

концентрації 

позикового капітату 

(Кп.к) 

0,21 0,17 0,18 
Зменшення; 

<0,5 
-0,29 -0,33 -0,32 

11 

Коефіцієнт 

фінансової 

стабільності 

(коефіцієнт 

фінансування (Кф.с) 

3,7 4,79 4,42 

Нормативне 

значення 

>1 

2,7 3,79 3,42 

12 

Показник 

фінансового 

левериджу (Фл) 

0 0 0 
Зменшення 

Фл ≤ 0,25 
- - - 

13 

Коефіцієнт 

фінансової стійкості 

(Кф.с) 

0,79 0,83 0,82 0,85-0,90 -0,16 -0,02 -0,03 

 

Наявність Рк означає не лише здатність платити поточні борги, а й 

можливість розширити виробництво, у 2018 р. позитивні зміни, оборотні 

активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових 



зобов’язань збільшились на 4221, в 2019 р. зміни негативні, оборотні активи 

зменшились на 7079. 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами - це 

абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти. У 2018 р. 

зміни негативні, коефіцієнт зменшився на 0,35, а в 2019 р. зміни позитивні, 

показник збільшився на 1,16. 

Маневреність робочого капіталу показник показує частку запасів, тобто 

матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; обмежує 

свободу маневру власними коштами. У 2018 р. зміни негативні, маневреність 

робочого капіталу збільшилась на 0,13, а в 2019 р. зміни позитивні, показник 

зменшився на 0,27. 

Маневреність власних обігових коштів даний показник забезпечує 

свободу фінансового маневру. У 2018 р. зміни негативні, частка абсолютно 

ліквідних активів у власних обігових коштах зменшилась на 0,18, а в 2019 р. 

зміни позитивні, частка абсолютно ліквідних активів у власних обігових 

коштах збільшилась на 0,07. 

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів показує 

наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних 

активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування. 

У 2018 р. зміни позитивні, коефіцієнт збільшився на 0,01, у 2019 р. зміни 

негативні, коефіцієнт зменшився на 0,07. 

Коефіцієнт покриття запасів характеризує скільки на одиницю коштів, 

що вкладені в запаси, припадає у сукупності власних коштів, довго- та 

короткострокових зобов'язань. У 2018 р. зміни негативні, коефіцієнт 

зменшився на 1,23, в 2019 р. зміни позитивні, коефіцієнт збільшився на 1,45. 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує 

можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних 

активів. У 2017-2019 рр. показник більший за нормативне значення. 

Коефіцієнт фінансової залежності показує скільки одиниць сукупних 



джерел припадає на одиницю власного капіталу. У 2017-2019 рр. 

спостерігаються позитивні зміни, показник зменшується. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує частку власних 

обігових коштів у власному капіталі. У 2017-2019  рр. показник зменшується, 

що негативно відображається на діяльності підприємства. 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує скільки 

припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел. У 2018 р. зміни 

позитивні, коефіцієнт зменшився і відповідає нормативному значенню, в 

2019 р. показник залишився без змін. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) даний 

показник показує забезпеченість заборгованості власними коштами; 

перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову 

стійкість підприємства. У 2018 р. зміни позитивні, показник зріс і відповідає 

нормативному значенню, а в 2019 р. зміни також позитивні. 

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку стабільних 

джерел фінансування у їх загальному обсязі. У 2017 -2019 рр. показник 

знижується та менший за нормативне значення. 

Аналіз показників ліквідності (платоспроможності) МААК «УРГА» за 

2017-2019 роки та наведено в  табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Аналіз показників ліквідності (платоспроможності) МААК «УРГА» за 

2017-2019 роки 

№ 

п/п 
Показник 

Роки Нормативне 

значення 

Відхилення від нормативного 

значення 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Коефіцієнт 

ліквідності 

поточної 

(покриття) (Кл.п) 

2,39 2,44 2,08 
Збільшення; 

= 1; 
1,39 1,44 1,08 



 

Продовження таблиці 2.8 

№ 

п/п 
Показник 

Роки Нормативне 

значення 

Відхилення від нормативного 

значення 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2 

Коефіцієнт 

ліквідності 

швидкої (Кл.ш) 

1,67 1,53 1,68 
Збільшення; 

>1; 
0,67 0,53 0,68 

3 

Коефіцієнт 

ліквідності 

абсолютної (Ка.л) 

0,35 0,11 0,15 
Збільшення; 

0,2-0,35 
0,15 -0,09 -0,05 

4 

Співвідношення 

короткострокової 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованості 

(Кд/к) 

0,83 2,18 5,75 

Рекомендова 

не значення 

Кд/к = 1,0 

-0,17 1,18 4,75 

 

(Складено за джерелом [55, с. 45]) 

 

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття) характеризує достатність 

обігових коштів для погашення боргів протягом року. У 2017-2019 рр. зміни 

позитивні, коефіцієнт відповідає нормативному значенню. 

Коефіцієнт ліквідності швидкої характеризує скільки одиниць 

найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. У 2018 

р. зміни негативні, коефіцієнт зменшився на 0,67 та не відповідає 

нормативному значенню, у 2019 р. зміни позитивні, хоча коефіцієнт 

збільшився, проте також не відповідає нормативному значенню. 

Коефіцієнт ліквідності абсолютної характеризує готовність 

підприємств негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. У 2018 р. 

зміни негативні, показник не відповідає нормативному значенню. У 2019р. 

зміни також негативні, показник не відповідає нормативному значенню. 

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської 



заборгованості характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати 

короткострокову заборгованість. У 2018 р. зміни позитивні, показник 

збільшився на 1,18, більший за нормативне значення. У 2019 р. зміни також 

позитивні, показник збільшився на 4,75. 

Отже, деякі показники МААК «УРГА» є досить конкурентоздатними, 

проте, загалом авіакомпанія знаходиться дещо в кризовому стані і потрібно 

застосовувати антикризові заходи в системі стратегічного управління. 

 

 

2.3 Аналіз застосування елементів корпоративної культури в 

системі мотивації праці МААК «УРГА» 

Як ми вже зазначали у попередніх підрозділах, корпоративна культура в 

організації поряд з мотивацією праці є потужним інструментом впливу на 

ефективність діяльності персоналу. За допомогою цих двох складових 

можливо стимулювати окремого працівника до більш якісної роботи, а 

колектив – до більш згуртованих дій. При цьому, наявність чинників, що 

знижують мотивацію праці, призводить до зниження вмотивованості 

працівників, що призводить до зниження продуктивності праці.  

Для постійного поліпшення корпоративної культури та вмотивованості 

персоналу МААК «УРГА» взяла в основу наступні принципи: 

індивідуальність стимулюючих до вдосконалення працівника мотивів; 

мотивація персоналу не може бути обмежена лише одним якимось 

чинником, дані чинники завжди існують комплексно і складають близько 3-4 

а то й більше; 

мотивуючі особисті запити працівника, що змушують його робити 

певні зміни в своєму особистому житті; 

корпоративні цінності, корпоративна етика та взаємодопомога.  

Система мотивації персоналу МААК «УРГА» складається з низки 



адміністративних, економічних та соціальних методів. Саме до складу 

останніх можна віднести окремі елементи корпоративної культури. Загальна 

структура методів і форм стимулювання персоналу в МААК «УРГА» 

представлена на рисунку 2.2. 

 

 

Рис. 2.2 Методи та форми стимулювання персоналу МААК «УРГА» 

 

Зрозуміло, що наведена система стимулів може розкрити систему 

менеджменту організації як стабільну та таку, що має досить високий рівень 

розвитку. При цьому слід зазначити, що подальший розвиток виробничої 

діяльності МААК «УРГА» з врахуванням покращення стану корпоративної 

культури в організації вимагатиме суттєвого перегляду низки внутрішніх 

нормативних та інструктивних документів. 

Варто відзначити, що створення і трансформація системи 
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стимулювання на підприємстві є процесом, розподіленим у часі. Зокрема, у 

таблиці 2.9 надана історія формування корпоративної культури та діючої 

системи мотиваторів в МААК «УРГА». 

Подана в табл. 2.9 історія впровадження в практику МААК «УРГА» 

елементів системи корпоративної культури та стимулювання свідчить про 

планомірну і постійну роботу з розвитку цієї системи та підвищення 

мотивованості персоналу. 

Таблиця 2.9 

Історія впровадження елементів корпоративної культури та системи 

стимулювання в МААК «УРГА» 

Елемент стимулювання 2016 2017 2018 2019 

Загальні умови праці 

- Гарантії згідно КЗпП України (лікарняний, відпустка 28 

днів через 6 міс., Посібники, фонди) всім співробітникам 

- Безпека, охорона праці і здоров'я (медичний кабінет, 

прикріплення до лікарні) 

- Організація харчування, створення умов для відпочинку 

- Привітання та подарунки від компанії 

 

+ 

 

- 

 

- 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

+ 

Імідж, культура організації 

- Місія, система загальних для організації та персоналу 

ціннісних орієнтацій, логотип, форма співробітників 

- Корпоративні заходи, свята 

 

 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Інформування працівників 

- Регулярне інформування співробітників про справи, 

прийнятих рішеннях в компанії, про свої можливості і 

права 

- Доступність загальних положень, інструкцій 

 

 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

Системи стимулювання та матеріальні заохочення, 

бонуси, доплати, компенсації, нематеріальні заохочення: 

звання тощо 

- - + + 

Формулювання системи корпоративних цінностей  - - - - 

Оцінка праці працівників, атестації та облік отриманих 

результатів при управлінні кар'єрою співробітників 
- - + + 

Розвиток кадрів: адаптація, навчання співробітників, 

підвищення кваліфікації 
+ + + + 

Організація робочого місця: розташування, і оснащення 

робочого місця 
+ + + + 

Систематичний контроль задоволеності персоналу своєю 

роботою, аналіз причин плинності кадрів 
- - - - 

(Складено за джерелом [45]) 



З точки зору класифікації потреб за А. Маслоу, усереднені особисті 

оцінки значущості для працівників МААК «УРГА» окремих груп мотивів (у 

% від максимального рівня в 100% для кожної групи) виглядають наступним 

чином: 

базові фізіологічні потреби - 80%; 

потреба в захисті та безпеці - 90%; 

потреба «спорідненості» (приналежності до соціальної групи) - 30%; 

потреба в повазі (самоповага, успіх, статус тощо) - 40%; 

потреба в самовираженні та самоствердженні - 50% (найбільш 

характерною є у ТОП-менеджерів компанії). 

Отже розуміючи подібну ситуацію мотивацією праці, керівництвом 

підприємства в основу системи стимулювання праці співробітників МААК 

«УРГА» були покладені лише грошові заохочення (преміювання). Про це 

свідчить динаміка заробітної плати співробітників, подана в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Динаміка фонду заробітної плати співробітників МААК «УРГА» за 2017-

2019 рр. (грн.) 

Категорії працівників 
Рік Відхилення 2017р. до 2019р. 

2017 2018 2019 абсолютне (+/-) відносне( %) 

1. Керівники 320380 429480 498850 178470 155,7 

2. Спеціалісти 486660 714204 889320 402660 182,7 

3. Авіаційний персонал 1878720 2205900 2250000 371280 119,8 

 
(Складено за джерелом [45]) 

 

Дані таблиці 2.8 свідчать, що за 2017-2019 рр. фонд заробітної плати 

керівників зріс на 25,8%, спеціалістів - на 15,4%, авіаційного персоналу - на 

7,3%. У результаті превалювання зростання фонду заробітної плати 

керівників та спеціалістів по відношенню до фонду заробітної плати 

авіаційного персоналу в МААК «УРГА» складається несприятливий 



психологічний клімат, спостерігається підвищена конфліктність у взаєминах 

основного виробничого персоналу та інших категорій співробітників. Крім 

того, низькі теми зростання заробітної плати авіаційного персоналу компанії 

є основною причиною високого рівня плинності кадрів. Так, за 2017-2019 рр. 

коефіцієнт плинності кадрів виріс з 2,8 до 4,7 (табл. 2.11). Основною 

причиною звільнення є незадоволеність рівнем заробітної плати. 

Таблиця 2.11 

Динаміка показників вивільнення персоналу в МААК «УРГА»* 

Показник 
Формула 

розрахунку 

Значення показника 

2017р. 2018р. 2019р. 

Коефіцієнт обороту персоналу по 

звільненню (Кзв) 
100

Ч

Чзв
 2,9 3,5 4,8 

Коефіцієнт плинності кадрів (µ) 100
Ч

В
 2,8 3,3 4,7 

де: Чзв –  загальна чисельність звільнених в організації; 

      Ч – середньооблікова чисельність працівників організації; 

       В – чисельність звільнених за звітний період працівників із 

необов’язкових причин. 

Слід зазначити, що досить значна значимість матеріальних запитів в 

першу чергу пов'язана з певною віковою групою персоналу. Як відомо, що 

матеріальна винагорода є найбільш важливим стимулом до підвищення 

ефективності праці для працівників віком від 18 до 30 - 40 років, а в МААК 

«УРГА» основна частина персоналу (78%) - особи у віці до 40 років. 

Також менеджмент компанії серед багатьох інших економічних методів 

стимулювання в МААК «УРГА» здійснює практики надання знижок при 

покупці авіаквитків на рейси фірми її співробітниками і членами їх сімей раз 

в році у розмірі 90% від вартості квитка. 

Слід зазначити, що в сучасній організації важливо регулярно і 

цілеспрямовано займатися підтримкою сприятливого соціально-



психологічного клімату, постійно шукати нові ідеї.  

Основними підходами до зміцнення корпоративної культури в МААК 

«УРГА» є: 

лояльність до нового працівника з перших його кроків; 

інформованість персоналу, прийняття  участі в обговоренні важливих 

питань; 

налагоджений постійний зворотній зв'язок зі співробітниками; 

проведення цілеспрямованих корпоративних заходів; 

проведення та участь у спортивних заходах, створення команд з різних 

видів спорту; 

публічне визнання заслуг персоналу; 

створення умов самореалізації працівників.  

Окремо керівництвом компанії приділено процесу навчання, 

підвищенню кваліфікації та перекваліфікації персоналу компанії.  

Саме тому в МААК «УРГА» основною метою у сфері підвищення 

кваліфікації працівників є: 

підвищення рівня кваліфікації працівників та  менеджменту; 

створення дієвого кадрового резерву; 

створення умов максимальної зайнятості працівників; 

здійснення низки заходів щодо підвищення якості та загальної 

конкурентоспроможності послуг, що надаються компанією. 

Уповноваженим за підготовку та підвищення кваліфікації працівників 

компанії призначено відповідального працівника кадрового апарату.. 

З метою аналізу системи мотивації праці в МААК «УРГА» шляхом 

проведеного опитування була проведена оцінка задоволеності працівників 

компанії системою мотивації та стимулювання, що існує на сьогодні в 

компанії. Було запропоновано за п'ятибальною шкалою оцінити дев’ять 

ключових параметрів, що визначають рівень задоволеності. Результати було 

складено окремо для групи «керівники» та «фахівці та авіаперсонал».  



Опитування проводилось вибірково, на основі розробленої автором 

анкети (Додаток Д) за період вересень-жовтень 2019 року, кількість 

респондентів - 50 осіб, що дало змогу охопити більшу частину працівників, 

тим самим не відволікаючи найбільш зайняту категорію працівників.  

Підсумкові результати опитування представлені в таблиці 2.12. 

Таблиця 2. 12. 

Оцінка елементів корпоративної культури та стимулювання праці в 

МААК «УРГА» 

(Станом на 15.10.2019 р.) 

Елемент стимулювання 

Середнє значення оцінки за 5-

бальною шкалою 

Керівники 
Спеціалісти та 

авіаперсонал 

1 2 3 

1. Вирішення окремих соціальних проблем: 

забезпечення всіх форм соціальних пільг 

(лікарняний, відпустка, пенсія тощо) незалежно від 

посади; 

забезпечення належного рівня безпеки праці, охорони 

здоров'я, харчування, надання допомоги, і т.п. 

4,5 4,5 

2. Зміст праці (інтенсивність дня, результативність, 

відповідність обов'язків посади, задоволення) 
4,5 3,5 

3. Об'єктивність оцінки праці вашим керівником, 

взаєморозуміння з ним 
4,0 4,0 

4. Заробітна плата, матеріальні заохочення 4,0 2,5 

5. Перспективи зростання (планування, просування 

по службі, підвищення кваліфікації, навчання) 
3,5 2,5 

6. Відносини в колективі (у вашій команді, в 

організації в цілому) 
4,5 4,5 

7. Умови праці (розташування підприємства, 

організація робочого місця) 
4,5 4,0 

8. Стиль і методи роботи керівництва (культура, 

розуміння цілей організації, ставлення з колективом) 
4,5 3,5 

9. Інформованість працівників (про справи 

підприємства, про співробітників, про свої 

перспективи) 

4,5 3,0 

 

Відповідно до отриманих результатів значна складова елементів 

корпоративної культури та системи стимулювання була оцінена 



респондентами на рівні вище середнього. Проте опитування дозволило 

виявити певні недоліки, які потребують реагування керівництва компанії, 

зокрема:  

перспективи кар’єрного росту буди оцінені як низькі всіма категоріями 

респондентів; 

досить низькою було визначено оцінку змісту праці спеціалістами та 

авіаперсоналом; 

також низькою виявилася оцінка рівня заробітної плати категорією 

«спеціалісти та авіаперсонал»; 

низькою виявилася оцінка стилю і методів роботи керівництва, 

поставлена спеціалістами та авіаперсоналом. 

Наведене вище свідчить, що в компанії на сьогодні існує наявний 

резервів підвищення мотивованості персоналу МААК «УРГА» за рахунок 

використання елементів корпоративної культури. 

На основі отриманих оцінок параметрів окремих елементів 

корпоративної культури та системи стимулювання важливо оцінити як 

сприймається співробітниками рівень ефективності дій керівництва щодо 

підвищення ефективності стимулювання. У зв'язку з цим серед 

співробітників так само було проведено опитування на основі розробленої 

автором анкети (Додаток Д) та отримані наступні результати, представлені на 

рис. 2.3.  

 

Рис 2.3 Результати опитування співробітників МААК «УРГА» 
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Опитування проводилось на основі запитання: «Чи робляться з боку 

керівництва дії, щоб підвищити трудову мотивацію співробітників?». 

Таким чином, можна констатувати високий рівень невдоволення діями 

керівництва: 46% співробітників стверджують, що заходи з підвищення 

мотивованості не розпочинаються, або абсолютно некоректні. При цьому 

17% співробітників вважають їх безрезультатними. І 37% вважають, дії з боку 

керівництва успішними. 

Наступним елементом проведеного в МААК «УРГА» дослідження було 

опитування (Додаток Д) з визначення найбільш дієвих методів підвищення 

мотивації з точки зору співробітників підприємства. Результати опитування 

подані на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.4 Результати опитування співробітників МААК «УРГА» 
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У даному випадку сума оцінок перевищує 100%, тому співробітникам 

було запропоновано вибрати кілька варіантів. Відзначимо, що серед 

зазначених варіантів перше місце займає чинник «підвищення величини 

заробітної плати» (81% співробітників). На другому - створення в компанії 

умов та можливостей для кар'єрного і професійного зростання працівника. 

На третьому – респонденти обрали «поліпшення умов праці та заходи по 

згуртуванню колективу» – складову корпоративної культури. Даний характер 

відповідей вказує на незадоволеність співробітників авіакомпанії рівнем 

оплати праці і можливостями кар'єрного зростання, рівнем корпоративної 

культури. 

З метою уточнення отриманих результатів опитування було проведено 

додаткове дослідження щодо задоволеності співробітників рівнем мотивації 

праці за допомогою анкети «Якість трудового життя на МААК «УРГА»» 

(Додаток Д. 1).   

Анкетуванням були охоплені п’ять структурних підрозділів МААК 

«УРГА»: відділ авіаційних перевезень (7 осіб), відділ маркетингу (8 осіб), 

бухгалтерія (9 осіб), відділ кадрів (7 осіб), льотна служба (50 осіб). 

Анкетованим було запропоновано оцінити якість трудового життя за сьома 

складовими – оплата праці, соціально-психологічний клімат, робоче місце, 

керівництво організацією, службова кар’єра, соціальні гарантії, соціальні 

блага.  

Аналіз відмінностей в оцінці зазначених складових якості трудового 

життя різними підрозділами МААК «УРГА» показав, що: 

1. Найбільший рівень задоволення діючими в авіакомпанії формами та 

системами оплати праці виявили бухгалтерія та льотна служба, найменший – 

відділ авіаційних перевезень, відділ маркетингу та відділ кадрів. Загальна 

усереднена оцінка анкетованих в розрізі зазначених структурних підрозділів 

складає відповідно 82 бали, 63, 36, 39, та 52 бали ( Додаток Е, табл. Е.1). 

Дані табл. Е.1 свідчать, що найвищу оцінку щодо гідності заробітної 



плати надали співробітники бухгалтерії, в той час як співробітники відділу 

авіаційних перевезень, відділу маркетингу, відділу кадрів оцінили даний 

показник нижче середнього рівня. Особливе занепокоєння викликають 

результати оцінки за даним показником працівниками льотної служби, які 

маючи найвищий рівень оплати праці в авіакомпанії, оцінили гідність 

заробітної плати на 7 балів. Така ситуація цілком обумовлена низьким рівнем 

оплати праці льотного складу досліджуваної авіакомпанії відносно льотного 

складу інших українських та європейських авіакомпаній. Так, якщо в 

Південних авіалініях України оплата одного льотного часу складає 7 дол. 

США, в Міжнародних авіалініях України – 20 дол. США, то в МААК «УРГА» 

– лише 4 дол. США. Поряд з цим слід звернути увагу на відсутність 

усвідомлення керівництвом авіакомпанії авіа персоналу як головної 

продуктивної сили, що забезпечує функціонування організації, рівень її 

доходів і, відповідно оплату праці інших категорій співробітників. Про це 

свідчить відсутність преміювання авіаційного персоналу, в той час як 

працівники бухгалтерії та відділу кадрів регулярно одержують премії. Це 

виявляється і в характері оцінки сьомого показника табл. Е.1  – «Премії за 

підсумками роботи за квартал та рік». Зокрема, середня оцінка даного 

показника склала: працівниками льотної служби –3 бали, бухгалтерії – 9 

балів, відділу кадрів – 5 балів. Низький рівень преміювання характерний 

також і для відділу авіаційних перевезень та відділу маркетингу, які оцінили 

рівень преміювання відповідно на 2 бали. 

Як негативну рису мотивації персоналу МААК «УРГА» слід відзначити 

відсутність взаємозв’язку оплати праці та кінцевого результату роботи. Про 

це свідчать результати оцінки за показником «Винагорода за кінцевий 

результат». Так, лише співробітники бухгалтерії та льотної служби оцінили 

даний показник вище середнього рівня – відповідно 8 балів та 7 балів. Це 

обумовлено тим, що оплата праці працівників льотної служби здійснюється 

за погодинно-відрядною формою, а для працівників бухгалтерії встановлені 



завищені посадові оклади. Водночас працівники відділу кадрів, відділів 

авіаційних перевезень та маркетингу оцінили взаємозв’язок винагороди за 

кінцевий результат на рівні нижче середнього – відповідно 4 бали, 2 та 3 

бали. 

Внаслідок панування зазначених тенденцій щодо оплати праці в МААК 

«УРГА» більшість анкетованих негативно оцінюють справедливість в оплаті 

праці та свій економічний добробут. Зокрема, показник «Відчуття в оплаті 

праці» оцінили значно вище середнього рівня (8 балів) працівники 

бухгалтерії, в той час як працівники відділу авіаційних перевезень, відділу 

кадрів, відділу маркетингу, льотної служби в середньому оцінили даний 

показник лише відповідно на 3 бали, 4, 6 та 5 балів. Близькими є оцінки 

економічного добробуту: працівниками бухгалтерії він оцінений на 8 балів, 

іншими підрозділами відповідно – на 3 бали, 4, 5 та 6 балів. 

Таким чином, діючу в МААК «УРГА» систему матеріальної мотивації 

праці і взаємозалежні від цього елементи корпоративної культури можна 

визнати як недосконалу. 

2. Найвищу оцінку соціально-психологічного клімату авіакомпанії 

надали працівники відділу кадрів, льотної служби та бухгалтерії  – 

відповідно 66 балів, 70 та 79 балів, найнижчу – працівники відділів 

авіаційних перевезень та маркетингу (відповідно 57 балів) (Додаток Е, табл. 

Е.2). 

Результати анкетування, представлені в табл. Е.2 показують, що 

найбільш позитивно оцінюють соціально-психологічний клімат працівники 

льотної служби (7 балів) та бухгалтерії (8 балів), в той час як працівники 

відділів авіаційних перевезень, маркетингу та кадрів оцінюють його трохи 

вище середнього – відповідно 5 балів та по 6 балів. Аналогічною є оцінка 

нормальних відносин з адміністрацією. Особливу увагу слід звернути на 

невисокий рівень оцінки позитивної мотивації співробітників до праці. Так, 

даний показник оцінили вище середнього рівня працівники відділу кадрів (6 



балів), льотної служби (7 балів) та бухгалтерії (8 балів). Водночас працівники 

відділів авіаційних перевезень та маркетингу оцінили позитивну мотивацію 

до праці лише на 4 бали. Внаслідок відсутності належної мотивації 

персоналу авіакомпанії до праці спостерігається невисока оцінка 

працездатності та ефективності роботи колективу. Так, середня оцінка 

працездатності колективу склала: працівниками відділу авіаційних 

перевезень 7 балів, відділу маркетингу – 6 балів, бухгалтерії – 7 балів, відділу 

кадрів – 6 балів, льотної служби – 6 балів. Ідентичною є оцінка ефективності 

роботи колективу вказаними підрозділами. 

3. Всі анкетовані надали досить високу оцінку власних робочих місць. 

Найвищий рівень задоволення робочим місцем виявили працівники 

бухгалтерії та відділу кадрів, в яких загальна середня оцінка даного 

показника якості трудового життя склала по 81 балу (Додаток Е, табл. Е.3). 

Дані табл. Е.3 яскраво ілюструють високий рівень задоволення 

працівниками всіх підрозділів МААК «УРГА», що були охоплені 

анкетуванням, територіальною близькістю роботи до місця проживання, 

офісом та меблями, оргтехнікою, службовим транспортом та автостоянкою, 

ергономічними та фізіологічними умовами праці, рівнем організації робочого 

місця, технікою особистої роботи. Оцінка зазначених показників коливається 

в межах 7-9 балів. Більш низькою є оцінка рівня цільового планування, 

нормування праці та відчуття власної безпеки. Оцінка даних показників 

коливається в межах 6-7 балів. 

4. Більшість анкетованих співробітників МААК «УРГА» надали 

невисоку оцінку рівня керівництва: відділи авіаційних перевезень та 

маркетингу – відповідно по 53 бали, льотна служба – 50 балів, відділ кадрів – 

58 балів. Більш високу оцінку даної складової якості трудового життя надали 

працівники бухгалтерії – 74 бали (Додаток Е, табл. Е.4), 

Дані табл. Е.4 свідчать про низький рівень довіри до керівництва 

авіакомпанії з боку її співробітників (особливо представників льотної 



служби). Так, показник «Довіра до керівництва» оцінили на 5 балів 

працівники льотної служби на 6 балів – працівники відділів авіаційних 

перевезенб та маркетингу, на 7 балів – працівники відділу кадрів та на 8 балів 

– працівники бухгалтерії. Аналогічна динаміка відповідей простежується і в 

оцінці відносин з начальником, наявності можливостей щодо вибору 

керівника, бажання працювати в майбутньому з керівником, відданості 

організації, стабільності кадрової політики. Необхідно підкреслити, що 

оцінка керівництва авіакомпанії в розрізі структурних підрозділів повністю 

корелюється з оцінкою оплати праці. Зокрема, представники льотної служби, 

які виявили найбільше невдоволення діючою в МААК «УРГА» системою 

матеріальної мотивації праці (див. табл. Е.4), більш низько порівняно з 

представниками інших підрозділів оцінили й рівень керівництва в організації. 

Водночас працівники бухгалтерії, які високо оцінили рівень матеріальної 

мотивації праці, надали аналогічну оцінку й рівню керівництва в 

авіакомпанії. 

5. Наявність можливостей просування по «службовим сходинкам» 

виражає рівень статусної мотивації персоналу організації. Результати 

анкетування засвідчили, що більшість опитаних оцінює останню нижче 

середнього рівня. Зокрема, загальна середня оцінка можливостей просування 

по службовій кар’єрі склала: працівниками відділу авіаційних перевезень 38 

балів, працівниками відділу маркетингу 36 балів, працівниками бухгалтерії та 

відділу кадрів – відповідно по 41 балу. Тільки працівники льотної служби 

оцінили трохи вище середнього рівня зазначену складову якості трудового 

життя (564 бали) (Додаток Е, табл. Е.5). Відзначені відмінності в оцінці 

обумовлені наявністю типових моделей кар’єри та планування службової 

кар’єри переважно представників льотної служби. Така ситуація характерна 

для більшості авіакомпаній України. Внаслідок цього анкетовані працівники 

відділів кадрів, авіаційних перевезень, маркетингу та бухгалтерії досить 

низько оцінили можливість просування по заслугам і кваліфікації (на 3 бали). 



Виходячи з цього цілком зрозумілою є й низька оцінка бажання щодо 

довічної зайнятості в авіакомпанії та можливості росту (відповідно в 

середньому по організації 4,4 та 4 бали).  

Таким чином, в МААК «УРГА» відсутні можливості для кар’єрного 

зростання працівників, що негативно характеризує систему статусної 

мотивації. 

6. Працівники МААК «УРГА» оцінюють надання соціальних гарантій 

на середньому рівні – в межах 48-53 бали (Додаток Е, табл. Е.6). Даний 

характер оцінки цілком обумовлений, по-перше, відсутністю на Україні 

обов’язкового медичного страхування життя (обов’язкове страхування життя 

здійснюється тільки відносно працівників льотної служби); по-друге, 

відсутності у компанії вільних коштів для виплати допомоги у разі смерті 

співробітника; по-третє, відсутністю ефективних механізмів накопичення 

додаткової пенсії. Крім того, низький рівень оплати праці та гарантованих 

Законодавством України виплат зумовив низьку оцінку за показником 

«Відчуття соціальної захищеності»: в середньому по задіяним в анкетуванні 

відділам вона склал лише 4,4 бали. 

7. Щодо отримання соціальних благ ситуація склалась таким чином, що 

нажаль у МААК «УРГА» працівники всіх структурних підрозділів, задіяні в 

анкетуванні, оцінили отримання соціальних благ на «незадовільно»: при 

максимально можливій оцінці даного показника 100 балів, його фактична 

середня оцінка склала лише 27,2 бали. Найбільш низькою в складі оцінки 

отримання соціальних благ працівниками МААК «УРГА» виявилися оцінка 

оплати спортивно-оздоровчих послуг (1 бал), компенсація транспортних 

витрат (1 бал), оплата витрат на дитячі заклади (0 балів). Внаслідок цього всі 

анкетовані оцінили досягнення матеріального добробуту та відчуття 

соціального добробуту лише на 3 бали. 

Таким чином, проведений аналіз діючої в МААК «УРГА» системи 

мотивації персоналу та елементів корпоративної культури дозволяє 



виокремити наступні негативні риси останньої: 

відсутня ефективна система інформування співробітників щодо справ, 

прийнятих рішень в компанії, про свої права та можливості; 

відсутній систематичний контроль рівня задоволеності персоналу 

своєю працею, рівнем її мотивації, аналіз причин плинності кадрів; 

несприятливий психологічний клімат внаслідок низьких темпів росту 

заробітної плати авіаперсоналу компанії порівняно з темпами росту 

заробітної плати інших категорій співробітників компанії та відповідно 

авіаперсоналу провідних українських та європейських авіакомпаній; 

незадоволеність рівнем оплати праці внаслідок відсутності ефективної 

системи преміювання всіх категорій працівників та чіткого взаємозв’язку, по-

перше, між результатами праці та рівнем їх оплати, по-друге, між рівнем 

кваліфікації та рівнем оплати праці; 

незадоволеність співробітників авіакомпанії діями керівництва 

відносно підвищення рівня трудової мотивації; 

низький рівень статусної мотивації, що виявляється у відсутності 

можливостей для кар’єрного зростання; 

відсутність ефективного механізму соціального забезпечення 

співробітників авіакомпанії. 

Виявлені проблеми системи мотивації праці МААК «УРГА»   

обумовлюють необхідність подальшого удосконалення механізмів 

підвищення корпоративної культури, ефективності праці та методів її оцінки. 

  



РОЗДІЛ 3  

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА 

ПІДВИЩЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В МААК «УРГА» 

 

 

3.1 Рекомендації щодо підвищення корпоративної культури та 

вдосконалення системи мотивації праці в МААК «УРГА» 

В умовах фінансово-економічної кризи в країні і збільшеною 

соціальної напруженості в суспільстві як ніколи важливими стають такі 

мотивуючі чинники, як наявність стабільної роботи і роботодавець, хто 

зберігає свої зобов'язання перед співробітниками. Акценти багатьох людей в 

пошуку роботи змістилися з фінансового аспекту (пошук максимально 

вигідної пропозиції по зарплаті) на позицію і авторитет роботодавця на 

ринку праці, перспективи компанії і її здатність працювати в складних 

економічних умовах. 

Об’єктивні потреби інноваційного розвитку авіації в розвинутих 

країнах поклали початок новій концепції вдосконалення мотивації праці в 

авіакомпаніях. В основі концепції головним є активізація творчого потенціалу 

працівників, перетворивши їх у зацікавлених суб’єктів. Витрати на 

стимулювання кадрів всередині авіаційної компанії розглядаються 

адміністрацією не як витрати на робочу силу, а як довгострокові інвестиції, 

які сприятимуть ефективнішому функціонуванню компанії в майбутньому. 

Мотивація дійсно підвищує базову продуктивність праці, оскільки 

високомотивований співробітник краще працює. Організації, чиї працівники 

відмінно виконують свою роботу, в цілому показують кращі результати, а 

зміна ставлення працівника до праці підвищує прибутковість компанії. 

Керівництво досліджуваного підприємства – МААК «УРГА» має 

орієнтуватись саме на зазначені вище вихідні положення при вдосконаленні 

мотивації праці. 



Метою вдосконаленні мотивації праці в МААК «УРГА» є, перш за все, 

збільшення зацікавленості персоналу в підвищенні результативності 

функціонування підприємства для забезпечення максимізації прибутку на 

підставі узгодження індивідуальних та колективних потреб. Для досягнення 

даної мети варто змінити систему мотивації персоналу авіакомпанії через  

впровадження нових форм морального і матеріального стимулювання 

шляхом адміністративних, економічних і соціально-психологічних методів 

управління.  

Виходячи з виявлених в підрозділі 2.3 недоліків мотивації праці 

персоналу в МААК «УРГА», основними напрямками удосконалення 

останньої мають стати: 

 підвищення рівня ефективності керівництва на підставі чіткої 

постановки завдань підлеглим; 

 підвищення рівня інформування працівників щодо власних прав та 

можливостей, справ авіакомпанії, зміни її цілей та стратегії; 

 запровадження мотиваційного моніторингу, результатом якого стане 

отримання повної та достовірної інформації про об’єкт управління, 

чітке уявлення про стан та динаміку мотиваційної спрямованості 

персоналу, ретельне спостереження за соціально-економічними 

наслідками управлінських рішень і вміння їх прогнозувати; 

 підвищення рівня матеріальної мотивації праці, по-перше, через 

збалансування темпів росту заробітної плати керівників, службовців 

та авіаперсоналу, по-друге, – удосконалення системи преміювання 

працівників; 

 підвищення рівня статусної мотивації працюючих через створення 

умов для професійного розвитку та кар’єрного росту персоналу; 

 розвиток системи соціального забезпечення працюючих через 

забезпечення гарантованих законодавством України соціальних 

стандартів. 



Розглянемо детальніше зміст запропонованих напрямків. 

Підвищення рівня ефективності керівництва на підставі чіткої 

постановки завдань підлеглим. Підлеглому має бути зрозуміло, що він 

робить, чому він це робить, і наскільки добре він виконує свою роботу. 

Досвід передових зарубіжних та вітчизняних підприємств свідчить, що 

чіткість поставлених завдань інтенсивніше впливає на мотивацію 

співробітників відділу продажу авіаквитків, аніж їх розмір комісійних. 

Принцип чіткої постановки завдань повинний застосовуватися до всіх 

працівників досліджуваної авіакомпанії. МААК «УРГА» зможе досягти 

більших результатів, якщо керівництво авіакомпанії допоможе своєму 

персоналу побачити власний внесок у загальну справу, а також, якщо 

співробітники будуть впевнені, що їхня робота оцінюється регулярно, 

оперативно, точно. Сприятиме цьому і чітко визначений контракт, який може 

бути як стандартним регламентом мотивації на всьому авіапідприємстві, так і 

індивідуальною угодою. Якщо кожен співробітник, читаючи документ, 

розуміє, що він має зробити для того, щоб отримати преміальні виплати та усі 

інші соціальні пільги, то, скоріш за все, така система буде прийнята. 

Звичайно, при цьому, система повинна бути не лише зрозумілою, а і 

справедливою. 

Запровадження мотиваційного моніторингу. Керівництво МААК 

«УРГА» має розглядати мотиваційний моніторинг як складову моніторингу 

соціально-трудової сфери. Запровадження в МААК «УРГА» системи 

мотиваційного моніторингу сприятиме створенню нової інформаційної бази 

для прийняття управлінських рішень у сфері мотивації трудової діяльності. 

Підвищення рівня матеріальної мотивації праці. Матеріальна мотивація 

праці, здійснювана через виплату заробітної плати та премій, є одним з 

найбільш вагомих чинників впливу на персонал. Але, суб’єктивізм, існуючий 

зазвичай в оцінці результатів роботи співробітників (відсутність кількісних 

показників такої оцінки, а також стимулювання власної відданості) вибиває із 



рук менеджерів мотиваційну функцію зарплати та премій, роблячи їх іноді 

навіть демотивуючим фактором. З метою підвищення ефективності 

функціонування МААК «УРГА» її керівництву доцільно необхідно 

підвищити мотивуючий вплив заробітної плати та премій на підставі 

реалізації принципу справедливості в матеріальному стимулюванні 

персоналу. 

Керівництво МААК «УРГА», здійснюючи авіаційну діяльність, 

зустрічається з тим, що будь-який фактор, залучений у виробництво, має бути 

оплачений. Наприклад, це може бути купівля або лізинг літаків, супутнього 

обладнання тощо. І, щоб розпочати виробництво (надання послуг) необхідно 

найняти робочу силу, яка також має бути оплачена. З одного боку, оплата 

повинна компенсувати витрати фізичних та інтелектуальних сил робітника, з 

іншої – працівник не повинен відчувати себе ображеним, порівнюючи оплату 

своєї праці з оплатою аналогічної праці на іншому підприємстві авіаційної 

галузі. У розпорядженні керівника даної авіакомпанії існують широкі 

можливості щодо вибору тих чи інших форм та систем оплати праці, і більш 

широкими є можливості при визначенні премій, доплат, заохочень. Але 

мистецтво управління полягає в тому, щоб із існуючих систем та методів 

оплати праці та преміювання обрати найдієвіші, які в найбільшій мірі 

відповідають персоналу даного авіапідприємства.  

Підвищення рівня статусної мотивації працюючих. Людям подобається 

вважати, що їх кар’єра прогресує. Навіть невелике підвищення 

відповідальності дає значний імпульс. Кар’єра – відмінна мотивація. Чим 

ближче розташовані кар’єрні сходи, чим різноманітніші титули, тим більше 

можливостей для безперервного росту, який, в свою чергу, сприятиме 

утриманню в МААК «УРГА» досвідченого персоналу і створить можливості 

для отримання нагороди за виконану роботу і за внесок у авіакомпанію. Дана 

схема працює просто відмінно. Керівництву МААК «УРГА» необхідно 

працювати над тим, щоб персонал авіакомпанії завжди ставив перед собою 



кар’єрні цілі та постійно рухався у їх напрямку – тоді співробітники 

пропрацюють на авіапідприємстві до пенсії і їхня робота буде набагато 

ефективніше, аніж якби вони застрягли на доній посаді. 

Усі існуючі теорії мотивації розглядають просування по службі та 

професійний ріст як два окремі визначення, так як перший із факторів діє у 

рамках однієї, конкретної організації, а інший сприяє зміні місця роботи. 

Однак фактор професійного росту може відмінно використовуватися в рамках 

однієї авіакомпанії, де є можливість переходу із однієї сфери діяльності до 

іншої. Так, наприклад, працівник будь-якого структурного підрозділу МААК 

«УРГА», запропонувавши свої ідеї щодо покращення збутової діяльності, 

шляхом розробки оригінальної рекламної кампанії, яка дійсно приверне увагу 

багатьох клієнтів, і навіть інвесторів, може отримати посаду у відділі 

маркетингу тощо. 

Крім того, необхідно мотивувати персонал МААК «УРГА» знаннями. 

Щоб досягти професіоналізму в будь-якій справі, співробітник повинен 

прагнути стати кращим у своїй спеціальності, але це не межа. Працівникам 

авіапідприємства мають надаватися можливості проявити себе та свої вміння 

й у інших спеціальностях, але, звісно якщо у самого працюючого є до цього 

хист та бажання. Зацікавлений навчанням працівник обов’язково виросте на 

посаді та розвине в собі додаткові навички. Саме тому, можна 

використовувати знання та навчання в якості нагороди та мотивуючого 

фактору. 

Розвиток системи соціального забезпечення працюючих.  

Проведений в підрозділі 2.3 аналіз рівня мотивації праці в МААК 

«УРГА» дозволив дійти висновку, згідно з яким саме даний вид соціального 

забезпечення має найнижчу оцінку з боку співробітників авіакомпанії. 

Отже, практична реалізація вище наведених напрямків удосконалення 

системи мотивації праці в МААК «УРГА» дозволить підвищити ефективність 

функціонування компанії через зниження рівня плинності кадрів, 



покращення якісного складу персоналу, зростання продуктивності праці та 

підвищення рівня конкурентоспроможності авіакомпанії. 

 

 

3.2  Механізм реалізації напрямків підвищення корпоративної 

культури та вдосконалення системи мотивації праці в МААК 

«УРГА» 

Запропоновані нижче механізми щодо реалізації заходів стимулювання 

персоналу МААК «УРГА» націлені на покращення стану мотивації в даній 

організації та сприятимуть формуванню ефективної діяльності з метою 

закріплення за авіапідприємством стійких конкурентних позицій на ринку 

авіапослуг. 

Підвищення рівня ефективності керівництва на підставі чіткої 

постановки завдань підлеглим. Щоб у персоналу не виникало ніяких питань 

щодо їх обов’язків та оплати праці, керівництво МААК «УРГА» перед 

прийомом на роботу повинно ознайомити з майбутніми обов’язками того, чи 

іншого працівника. Більш того, у запропонованому контракті мають чітко 

визначатися права та обов’язки обох сторін (працівника та роботодавця). 

Отримавши посаду на даному авіапідприємстві, співробітник має точно 

знати, яким чином він зможе досягти бажаних результатів у своїй кар’єрі і, 

звісно, мати право на вибір. У разі виникнення питань чи пропозицій, 

працівник повинен бути впевненим, що його слова не залишаться не 

почутими і їм буде приділена увага компетентних осіб. 

Керівництву МААК «УРГА» необхідно ставити питання своєму 

персоналу, які передбачають розгорнуту відповідь. В опитуваннях та 

дослідженнях частіше всього зустрічаються питання, на які можна відповісти 

або «так» або «ні». Такі питання обробляють з метою отримання числових 

результатів дослідження. Проте, у звичайній розмові питання, передбачаючи 

задану кількість відповідей, здаються грубими, у них проявляється прагнення 



контролювати співбесідника. Вони сигналізують, що вам не цікава відповідь 

або думка іншої людини. Разом з тим, керівники завжди використовують в 

розмові з підлеглими питання, які потребують однозначної позитивної або 

негативної відповіді. Необхідно частіше задавати питання, які передбачають 

розгорнуту відповідь, таким чином підлеглі відчують, що керівництво з 

повагою ставиться до них. В результаті цього, їх мотивація виросте. 

Керівництву потрібно розробити необхідний перелік запитань, що 

допоможе більш точно ознайомитися з готовністю кандидата до виконання 

тих чи інших завдань. Питання повинні починатися зі слів «Чому?», «Як?», 

«Не могли б ви розповісти мені про...», «Що ви мали на увазі, коли...». І 

обов’язково вислухати відповідь. 

Запровадження мотиваційного моніторингу. Необхідно приділити увагу 

тому, щоб у персоналу МААК «УРГА» не було втрачене бажання до роботи, 

що допоможе запобігти зниженню ефективності праці та втрати 

конкурентних позицій на ринку авіапослуг. 

Підвищення рівня матеріальної мотивації праці. Практична реалізація 

даного напряму передбачає удосконалення діючого в МААК «УРГА» 

Положення про оплату праці та преміювання працівників. Вихідним 

принципом такого вдосконалення має стати реалізація принципу 

справедливості, що передбачає перехід до почасово-преміальної та відрядно-

преміальної систем оплати праці, підвищення взаємозв’язку оплати праці з 

кінцевими результатами роботи. Розглянемо більш детально механізм 

реалізації даного напряму на окремих категоріях працівників МААК «УРГА». 

Заробітна плата штатного персоналу. Робота штатного персоналу має 

оплачуватися на основі почасово-преміальної (керівника, спеціаліста) та 

відрядно-преміальної (авіаперсонал) систем оплати праці.  

Загальний заробіток керівників та спеціалістів має складатися із 

посадової ставки, винагороди за кінцевий результат діяльності та премії за 

підсумком роботи за місяць (квартал, рік): 



Загальний заробіток авіаперсоналу має складатися із посадової ставки, 

оплати льотного часу винагороди за кінцевий результат діяльності та премії 

за підсумком роботи за місяць (квартал, рік). 

Посадова ставка визначається штатним розкладом і фіксується в 

контракті. До неї включається щорічна надбавка за вислугу років у розмірі 

10% від ставки від окладу. Сума винагороди за кінцевий результат 

визначається за результатами роботи за місяць.  

Преміювання відбувається за встановленою системою (як і в багатьох 

провідних авіаційних компаніях) - при відсутності упущень в роботі, 

винагорода виплачується в повному об’ємі. Якщо протягом місяця були 

відмічені упущення в роботі, то розмір винагороди має зменшуватися у 

відповідності з переліком недоліків.  

Нормою є відсутність упущень чи порушень. Крім того, у випадку 

досягнення високих результатів і якості праці, розмір винагороди має 

збільшуватися пропорційно коефіцієнту трудового внеску (КТВ), який 

визначається за представленням керівника підрозділу рішенням директора 

організації з врахуванням фактичних досягнень, наведених в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Коефіцієнти трудового внеску 

№ 

п/п 
Показники 

Значення коефіцієнту Wj в 

частках одиниці 

1. Перелік упущень в роботі 

1.1 
Невиконання квартальних і місячних завдань, 

оперативних доручень керівника 
-0,25 

1.2 
Порушення трудової дисципліни (запізнення, 

прогули та ін) 
-0,25 

1.3 
Низька якість роботи, грубі помилки та неточності в 

роботі 
-0,25 

1.4 
Недбале ставлення до матеріальних цінностей та 

майна організації 
-0,10 

1.5 Дії або поведінка, що знижують імідж організації -0,10 

2. Перелік досягнень 

2.1 
Перевиконання квартального та місячного плану, 

оперативних завдань керівника 
+0,25 



Продовження табл.3.1 

2.2 Висока трудова дисципліна, наднормова робота +0,25 

2.3 Висока якість праці, відмінні відгуки керівника +0,25 

2.4 
Дбайливе ставлення до матеріальних цінностей, 

економія ресурсів 
+0,10 

2.5 Дії, підвищуючи рівень організації +0,10 

2.6 
Робота співробітника без лікарняних листів, 

адміністративних відпусток 
+0,25 

 

КТВ розраховується як сума коефіцієнтів упущень та досягнень в 

роботі за формулою: 
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де Кі – коефіцієнт трудового внеску і-го працівника; 

Wj – значення j-го досягнення в роботі (j = 1, 2…n). 

Розмір премії кожного керівника та службовця має розраховуватися за 

формулою: 
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де По – загальний розмір коштів, виокремлених на преміювання, грн.; 

m  – число штатніх службовців, осіб. 

Посадова ставка і винагорода мають виплачуватися працівнику за 

сумлінне виконання робіт, зафіксованих у посадовій інструкції і в контракті 

працівника. Робота, що виконується зверх посадових інструкцій та норм 

навантаження (учбова, методична, науково-консалтингова, організаційна, 

комерційна), підтверджена існуючими документами, має оплачуватися 

штатному персоналу організації додатково за нормативами оплати праці 

сумісників, виключаючи випадки подвійного обліку та оплати однієї і тієї ж 

роботи. Надбавка за вислугу років нараховується штатному працівникові у 

розмірі 10 % від суми посадової ставки на момент прийому за кожен 

відпрацьований повний рік в організації з моменту його завершення за  



трудовою книжкою. 

Оцінка праці штатних працівників має здійснюватися щорічно шляхом 

вивчення потенціалу персоналу та їх індивідуального внеску в кінцевий 

результат на основі: 

економічних результатів організації; 

результатів виконання планів за місяць і квартал; 

анкетування персоналу; 

соціально-психологічного тестування; 

оцінки професіональних знань та вмінь; 

аналізу рівномірності завантаження працівників. 

Оцінка проводиться кадровою комісією і зберігається в особистій 

справі працюючого. 

Оплата організаційної діяльності. З метою підвищення зацікавленості 

штатних працівників та залучених до праці комерційних агентів в МААК 

«УРГА» доцільно встановити оплату організаційної праці за кінцевий 

результат: виручка, що надійшла на розрахунковий рахунок та ін. Кінцевий 

результат має визначати за своїми видами діяльності заступник керівника 

організації, який надає необхідні документи на оплату праці. Для штатних 

працівників обсяг організаційної роботи має регламентуватися посадовою 

інструкцією і керівником підрозділу. Оплата праці позаштатних працівників 

розраховується виходячи із об’єму виконаної роботи, встановленого 

нормативу часу і ставки оплати праці за формулою: 

 

 

 

Рис. 3.1 Розрахунок оплати праці позаштатних працівників 

(складено за джерелом [57, с.30]). 
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При оплаті підприємницької діяльності в МААК «УРГА» доцільно 

запровадити відрядно-преміальну систему оплати підприємницької праці. 

При цьому штатний персонал одержуватиме гарантовану оплату в розмірі 

посадового окладу плюс винагороду за проведені операції відповідно з 

даними табл. 3.2. Оплата праці має проводитися після повного завершення 

комерційної операції один раз на місяць у встановлений для виплати 

заробітної плати день. У випадку участі у комерційній операції декількох 

штатних співробітників та комерційних агентів розподіл премії проводиться 

виходячи із одержаного доходу та індивідуального внеску учасників. 

Відповідальність за нарахування заробітної плати за комерційними 

контрактами має нести комерційний директор та головний бухгалтер 

авіакомпанії. 

Таблиця 3.2 

Ставки відрядної оплати праці за підприємницьку та комерційну 

діяльність 

Види робіт 
Оплата праці 

штатного персоналу 

Оплата праці 

комерційних агентів 

Проведення комерційних операцій 

купівлі-продажу товарів з 

проробкою питань: 

у відсотках від валового 

доходу (обсягу 

продажів) 

у відсотках від валового 

доходу (обсягу продажів) 

Продавець або Покупець до 0,5 % до 0,3 % 

Продавець + Покупець до 0,8 % до 0,5 % 

Продавець + Покупець + Капітал до 1,0 % до 0,8 % 

 

Преміювання працівників. Преміювання працівників в МААК «УРГА» 

варто проводити у випадку виконання плану економічного розвитку і в 

залежності від досягнутих кінцевих результатів по коефіцієнту трудового 

внеску. 

Коефіцієнт трудового внеску працівників визначається керівником 

підрозділу відповідно з рекомендаціями табл. 3.1, а керівництву – 

правлінням. 



Преміювання працівників за досягнення за місяць проводиться у 

випадку виконання місячного плану за рахунок економії фактичного фонду 

оплати праці в порівнянні з плановим за коефіцієнтом трудового внеску 

(КТВ). Розмір економії фонду оплати праці визначає керівництво організації. 

Квартальне преміювання авіа персоналу та службовців здійснюється із 

чистого прибутку організації (при збитках не здійснюється) виходячи із 

розподілених по підрозділам розмірів преміального фонду за коефіцієнтом 

трудового внеску. Розподіл преміального фонду здійснює правління 

авіакомпанії, виходячи із кінцевих результатів підрозділів. Преміювання 

керівництва авіакомпанії здійснюється за рахунок чистого прибутку у розмірі 

встановленого відсотку від загальної величини. Розподілення прибутку між 

керівниками здійснюється на основі коефіцієнту трудового внеску, 

затвердженим правлінням. Видача премії здійснюється у встановлені строки 

по витратним касовим ордерам із дотриманням службової таємниці. 

Підвищення рівня статусної мотивації працюючих. Формування 

системи управління трудовою кар’єрою на МААК «УРГА» дозволить 

підвищити зацікавленість співробітників в результатах своєї праці та 

ефективність усієї системи управління авіапідприємством. Один із способів – 

це делегування обов’язків, цілей, задач кожному співробітнику при розробці 

загального плану чи проекту. Інший спосіб – надати підлеглим можливість 

самостійно розробляти власні задачі та плани. Згідно програми управління 

трудовою кар’єрою, потрібно планувати кар’єру не менше, ніж на 5 і не 

більше, ніж на 10 років, оскільки адаптація на новій посаді (особливо 

керівничій) відбувається через 2-5 років, а через 10 років можуть суттєво 

змінитися умови праці тощо. 

При плануванні кар’єри персоналу керівництву МААК «УРГА» 

необхідно керуватися рядом чинників її розвитку: 

 індивідуальність, що передбачає певну вибірковість при плануванні 

розвитку кар’єри, так як далеко не кожен працівник відповідає 



бажаним здібностям, віку, освітньому рівню; 

 зацікавленість авіапідприємства та працівника у розвитку кар’єри.; 

 стимулювання (моральне та матеріальне) та матеріальне 

забезпечення, фінансування розвитку кар’єри працівника в планах 

підприємства; 

 обов’язковість професійного росту, що передбачає підвищення 

кваліфікації, ріст професіоналізму (майстерності); 

 соціально-психологічний комфорт та задоволеність, що 

забезпечується соціальним визнанням, ростом матеріального 

благополуччя; 

 об’єктивність, що передбачає виключення впливу суб’єктивних 

факторів з боку керівника. 

Планування кар’єри працівників рекомендується виконувати 

керівникові авіапідприємства із залученням спеціаліста служби управління 

персоналом.Пропонуємо планувати процес розвитку кар’єри поетапно (рис. 

3.3). 

а) підвищення рівня кваліфікації (перепідготовка, стажування) в 

системі безперервного навчання (СБН); 

б) зарахування до резерву кадрів для висунення на керуючі посади, 

коли працівник обов’язково проходить підготовку в СБН (підвищення 

кваліфікації, перепідготовка, стажування) згідно індивідуального плану; 

в) призначення на більш високу посаду (за результатами підготовки у 

резерві або за рішенням керівництва авіапідприємства); 

г) ротація працівника всередині свого підрозділу або МААК «УРГА» 

для розширення його кругозору, при якому змінюються осадові обов’язки без 

зміни заробітної плати. У всякому випадку, без її зниження. 

Усі види ротації працівників, підготовку в СБН, зарахування в резерв 

кадрів рекомендується проводити лише зі згоди працівників, оскільки 

«силові» методи роботи у даному випадку недопустимі. 



 

Рис. 3.2 Процес розвитку кар’єри на МААК «УРГА» 

 

При плануванні кар’єри працівників необхідно мати на увазі, що 

вирішуються задачі, які: 

ставить перед собою працюючий: досягти більш високого службового 

положення; забезпечити високо матеріальне благополуччя; розширити 

кругозір; підняти авторитет, престиж; досягти поваги оточуючих і т.д.; 

ставить перед собою керівник МААК «УРГА»: виділити із числа 

працюючих (особливо молодих) компетентних самостійних, які відповідають 

вимогам і володіють рядом якостей (організаторських, комунікативних, 

працездатністю, стійкістю до стресових ситуацій, відповідальністю та ін.) 

Ротація працівника 

Підготовка в системі безперервного 

навчання (СБН) 

Зарахування в кадровий резерв 

Призначення на більш високу посаду 

у своєму підрозділі 

Підвищення кваліфікації 

На МААК «УРГА» 

Стажування 

Перепідготовка 



спеціалістів та керівників та шляхом їх поступового розвитку та переміщення 

підготувати до призначення на високі та відповідальні посади. 

Якщо, на думку керівника або менеджера з персоналу, працівник 

заслуговує планування кар’єри, що відповідає інтересам МААК «УРГА», то 

необхідно визначити ставлення до цього самого працівника. Для цього з 

підлеглим проводиться співбесіда, яка ведеться таким чином, щоб він 

розкрив своє ставлення до задач, які вирішуються на підприємстві, до 

можливого його розширення та, у разі необхідності, у зв’язку з цим, 

підготовки в СБН, до просуванням у роботі (ротації та переміщення). 

При виявленні у працівника мотивації на розвиток кар’єри (тобто 

установки на просування, успіх, самореалізацію, визнання і т.д.), доцільно 

визначити відповідність виразності ряду особистих якостей (професійно 

важливих) вимогам, представленим професійною діяльністю. Іншими 

словами, необхідно оцінити особистісні якості та їх відповідність критеріям 

професіоналізму та професійної належності методами психологічної 

діагностики. 

У тому випадку, якщо на підприємстві виникла необхідність у 

підготовці відповідних керівників із своїх кадрових резервів, а кандидат має, 

як показала співбесіда та тестування, мотивацію та особистісні якості, які 

відповідають вимогам, складається план кар’єри працівника. 

Форма плану та зразок його заповнення наведені нижче. 

В плані указуються: 

а) загальні анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, посада, яка 

займається вік, освіта та її вид, загальний стаж роботи та на даній посаді); 

б) висновок останньої атестаційної (конкурсної) комісії; 

в) результати останньої співбесіди та оцінки рівня професіоналізму (в 

тому числі особистісних якостей); 

г) дані попередньої підготовки у СБН, в резерві кадрів та ін.; 

д) термін (з якого року по який складений план); 



е) інші дані, які можуть зацікавити. 

План кар’єри працівник складає 14 граф, у яких вказуються наступні 

дані: 

найменування посад, які назначено займати працівнику (при ротації або 

при підвищенні в посаді); 

термін запланованого переміщення (рік, орієнтовно квартал); 

види стимулювання (ріст заробітної плати, безкоштовне навчання 

тощо); 

найменування видів підготовки в СБН; 

запланований навчальний заклад для підготовки в СБН; 

передбачуваний напрямок навчання; 

оцінки, які отримує персонал при підготовці в СБН, в резерві кадрів, 

при чергових атестаціях, конкурсах та ін. 

План кар’єри працівника має бути основою для всіх його переміщень, 

направлення на підготовку в СБН, пред’явлення визначених вимог до 

працівника.  

Саме тому, не дивлячись на те, що план кар’єри не може бути 

директивою з обов’язковим виконанням, його складання – відповідальна 

справа і тут не допустима легковажність, поверховість, недбалість по 

відношенню до працівників МААК «УРГА». В таблиці 3.3 наведено план 

кар’єрного росту персоналу, спеціально розроблений для МААК «УРГА». 

Таблиця 3.3 

План кар’єрного росту персоналу МААК «УРГА 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Рік 

народження 

Посада, час її 

обіймання 

Потенціал розвитку кар’єри через: 

3 роки 5 років 
10 років і 

більше 

1 

Іванова 

Юлія 

Сергіївна 

1987 

Спеціаліст 

відділу 

авіаційних 

перевезень з 

11.07.2013 

Старший 

спеціаліст 
Менеджер Директор 



Продовження табл.3.3 

2 

Грачьова 

Аліса 

Віталіївна 

1989 

Старший 

спеціаліст 

відділу 

кадрів 

з 08.09.2014 

Менеджер Бухгалтер 
Головний 

бухгалтер 

 

Таким чином, очевидно, що ефективне управління плануванням кар’єри 

забезпечує широкі можливості для привернення високо кваліфікаційних 

спеціалістів, зниження плинності серед ключових працівників організації 

через їх задоволеність можливостями просування по кар’єрним сходам, і, 

звісно, ріст ефективності праці авіакомпанії як кінцевий результат 

погоджених дій персоналу МААК «УРГА». 

Розвиток системи соціального забезпечення працюючих. Реалізація 

даного напряму передбачає формування пакету соціальних гарантій 

працівникам авіакомпанії, зокрема: 

1. Компенсація витрат на утримання дітей у дитячих закладах. 

Враховуючи, що 52 співробітника МААК «УРГА» (20% від загальної 

чисельності штатних працівників) мають 60 дітей дошкільного віку, річні 

витрати авіакомпанії на компенсацію утримання цих дітей у дошкільних 

закладах складатимуть близько 6000 грн. 

2. Подарунки у випадку весілля, народження дитини в розмірі двох 

посадових окладів працівника. В середньому за рік у МААК «УРГА» 

одружується 1 співробітник, народжується 2 дитини. Таким чином, 

середньорічні витрати на реалізацію даної соціальної гарантії складатимуть 

6600 грн.  

3. Знаючи, що 60 % персоналу авіапідприємства мають дітей 

дошкільного та шкільного віку, ми пропонуємо організувати соціальний 

проект «Діти – наше майбутнє». Для всіх дітей персоналу від шести до 

сімнадцяти років пропонується програма заходів на період літніх канікул, яка 



включає спортивні свята, кружки та секції, походи, виїзди за місто. У 

результаті різко скоротиться плинність кадрів (при цьому рівень оплати праці 

зберігається).  

Зрозуміло, що батьки більш високій зарплатні нададуть перевагу 

спокою та впевненості в тому, що їх діти знаходяться під наглядом і зайняті 

корисною справою.  

Одночасно МААК «УРГА» зможе отримати широку популярність не 

лише як «хороший роботодавець», а й приверне увагу потенційних клієнтів 

та інвесторів, адже перевагу у отриманні послуг та співпраці надається 

авіакомпаніям зі стійким апаратом управління, який дбає про своїх підлеглих, 

а не сумнівній авіакомпанії, авторитет якої серед персоналу підірваний. 

Небезпідставно керівництво компанії в обов’язковому порядку турбується 

про її імідж.  

Обсяг первинних інвестиції для реалізації пропозицій щодо 

підвищення ефективності системи мотивації праці представлено в табл. 3.4 

Таблиця 3.4 

Програма впровадження пропозицій 

№ 

з/п 
Етап 

Тривалість 

етапу, міс. 

Вартість 

етапу, грн. 

Відповідальні за 

етап 

1 
Розробка пакету питань «Вдала 

співбесіда» 
1 - Відділ кадрів 

2 

Вдосконалення Положення про 

оплату праці та преміювання 

працівників 

1 - 
Фінансовий 

відділ 

3 

Розробка планів кар’єрного 

зростання  для працівників всіх 

рівнів 

2 - Відділ кадрів 

4 

Вдосконалення пакету соціальних 

гарантій, зокрема: 

1. Компенсація витрат на 

утримання дітей у дитячих 

закладах; 

2. Подарунки на випадок весілля, 

народження дитини; 

3. Проект «Діти-наше майбутнє» 

2 

 

 

 

 

6000 

 

6600 

 

 

10000 

Фінансовий 

відділ 

Всього: 22600  



Отже, для удосконалення системи мотивації праці на МААК «УРГА» 

пропонується перелік заходів, на впровадження яких потрібно 22600 грн. 

 

 

3.3 Ефективність корпоративної культури та вдосконалення 

системи мотивації праці в МААК «УРГА» 

Оцінка ефективності впливу запровадження корпоративної культури 

або окремих її елементів поряд з мотивацією праці є дуже складною, оскільки 

результати мотиваційного впливу залежать від множини змінних, 

відокремлення ролі кожної з яких є досить проблематичним. Така оцінка 

повинна відображати ступінь досягнення тих цілей, які ставить керівництво 

підприємства і працівники. 

Вибір раціонального способу фінансування запропонованої програми 

має великий вплив як на фінансову стійкість, так і на ефективність 

функціонування підприємства в цілому. По-перше, цей вплив пов’язаний з 

різною вартістю джерел фінансування, які визначають розміри фінансових 

витрат, підвищення собівартості продукції і, як наслідок, зменшення 

прибутку та рентабельності. По-друге, фінансування за рахунок зовнішніх 

джерел погіршує структуру пасиву балансу та призводить до зменшення 

незалежності підприємства. По-третє, знижується рівень платоспроможності 

підприємства, що при несприятливих обставинах може призвести до 

виникнення кризової ситуації або ініціації процедури банкрутства в разі 

невиконання підприємством своїх фінансових зобов’язань протягом трьох 

місяців з моменту настання терміну їх виконання. Таким чином, процес 

фінансування діяльності підприємства повинен базуватись на ретельному 

аналізі альтернативних джерел, оцінці їх вартості та умов використання, 

виборі найбільш прийнятного варіанта фінансування. 

Аналізуючи баланс поточного року МААК «УРГА» видно, що 

підприємство отримало прибуток в розмірі 10607 тис. грн., дебіторська 



заборгованість склала 29481 тис. грн., та амортизаційні відрахування – 7233 

тис. грн. В загальному для впровадження необхідних заходів підприємство 

має 47321 тис. грн. 

Враховуючи нинішню скрутну ситуацію в країні, фінансування 

необхідної програми заходів слід проводити за рахунок внутрішніх джерел. 

Зовнішні джерела фінансування є не досить вигідними і не є необхідними. 

Внутрішні джерела повністю покривають всі необхідні затрати на реалізацію 

необхідної програми заходів. 

Для того, щоб переконатись у результативності впровадження 

запропонованих шляхів впровадження корпоративної культури та 

вдосконалення системи мотивації праці, потрібно оцінити їх ефективність. 

Для подальшої оцінки доцільності впровадження програми було 

складено  зведений звіт про рух грошових коштів (табл. 3.5) 

Таблиця 3.5 

Зведений звіт про рух грошових коштів (грн.) 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Кеш-баланс на початок періоду 0 (22600) (16631) 6977 

Продаж продукції (товарів, робіт послуг), 

РхN (Р=12000; N=5,7,9) 
 

12000х5= 

60000 

12000х7 

= 84000 

12000х9 

= 108000 

Постійні витрати, FC  17238 17238 17238 

Змінні витрати, VxN (V=4622)  
4622х5 

= 23110 

4622х7 

= 32354 

4622х9 

= 41598 

Кеш-фло від реалізації продукції:  19652 34408 49164 

Надходження від продажу активів  - - - 

Виплати на придбання активів  - - - 

Кеш-фло від інвестиційної діяльності  0 0 0 

Позиковий капітал (22600)    

Виплати в погашення позик  (7533) (7533) (7534) 

Відсотки за кредитами  (5650) (3767) (1884) 

Кеш-фло від фінансової діяльності  (13183) (11300) (9418) 

Кеш-баланс на кінець періоду (22600) (16131) 6977 46724 

 

Для оцінки доцільності впровадження програми в даній роботі 

використовується проектний метод, який передбачає розрахунок таких 

основних інтегральних показників ефективності інвестицій: 



Період окупності програми (Payback Period – PВP) – час, за який сума 

надходжень від реалізації програми покриє суму витрат – первинних 

інвестицій (1): 

РBР = II / DACI,         (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 (2): 

DACIt = CFt / (1 + k)t,        (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 

щорічними надходженнями: CF1 = 6469 грн.; CF2 = 23108 грн.; CF3 = 39747 

тис. грн.; дисконтна ставка K = 0,25. Тоді відповідні приведені грошові 

надходження: 

DACI1 = 6469 / (1 + 0,25)1 = 5175 грн.; 

DACI2 = 23108 / (1 + 0,25)2 = 14789 грн.; 

DACI3 = 39747 / (1 + 0,25)3 = 20350 грн. 

Розрахунок періоду окупності наведений в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Розрахунок періоду окупності програми 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Грошові надходження, грн.  5175 14789 20350 

Первинні інвестиції, грн. -22600    

Покриття суми витрат (інвестицій), 

грн. 
-22600 -17425 -2636 17714 

Строк окупності, роки  1+ 1+ +0,15 



Примітки: 

Перший рік: грошові надходження від реалізації програми (5175 грн.) 

менші від первинних інвестицій (-22600 грн.), останні протягом року не 

покриваються, а їх залишок складає: -22600 + 5175 = -17425 грн. 

Другий рік: грошові надходження від реалізації програми (14789 грн.) 

не перевищують залишок непокритих первинних інвестицій після першого 

року (-17425 грн.), а їх залишок складає: -17425 + 14789 = -2636 грн. 

Третій рік: грошові надходження від реалізації програми (20350 грн.) 

перевищують залишок непокритих первинних інвестицій після другого року 

(-2636 грн.), останні покриваються протягом третього року в термін, який 

визначається часткою від ділення відповідного залишку та грошових 

надходжень: 2636 / 17714 = 0,15 (року). 

Таким чином, РВР = 1 (перший рік) + 1 (другий рік) + 0,15 (третього 

року) = 2,15 років. 

Чистий приведений дохід (Net Present Value – NPV) представляє собою 

оцінку сьогоднішньої вартості потоку майбутнього доходу, різницю 

приведених надходжень та витрат (3): 

NPV =  (CFt / (1 + k)t) – Invest,      (3) 

де CFt – грошові надходження в період часу t; 

Invest – сума інвестицій; 

k – дисконтна ставка. 

Розрахунок чистого приведеного доходу наведений в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7  

Розрахунок чистого приведеного доходу 

Вид виплат Періоди часу, рр. Обсяг надходжень і витрат, грн. 

Витрати До початку роботи -22600 

Надходження 

1-й рік 5175 

2-й рік 14789 

3-й рік 20350 

Чистий приведений дохід, 

NPV 
 17714 



З табл. 3.4. видно, що NPV э позитивним, отже програма є ефективною. 

Індекс прибутковості (Profitability Index – PI) є часткою від ділення 

суми приведених надходжень на приведену вартість витрат (4): 

PI = (CFt / (1 + k)t) / Invest,       (4) 

де CFt – грошові надходження в період часу t; 

Invest – сума інвестицій; 

k – дисконтна ставка. 

РІ = (5175 + 14789 + 20350) / 22600 = 40314 / 22600 = 1,78. 

Так як 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 

(5): 

(CFt / (1 + IRR)t) = Invest,       (5) 

де CFt – грошові надходження в період часу t; 

Invest – сума інвестицій. 

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності наведений в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8  

Надходження, витрати Інвестиції Надходження 
NPV 

Періоди часу, роки 0 1 2 3 

Обсяг надходжень і витрат без 

урахування дисконтування, грн. 
-22600 6469 23108 39747 

46724 

(позитивний) 

F1 =1 / (1 + IRR1)
t, IRR 1 = 25% 1,0 0,80 0,64 0,51 

17714 

(позитивний) 
Приведені надходження і витрати, 

грн., (IRR 1 = 25%) 
-22600 5175 14789 20350 

F2 =1 / (1 + IRR2)
t, IRR 2 = 65% 1,0 0,61 0,37 0,22 

-1343 

(негативний) 
Приведені надходження і витрати, 

грн.,  (IRR2 = 65%) 
-22600 3833 8115 8271 

 

В табл. 3.9. шляхом підбору значень ставок дисконту IRR1 та IRR2 у 



складі коефіцієнтів F1 та F2 отримано позитивне та негативне значення 

чистого приведеного доходу NPV від впровадження програми заходів щодо 

підвищення ефективності мотивації праці МААК «УРГА». Це дає змогу 

наочно представити на графіку внутрішню норми рентабельності IRR, при 

якій NPV=0 (рис. 3.2.). 

З рис. 3.2. видно, що значення внутрішньої норми рентабельності 

складає близько 62%. Так як IRR більше за стандартний рівень бажаної 

рентабельності (К=25%), программу можна вважати прийнятною для 

інвестування. 

Крім розрахунку інтегральних показників ефективності інвестицій, для 

оцінки економічної ефективності програми в дипломній роботі 

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. 

 

Рис. 3.2 – Визначення внутрішньої норми рентабельності 
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Визначення точки беззбитковості алгебраїчним шляхом здійснюється 

наступним чином (7): 

NI = Р·N – V·N – FC,         (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 (8): 

ВЕРод. = FC / (Р – V).         (8) 

В данному випадку ВЕРод. = 17238 / (12000 – 4622) = 2,34 одиниць 

продукції. 

В грошовому вираженні точка беззбитковості визначається добутком 

відповідного обсягу продажів в одиницях продукції на її ціну.  

В даному випадку маємо: ВЕРгр. =2,34х12000=28080 грн. 

Графічне визначення та представлення точки беззбитковості 

наводиться на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Визначення точки беззбитковості програми:  

АВ – пряма доходу; СD – пряма постійних витрат; CE – пряма сукупних 
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Складовою частиною оцінки економічної ефективності програми є 

також аналіз її чутливості до варіації основних факторів. 

Метою аналізу чутливості є визначення ступеня впливу факторів, 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 факторів зручно 

виконувати у табличному вигляді (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Залежність NPV від варіації основних факторів 

Варіації 

факторів 

Надходження і витрати (т.грн.) за періодами часу  

NPV 
Інвестиції  Надходження 

0 1 2 3 

З
б

іл
ь
ш

ен
н

я
 н

а 
2
0
%

 

- обсягу 

продажів 
-22,6 

(6,469+12) 

х0,80=14,78 

(23,108+16,8) 

х0,64=25,54 

(39,747+21,6) 

х0,51=31,29 
49,01 

- ціни 

продажів 
-22,6 14,78 25,54 31,29 49,01 

- постійних 

витрат 
-22,6 

(6,469-3,448) 

х0,80=2,42 

(23,108-3,448) 

х0,64=12,58 

(39,747-3,448) 

х0,51=18,51 
10,91 

- змінних 

витрат 
-22,6 

(6,469-4,622) 

х0,80=1,62 

(23,108-6,471) 

х0,64=10,65 

(31-31) 

х0,51=0 
-10,33 

З
м

ен
ш

ен
н

я
 н

а 
2
0
%

 

- обсягу 

продажів 
-22,6 

(6,469-12) 

х0,80=-4,42 

(23,108-16,8) 

х0,64=4,04 

(39,747-21,6) 

х0,51=9,25 
-13,73 

- ціни 

продажів 
-22,6 -4,42 4,04 9,25 -13,73 

- постійних 

витрат 
-22,6 

(6,469+3,448) 

х0,80=7,93 

(23,108+3,448) 

х0,64=16,99 

(39,747+3,448) 

х0,51=22,03 
24,35 

- змінних 

витрат 
-22,6 

(6,469+4,622) 

х0,80=8,87 

(23,108+6,471) 

х0,64=18,93 

(39,747+39,747) 

х0,51=40,54 
39,1 



Чутливість програми до варіації основних факторів можна оцінити за 

діапазонами відповідних значень NPV. 

Так, для діапазону варіації значень факторів у межах: -20%…+20%, 

маємо, для: 

- обсягу продажів: 57870 + 22600 = 80470 грн. (або 4023,5 грн. на 1 %); 

- ціни продажів: 57870 + 22600 = 80470 грн. (або 4033,5 грн. на 1 %); 

- постійних витрат: 24350 – 10910 = 13440 грн. (або 672 грн. на 1%); 

- змінних витрат: 39100 + 10330 = 49430 грн. (або 2471,5 грн. на 1%). 

Більш наочно чутливість програми до зміни основних факторів 

відображається графічно (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Залежність NPV від:  

ряд 1 – обсягу продажів; ряд 2 – ціни продажів;  

ряд 3 – постійних витрат; ряд 4 – змінних витрат 
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найбільш чутлива до зміни обсягу, ціни та змінних витрат. 

Як відомо оцінка ризиків програми включає визначення переліку 

основних ризиків, заходів щодо їх попередження та дій у випадку їх 

настання. Це дозволить своєчасно і правильно відреагувати менеджменту 

компанії у випадку їх настання. 

 Аналіз ризиків наводиться у табл. 3.10. 

 Таблиця 3.10  

Оцінка ризиків програми 

№ 

з/п 
Найменування ризиків 

Заходи з попередження 

ризиків 
Дії при настанні ризиків 

1 Комерційний ризик 

Правильно визначати і 

витримувати співвідношення 

показників фінансової 

діяльності і ліквідності. В 

договорах по комерційних 

операціях передбачити 

адекватну компенсацію втрат 

Оптимізувати напрями 

вкладення інвестицій. 

2 

Ризик неоптимального 

розподілу грошових 

ресурсів 

Чітко визначити пріоритети в 

розподілі грошових ресурсів 

в залежності від 

прибутковості видів 

діяльності та реалізованих 

товарів і послуг 

Модифікація напрямів 

розподілу грошових 

коштів. 

3 Зміна попиту на 

товари і послуги 

Постійне прогнозування 

попиту. 

Диверсифікація видів 

діяльності і послуг. 

4 

Фінансовий ризик, 

пов'язаний з 

недоліком фінансових 

ресурсів і низькою 

ліквідністю 

Грамотне управління 

фінансами, збільшення частки 

працюючого капіталу, 

підвищення оборотності 

оборотних коштів 

Своєчасне вжиття заходів 

по забезпеченню 

ліквідності підприємства. 

5 Зміна цін, рівень 

прибутковості 

Адекватне скорочення рівня 

витрат 
Оптимізація витрат. 

6 

Непередбачені 

політичні події, що 

мають важкі наслідки 

для бізнесу 

Їх не завжди можна 

передбачити і вжити заходів. 

У той же час ці фактори 

діють однаково для всіх 

підприємств тієї чи іншої 

сфери бізнесу, тому необхідні 

заходи та умови адаптації до 

цих змін 

Вивчати зміни в 

політичній ситуації, 

адаптуватися до нових 

умов. 

 



Метою кореляційно-регресивного аналізу є оцінка лінії регресії. Для 

візуального визначення виду лінії регресії в кореляційному полі наносимо 

точки, що відповідають вихідним даним (табл. 3.11), одержуємо частково-

ламану криву і спостерігаємо, що отримані точки можна апроксимувати 

прямою лінією (рис. 3.5). Вісь абсцис х відповідає часу t, ордината у – 

прибутку. 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.  

Таблиця 3.11 

Статистичні дані про прибуток МААК «УРГА» за 2017-2019 рр. 

t, роки 2017 2018 2019 

Прибуток тис. грн. 5026 15076 10607 

 

 

Рис 3.5 Залежність зміни кількості клієнтів від часу 

Для визначення коефіцієнтів регресії b0 і b1 дані обчислень заносимо в 

табл. 3.12. 
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Таблиця 3.12 

Методика обчислення коефіцієнтів регресії 

 x, t y, K*103 х2 у2 xy x+y (x+y)2 

 1 5026 1 25260676 5026 5027 25270729 

 2 15076 4 227285776 30152 15078 227346084 

 3 10607 9 112508449 31821 10610 112572100 

Σ 6 30709 14 365054901 66999 30715 365188913 

 

Виконаємо перевірку за формулою (1.1): 

(x+y)2  = x2+2xy+y2.       (1.1) 

365188913 = 14+2∙66999+365054901. 

Таким чином, табличні розрахунки зроблені вірно.  

Обчислимо коефіцієнти регресії за формулами (1.2)-(1.3): 

b0= (yx2 -xyx)/(nx2  - (x)2);      (1.2) 

b1=(nxy - xy)/(nx2 - (x)2),      (1.3) 

де n – кількість місяців. 

b0=(30709*14 – 66999*6)/(3*14-62)=27932/6 = 4655; 

b1=(3*66999-6*30709)/(3*14-62)=16743/6=2791. 

4. Рівняння регресії, що визначає апроксимуючу лінійну функцію для 

даних задачі, визначається як y = 4655 + 2791x. 

5. Використовуючи дані табл. 3.12, обчислимо коефіцієнт кореляції  

-1 ≤ r ≤ 1 за формулою (1.4): 

   
.

)y)(n/1(y)x)(n/1(x

)y)(x)(n/1(xy
r

2222
  

  




      (1.4) 

.55,0
10070

5581

50707341*2

5581

)30709*)3/1(365054901)(6*)3/1(14(

30709*6*)3/1(66999

22





r  

Значення коефіцієнта кореляції свідчить про те, 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. 3.13 

оцінимо прибуток МААК «УРГА» за 2017-2019 роки і за цими даними 

побудуємо лінію регресії (рис. 3.6). 

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. 

Визначення планового прибутку підприємства на наступні три роки з 

урахуванням ефекту впровадження програми. 

Таблиця 3.13 

Розрахунок кількості клієнтів 
х, роки. y=4655 + 2791x 

2017 5026 

2018 15076 

2019 10607 

2020 15819 

2021 18610 

2022 21401 

 

Рис. 3.6 Лінія регресії 
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Прогнозні значення величини прибутку знайдені з використанням 

методу екстраполяції трендів занесемо до табл. 3.14.   

Таблиця 3.14 

Ефект від вдосконалення системи мотивації праці МААК «УРГА» 

Рік 

Прогнозне значення 

величини прибутку до 

впровадження 

елементів 

корпоративної культури 

та вдосконалення 

системи мотивації 

праці, грн. 

Прогнозне значення 

величини прибутку після 

впровадження елементів 

корпоративної культури 

та вдосконалення 

системи мотивації праці, 

грн. 

Ефект від впровадження 

елементів корпоративної 

культури та 

вдосконалення системи 

мотивації праці, грн. 

2020 15819 6469 -9350 

2021 18610 23108 4498 

2022 21401 39747 18346 

 

Таким чином, розрахунки свідчать про те, що вдосконалення системи 

мотивації праці на МААК «УРГА» має позитивний економічний ефект. У 

2020 р. підприємство отримає збиток в розмірі 9350 грн., але в 2021 р. та 

2022 р. вдосконалення дозволить збільшити прибуток на 4498 грн. та 18346 

грн. відповідно. 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

Проведений аналіз застосування елементів корпоративної культури в 

системи мотивації праці і фінансово-господарської діяльності в МААК 

«УРГА» дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Сутність корпоративної культури в системи мотивації праці полягає 

в розробці такої системи стимулювання, яка б забезпечила високоякісне 

надання послуг та 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. 

2. При запровадженні корпоративної культури застосовуються певні 

методи. Основне призначення методів - забезпечення максимального 

залучення працюючих, володіючих знаннями, до вирішення загальних задач 

організації. Вчені виділяють наступні головні методи мотивації: економічні 

прямі, економічні непрямі, не грошові, примушення, винагородження, 

солідарність. Специфічними моральними методами мотивації є похвала і 

критика. Методи корпоративної культури також умовно поділяються на 

економічні і неекономічні, вони взаємопов'язані і доповнюють один одного. 

Дана система характеризує сукупність взаємозв'язаних заходів, які 

стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо 

досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства 

(організації). Суть мотивації авіаційних підприємств 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.  

3. Моделі корпоративної культури мають як схожі, так і відмінні риси. 



Головне, що їх всіх об’єднує – це їх ефективність, про що можна судити по 

рівню економічного розвитку країн, де вони запроваджені. Для України 

скопіювати повністю будь-яку модель неможливо. Їх впровадження залежить 

не лише від бажання керівництва, а й від економічної ситуації в країні, 

фінансових можливостей підприємства, менталітету тощо. Доцільним є 

запозичення певних елементів цих моделей корпоративної культури. 

4. Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» - це українська 

авіаційна компанія, яка активно розвивається, заснована в серпні 1993 року і 

вже завоювала визнання на міжнародному ринку авіаційних послуг, яка 

сьогодні продовжує постійний пошук нових форм і методів роботи по 

обслуговуванню пасажирів і замовників. 

5. Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності МААК 

«УРГА» свідчить про незадовільний стан конкурентоспроможністі 

підприємства на ринку авіаційниї перевезень. Авіакомпанія збільшила 

чистий дохід від реалізації продукції у 2018 році на 42883 тис. грн., але в 

2019 році зменшила даний показник на 8,12%. Валовий прибуток 

підприємства зріс на 20661 тис. грн (29,28%) у 2018 році, а у 2019 зменшився 

на 9105 тис. грн. (24,85%), що свідчить про зменшення обсягів продажу. 

Спостерігається зростання собівартості реалізованої продукції  на 22269 тис. 

грн. (34,03%) у 2018 році та зменшення на 1469 тис. грн. у 2019 році, що 

зумовлено зменшенням обсягів продажу та попиту споживачів на продукцію 

на ринку України. У 2019 році підприємство отримало прибуток у розмірі 

10607 тис. грн., що у відносному вираженні на 29,64% менше ніж у 2018 

році, а саме на 4469 тис. грн. Це говорить про те, що авіакомпанія 

знаходиться в кризовому стані і система стратегічного управління на 

підприємстві функціонує не належним чином. 

6. Аналіз діючої системи мотивації праці та існуючих елементів 

корпоративної культури в МААК «УРГА» дозволив виокремити наступні 

негативні риси останньої: 



відсутня ефективна система інформування співробітників про справи, 

прийняті рішення в компанії, про свої права та можливості; 

відсутній систематичний контроль рівня задоволеності персоналу 

своєю працею, рівнем її мотивації, аналіз причин поточності кадрів; 

несприятливий психологічний клімат внаслідок низьких темпів росту 

заробітної плати авіаперсоналу компанії порівняно з темпами росту 

заробітної плати інших категорій співробітників компанії та відповідно 

авіаперсоналу провідних українських та європейських авіакомпаній; 

незадоволеність рівнем оплати праці внаслідок відсутності ефективної 

системи преміювання всіх категорій працівників та чіткого взаємозв’язку, по-

перше, між результатами праці та рівнем їх оплати, по-друге, між рівнем 

кваліфікації та рівнем оплати праці; 

незадоволеність співробітників авіакомпанії діями керівництва 

відносно підвищення рівня трудової мотивації; 

низький рівень статусної мотивації, що виявляється у відсутності 

можливостей для кар’єрного зростання; 

невідповідність стану корпоративної культури сучасним вимогам; 

відсутність ефективного механізму соціального забезпечення 

співробітників авіакомпанії. 

7. Основними напрямками запровадження корпоративної культури та 

удосконалення системи мотивації праці мають стати: 

підвищення рівня ефективності керівництва на підставі чіткої 

постановки завдань підлеглим; 

підвищення рівня інформування працівників щодо власних прав та 

можливостей, справ авіакомпанії, зміни її цілей та стратегії; 

запровадження мотиваційного моніторингу, результатом якого стане 

отримання повної та достовірної інформації про об’єкт управління, чітке 

уявлення про стан та динаміку мотиваційної спрямованості персоналу, 

ретельне спостереження за соціально-економічними наслідками 



управлінських рішень і вміння їх прогнозувати; 

підвищення рівня матеріальної мотивації праці, по-перше, через 

збалансування темпів росту заробітної плати керівників, службовців та 

авіаперсоналу, по-друге, – удосконалення системи преміювання працівників; 

підвищення рівня статусної мотивації працюючих через створення 

умов для професійного розвитку та кар’єрного росту персоналу; 

запровадження корпоративної культури за прикладом провідних 

компаній світу, створення корпоративного кодексу та цінностей організації; 

розвиток системи соціального забезпечення працюючих через 

забезпечення гарантованих законодавством України соціальних стандартів. 

8. Для удосконалення корпоративної культури та системи мотивації 

праці було виокремлено 4 заходи, а саме:  

розробка пакету питань «Вдала співбесіда»;  

вдосконалення Положення про оплату праці та преміювання 

працівників;  

розробка планів кар’єрного зростання для працівників всіх рівнів;  

вдосконалення пакету соціальних гарантій.  

Для впровадження даних заходів на МААК «УРГА» потрібно буде 

близько 22600 грн. 

9. Розрахунки економічної ефективності свідчать, що запровадження 

корпоративної культури та вдосконалення системи мотивації праці на МААК 

«УРГА» має позитивний економічний ефект. У 2020 р. підприємство отримає 

збиток в розмірі 9350 грн., але в 2021 р. та 2022 р. вдосконалення дозволить 

збільшити прибуток на 4498 грн. та 18346 грн. відповідно. 
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