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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Найважливішим чинником підвищення 

ефективності суспільного виробництва є вдосконалення управління на всіх 

рівнях – народногосподарському, галузевому, регіональному, а також на 

рівні окремого підприємства. Завдання підвищення ефективності самого 

управління стає усе більш значимим. Формування менеджменту та його 

елементів: планування, мотивування, організування, контролювання, 

регулювання, прийняття управлінських рішень та методів менеджменту, 

взаємодія з навколишнім середовищем спрямовані на досягнення однієї цілі, 

а саме забезпечення високого рівня ефективності соціально-економічної 

системи. 

Одним з головних завдань системи менеджменту підприємства є 

використання результатів оцінювання рівня ефективності менеджменту в 

процесі прийняття управлінських рішень. Виходячи з цього, процес 

оцінювання ефективності безпосередньо впливає на прийняття рішень та 

результати виконання цих рішень. Управління – найважливіший 

нематеріальний актив організації, здатний забезпечити як високі результати її 

діяльності, так і в разі його неефективності втрату конкурентоспроможності. 

В зв'язку з цим проблема оцінки, діагностики й управління ефективністю 

менеджменту підприємства є вкрай актуальною. 

Серед авторів, праці яких присвячені дослідженню та аналізу 

ефективності менеджменту організацій та способів її оцінки належать: 

Броницький О.М. [7], Кунаєв А.Ю. [24], Лизанець А.Г. [26], 

Ліманський А.Н. [27], Мотишина М.С. [34], Подольчак Н.Ю.[44] та інші. 

Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних 

аспектів ефективності менеджменту організацій та способів її оцінки, 

визначення основних проблем, які впливають на рівень ефективності та 

напрямів її підвищення.  

Завданнями даної роботи є: 
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- розкрити сутність та організаційні різновиди ефективності 

менеджменту; 

- охарактеризувати концепції визначення ефективності менеджменту в 

організації; 

- визначити критерії та методи оцінювання ефективності 

менеджменту; 

- охарактеризувати основні техніко-економічні показники діяльності 

Березівської філії ПАТ «Одесагаз»; 

- проаналізувати функції апарату управління на підприємстві; 

- провести оцінку ефективності менеджменту Березівської філії ПАТ 

«Одесагаз»; 

- охарактеризувати напрями підвищення ефективності менеджменту 

Березівської філії ПАТ «Одесагаз». 

Об’єктом дослідження є Березівська філія ПАТ «Одесагаз», а 

предметом - аналіз ефективності менеджменту організацій та способів її 

оцінки, а також основні напрями її удосконалення. 

При написанні роботи використовувались такі методи: порівняльний 

метод, метод економічного аналіз, нормативний та статистично-аналітичний 

метод, табличний та графічні методи, метод системного аналізу та інші. 

Інформаційною базою для написання роботи стали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються питання аналізу 

ефективності менеджменту організацій та способів її оцінки, статистичні та 

нормативно-правові матеріали, фінансово-статистична звітність 

підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні 

знань і обґрунтуванні аспектів вивчення ефективності менеджменту 

організацій та способів її оцінки, застосуванні отриманих у роботі 

результатів для покращення роботи Березівської філії ПАТ «Одесагаз». 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

1.1. Сутність та організаційні різновиди ефективності 

менеджменту 

 

Управління в ринковій економіці передбачає економічну свободу і 

повну відповідальність за результати праці, залучує до сфери виробництва 

додаткові трудові, фінансові і матеріальні ресурси. Для керівника важливим є 

створення командою управлінців стратегічних переваг організації на ринку і 

посилення конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Ефективність менеджменту - показник результативності управлінської 

діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від 

реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які 

супроводжують їх одержання [10, с. 101]. 

Найуживанішим показником визначення ефективності управління є 

відношення загального або кінцевого результату виробництва до сукупних 

витрат на управління. Цей показник може набувати різного змісту, залежно 

від того, яка величина виступає в якості загального результату діяльності 

підприємства - обсяг виробництва, обсяг реалізації продукції чи сума 

прибутку. 

До кількісних показників ефективності системи управління відносять і 

економію живої та уречевленої праці в ній, яка полягає в скороченні 

трудомісткості виконання управлінських операцій та процедур. Йдеться про 

зменшення кількості зайнятих в апараті управління. Тому ще одним 

поширеним показником ефективності системи менеджменту є відношення 

загального результату виробництва (обсягу реалізації продукції, суми 

валового прибутку) до кількості працівників апарату управління. 

Крім названих кількісних показників, які оцінюють здатність системи 

менеджменту забезпечувати кращий загальний результат діяльності 

організації, використовують і інші. 
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Результативність та ефективність управління також залежать від 

системності дій працівників функціональних служб та підрозділів, від 

раціонального розподілу між ними повноважень та обов'язків, від ступеня 

досконалості управлінських процедур тощо. З огляду на це для оцінювання 

діяльності працівників апарату управління використовують якісні показники, 

що характеризують специфіку управлінської праці [20, с. 88]. 

Ефективність - це явище, яке характеризує оптимальність 

цілеспрямованої дії, способу, механізму реалізації або стану суб'єкту за 

наявності альтернатив. Вона проявляється через різницю (відмінність): між 

метою та отриманими результатами, враховуючи затрачені ресурси, 

встановлені цілі, обставини зовнішнього середовища та часові межі [23, с. 

206]. Поділ ефективності на види та способи застосування наведено в таблиці 

(табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Класифікація видів ефективності та способи їх застосування 

Ознаки класифікації Види ефективності Способи застосування 

1 2 3 

За видами економічної 

діяльності 

1) сільського господарства;  

2) транспорту і зв’язку;  

3) промисловості;  

4) будівництва;  

5) гуртової та роздрібної 

торгівлі;  

6) інші 

Формування державного 

бюджету, галузевих 

стратегій, програм та планів 

За видами залучених 

ресурсів 

 

1) інформаційна;  

2) енергетична; 

3) фінансова;  

4) матеріальна;  

5) трудова 

Формування цілей, планів 

розподілу ресурсів, 

логістичних схем 

За рівнем 

 

Висока,  

достатня,  

недостатня (низька) 

Розроблення мірил та меж 

оцінювання 

За елементами 

виникнення 

 

1) соціальна;  

2) психологічна;  

3) економічна;  

4) природно-екологічна;  

5) політична;  

6) правова 

Виявлення характеру 

причин виникнення проблем 

у соціально-економічній 

системі 
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Продовження табл.1.1 

1 2 3 

Часова спрямованість 

 

1) минула (наявна),  

2) майбутня (прогнозована) 

Оцінювання реальної 

інвестиційної привабливості 

та вартості підприємства 

За способом виявлення 

 

1) явна (виявлена на основі 

відмінностей);  

2) прихована (виявлена у ході 

порівняння з іншими суб’єктами 

та рівнем тінізації) 

Встановлення номінального 

та реального рівня 

ефективності 

За місцем виникнення 

 

1) менеджменту:  

• керівника,  

• управлінського підрозділу,  

• рівня управління;  

2) організації:  

• робочого місця,  

• виробничої дільниці,  

• цеху,  

• виробничої одиниці;  

3) об’єднання підприємств,  

4) галузі,  

5) регіону,  

6) національної економіки,  

7) світової економіки 

Створення перспективних 

планів розвитку країни, 

використання 

міжнародними 

організаціями, визначення 

рівня винагороди 

менеджменту, розроблення 

порівняльних показників 

ефективності робочих місць, 

підрозділів, організацій, 

галузей, країн тощо 

Примітка. Складено автором. 

 

Економічна ефективність менеджменту може розглядатися як 

ефективність, визначена Паретто. Однак вона не враховує людину з її 

потребами та міжгруповими зв'язками, а, отже, і колектив із панівною 

атмосферою. Як зазначають вчені, дієвий ефективний колектив (менеджмент 

організації), - це такий, де атмосфера створює відчуття розкутості; 

проводяться дискусії щодо реалізації завдань; мета і завдання зрозумілі і 

всіма сприймаються; дотримано норм вислуховування одне одного; 

дозволена опозиція; узгоджено систему ухвалення рішень, а більшість 

голосів, як часто буває, не є підставою для кінцевих дій, і не провокує 

особистих контактів чи небезпеки; учасники мають свободу висловлення 

особистих емоцій під час дискусій над проблемами, котрі необхідно 

вирішити, щоб колектив міг активно діяти; шеф не домінує, а його поведінка 

не означає боротьбу за владу [34]. 
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Спираючись на модель ефективного колективу, науковці виділяють 

такі критерії суспільної ефективності організації (системи):  

- продуктивність у технічно-економічному розумінні;  

- мораль, визначена за ступенем задоволення потреб учасників 

організації;  

- пристосування чи прийняття учасниками організації її ідеології та 

завдань; 

- податливість, що сприймається як легкість реагування на будь-яку 

зміну;  

- підтримка організації з боку оточення, тобто інституалізація, 

наприклад, з боку професійних зв'язків громадських організацій; 

- стабільність, іншими словами - відсутність внутрішніх конфліктів, а, 

отже, єдність;  

- доброзичливі стосунки між працівниками.  

Фактично виконання цих критеріїв визначає ефективність організації. 

Зважаючи на це, з цього необхідно визначити поняття соціально-економічної 

ефективності системи менеджменту підприємства. 

Тому соціально-економічну ефективність не можна визначити через 

правило Паретто, адже це стан соціально-економічної системи, яка за цілями, 

діями та результатами відповідає сфері балансу інтересів зацікавлених груп 

як у короткостроковому, так і у довгостроковому періодах. Кожна група має 

певні інтереси та цілі, а, найголовніше, встановлює певні обмеження, які і 

визначають ефективність системи. Якщо система виходить за межі 

обмеження, вона стає неефективною.  

На рис. 1.1. наведені ефективна та неефективна системи менеджменту 

підприємства. Менеджмент є неефективним через незадоволення інтересів 

зацікавлених груп № 2 та 3. Саме з позицій цих двох зацікавлених груп 

менеджмент є неефективним, з позицій інших груп менеджмент 

підприємства є ефективним. 
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а) ефективний менеджмент;                    б) неефективний менеджмент;  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – зацікавлені групи. 

Рис.1.1. Соціально-економічна ефективність системи менеджменту на 

підприємстві. 

Примітка. Джерело: [36, с. 204]. 

 

Для того, щоб менеджмент підприємства, зображеного на рис. 1.1 б), 

став ефективним, є два способи: 

1) необхідно знизити рівень цілей та інтересів зацікавлених груп № 

2 та 3; 

2) підвищити результати, цілі або дії системи менеджменту, які 

забезпечать виконання інтересів зацікавлених груп № 2 та 3. 

Використовуючи перший спосіб, доцільно пам'ятати, що існує нижня 

межа рівня цілей та інтересів зацікавлених груп, досягнувши якої, 

підприємство може припинити діяльність, оскільки групи активно 

захищатимуть свої інтереси (акціонери продадуть акції підприємства, 

споживачі відмовлятимуться купувати неякісну або дорогу продукції, 

працівники звільнятимуться з роботи через низьку заробітну плату тощо). 

Тобто за зоною дисбалансу можна виділити зону критичного дисбалансу 

інтересів, потрапивши туди, свідчить, що рівень ймовірності банкрутства 

підприємства стає загрозливим. 
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Більшість вітчизняних підприємств до соціальної ефективності 

ставиться як до другорядної, вважаючи пріоритетними досягнення 

показників економічної ефективності. На початку 90-х років, коли кризові 

явища набули загрозливого характеру для економіки країни, соціальні 

показники практично взагалі нехтувалися як в управлінні підприємством так 

і на рівні держави. Однак з кожним днем можна відзначити зростання рівня 

соціальної відповідальності бізнесу, яка будується на принципах управління 

соціальною ефективністю підприємства. 

 

1.2. Концепції визначення ефективності менеджменту в 

організації 

 

На будь-якому рівні організації менеджери намагаються досягати 

високих результатів. Однак загальна згода щодо змісту категорії 

«ефективність» відсутня. Відмінності у визначенні управлінської 

ефективності відбивають прихильність різних авторів до однієї з наступних 

концепцій та підходів до оцінки організаційної ефективності [55, с. 105]. 

У практичній діяльності доцільно використовувати будь-яку з 

наведених нижче концепцій в залежності від ситуації. 

Цільова концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої 

діяльність організації спрямована на досягнення певних цілей, а ефективність 

управління характеризує ступінь досягнення поставлених цілей. 

У відповідності до цільової концепції організаційної ефективності 

розроблена цільова концепція ефективності управління. Визначена за цією 

концепцією ефективність управління має специфічну назву: широка 

ефективність управління або результативність управління. 

Не зважаючи на свою привабливість та зовнішню простоту, 

застосування цільової концепції пов’язане із низкою проблем: 

1) досягнення цілі не завжди є легко вимірюваним; 
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2) організації здебільшого намагаються досягти декількох цілей, 

частина з яких суперечлива за змістом (досягнення максимального прибутку 

– забезпечення максимально безпечних умов роботи); 

3) спірним є існування загального набору «офіційних» цілей 

(складність досягнення згоди серед менеджерів щодо конкретних цілей 

організації). 

Системна концепція ефективності управління – це концепція, згідно 

якої на результати діяльності організації впливають як внутрішні чинники, 

так і фактори зовнішнього середовища, а ефективність управління 

характеризує ступінь адаптації організації до свого зовнішнього середовища 

[56, с. 86]. 

Організація з точки зору теорії систем – це сукупність елементів, що 

взаємодіють між собою взаємозалежним чином. В спрощеній формі 

організація отримує ресурси (входи) з системи більш високого рівня 

(зовнішнього середовища), трансформує ці ресурси і повертає їх у зміненій 

формі (товари та послуги). 

Будь-яка організація – це частина більш великої системи, тому для 

успішного функціонування має прилаштовуватись до вимог зовнішнього 

оточення. 

Системна концепція організації акцентує увагу на двох важливих 

міркуваннях: 

1) виживання організації залежить від її здатності адаптуватися до 

вимог середовища; 

2) для задоволення цих вимог повний цикл «входи – процес – виходи» 

повинен знаходитись в центрі уваги керівництва [58, с. 165] . 

Концепція ефективності управління на основі досягнення «балансу 

інтересів» - це концепція, згідно якої діяльність організації спрямована на 

задоволення очікувань, сподівань і потреб (інтересів) усіх індивідуумів і 

груп, які взаємодіють в організації та з організацією, а ефективність 
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управління характеризує ступінь досягнення балансу інтересів усіх 

зацікавлених у діяльності організації індивідуумів і груп. 

Ця концепція акцентує увагу на відносній важливості різних групових 

та індивідуальних інтересів в організації (на відміну від цього, цільова 

концепція підкреслює, що організації віддають перевагу досягненню 

загальноорганізаційних цілей). 

Визначення ефективності управління за концепцією досягнення 

«балансу інтересів» ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення потреб 

всіх груп, зацікавлених у результатах діяльності організації. Головним 

критерієм оцінки ефективності управління за цією концепцією є досягнення 

балансу інтересів усіх зацікавлених у результатах діяльності організації груп. 

Окрім зазначених концепцій, що відбивають сутність двох категорій 

(«ефективність організації» та «ефективність управління організацією»), 

існують системи поглядів, що стосуються виключно ефективності 

управління. 

Функціональна концепція ефективності управління - це концепція, 

згідно якої управління розглядається з точки зору організації праці та 

функціонування управлінського персоналу, а ефективність управління 

характеризує співставлення результатів та витрат самої системи управління. 

Першочерговим завданням у визначенні продуктивності 

управлінської праці у будь-яких одиницях є встановлення за кожною 

функцією управління загального обсягу роботи, який залежить від великої 

кількості різних факторів (розмір і структура виробництва, асортимент 

продукції, чисельність працюючих тощо) і міняється зі зміною кожного з 

них. Сьогодні ця задача в методичному відношенні ще не вирішена. 

Композиційна концепція ефективності управління - це концепція, 

згідно якої ефективність управління визначається ступенем впливу 

управлінської праці на результати діяльності організації в цілому [68, с. 177]. 

Композиційна концепція ґрунтується на визначенні ступеню впливу 

управлінської праці на результати діяльності організації в цілому. 
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Серед показників, що характеризують результат (ефект) діяльності 

організації, найбільш широко використовуються наступні: 

- продуктивність праці; 

- розмір зниження собівартості продукту; 

- обсяги приросту прибутку; 

- обсяги реалізації продукту тощо [29, с. 89]. 

В межах композиційної концепції до визначення ефективності 

управління досить широко використовуються показники економічності 

апарату управління: 

- питома вага управлінців в загальній чисельності працюючих; 

- питома вага персоналу управління в загальному фонді оплаті праці; 

- питома вага витрат на управління в собівартості продукції тощо. 

 

1.3. Критерії та методи оцінювання ефективності менеджменту 

 

Оцінювання ефективності системи менеджменту підприємства є 

конкретною функцією менеджменту. Відповідно конкретна функція повинна 

реалізовуватись через загальні функції: планування, організування, 

мотивування, контролювання та регулювання. Тобто на підприємстві 

формуються різні плани щодо оцінювання ефективності менеджменту 

підприємства, організовується сам процес проведення, мотивуються 

працівники, залучені до оцінювання ефективності, контролюється 

оцінювання ефективності щодо дотримання реперних точок та виявлення 

відхилень від запланованих дій, проводиться коригування за наявності 

відхилення у процесі оцінювання ефективності [24, с. 100]. 

За результатами реалізації загальних функцій формуються методи 

менеджменту та приймаються рішення щодо процесу оцінювання 

ефективності системи менеджменту підприємства та отриманих результатів. 

Тобто для організування та проведення оцінювання ефективності системи 

менеджменту приймаються необхідні управлінські рішення. 
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З іншого боку, усі конкретні функції менеджменту закінчуються 

прийняттям управлінських рішень. Результати, отримані в процесі 

оцінювання ефективності системи менеджменту підприємства, 

використовуються у прийнятті управлінських рішень як завершального етапу 

реалізації конкретних функцій менеджменту. Найтиповішими рішеннями в 

процесі організування, проведення та підведення підсумків оцінювання 

ефективності системи менеджменту машинобудівного підприємства є: 

формулювання мети оцінювання, вибір методів та методики оцінювання, 

вибір моделей оцінювання, вибір критеріїв оцінювання, формування груп 

оцінювачів, формування висновків тощо. 

Найчастіше результати оцінювання ефективності системи 

менеджменту підприємства використовують у прийнятті таких рішень: 

1) за рівнем прийняття: рішення на середньому та вищому рівнях 

управління;  

2) за тривалістю дії: перспективні рішення; 

3) за способом обґрунтування: раціональні рішення (обґрунтовуються 

об’єктивними аналітичними процесами); 

4) за аспектами та напрямами прийняття: рішення щодо 

удосконалення системи мотивування та контролювання, рішення щодо 

реорганізації підприємства, рішення щодо стратегічного планування, 

рішення, які стосуються управління персоналом тощо [25, с. 87]. 

Оцінювання ефективності менеджменту охоплює такі компоненти: 

визначення змісту ключових понять; вибір критеріїв оцінювання; 

розроблення методології оцінювання [2, с. 274]. 

Ключовими поняттями при оцінюванні ефективності управлінської 

діяльності є «ефект», «результат», «критерій ефективності», «показники 

ефективності (результативності)». Поняття «результат» і «ефект» ідентичні. 

Доцільніше користуватися поняттям «ефект», оскільки воно пов'язане з 

вимірюванням ефективності. 
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Щодо ефекту менеджменту в теорії менеджменту сформувалося три 

точки зору. Перша полягає в тому, що загальний ефект менеджменту 

виражається показниками діяльності організації загалом. Прихильники 

другої точки зору намагаються сконструювати систему показників 

ефективності менеджменту, виокремивши із загального ефекту саме те, що 

досягнуто завдяки функціонуванню системи менеджменту. Третя позиція 

синтезує обидва погляди, її автори вважають, що процес менеджменту можна 

розбити на окремі етапи та операції, виокремлюючи при цьому 

взаємопов'язані проміжні (локальні) та остаточні результати менеджменту 

загалом і його окремих ланок. Проміжними результатами діяльності 

керівника чи органу управління є узагальнення, втілені у рішеннях і планах 

нові ідеї, концепції. Остаточні (узагальнюючі) результати менеджменту 

збігаються з остаточними результатами керованого об'єкта, тобто 

підприємства, галузі, регіону, всієї економіки. 

Отже, ефект менеджменту виявляється як у загальному результаті 

функціонування організації, так і в локальних результатах діяльності системи 

менеджменту загалом та її складових. При цьому загальний і локальні 

результати не обов'язково повинні бути однойменними. 

За ринкових умов основним результатом (ефектом) виробничо-

господарської та управлінської діяльності є прибуток. Завданням 

менеджменту є оптимізація складових прибутково утворюючих елементів, 

виходячи з типової моделі функції прибутку: 

 

П=(∑PtQt-∑fixi-FC-RtBt)*(1-T)=>max,  

  (1.1) 

при 1=t 

де П - прибуток організації;  

Pt - ціна одиниці продукції;  

Qt - кількість проданих одиниць продукції;  

fi - ціна одиниці і-го чинника виробництва;  
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xi - загальна кількість і-го чинника виробництва, що використовується 

у виробничому процесі;  

FC - фіксовані платежі;  

R - середня ставка відсотків, що виплачуються організацією за 

одержані кредити;  

В - загальна сума одержаних кредитів;  

Т - ставка корпоративного податку. 

Уточнення поняття «ефект менеджменту» дає змогу визначити зміст 

категорії «критерій ефективності управлінської діяльності». Поняттям 

«критерій» позначають мірило для визначення чи оцінювання предмета або 

явища. 

Критерій ефективності менеджменту - ступінь відповідності 

фактичних параметрів системи управління сукупності стандартизованих 

вимог до неї. У цьому розумінні критеріями ефективності системи 

менеджменту є цілеспрямованість, зв'язність, цілісність, відкритість, 

динамізм, прагнення до розвитку [6, с. 52]. 

Ефективність (результативність) системи менеджменту оцінюють за 

певними показниками. Узагальненим показником ефективності є відношення 

ефекту до витрат, які забезпечують його досягнення: 

 

Ке =E/B      (1.2) 

де Ке - коефіцієнт ефективності;  

Е - ефект;  

В - витрати, пов'язані з досягненням ефекту. 

Отже, під час конструювання показника ефективності результат 

(ефект) і затрати повинні мати кількісний вимір. 

Існує два підходи до вибору показників ефективності управління: 

1) конструювання єдиного узагальнюючого показника. Однак його 

поки що не сконструйовано, і малоймовірно, що множина параметрів, які 
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відображають досягнення цілей і співвідношення затрат і випуску, може бути 

втіленою в єдиному показникові ефективності; 

2) визначення системи кількісних та якісних показників ефективності. 

До кількісних належать трудові та фінансові показники, а також економія 

часу працівників управління. Якісними показниками ефективності 

менеджменту вважають підвищення науково-технічного рівня процесів 

менеджменту, кваліфікації працівників управління, рівня обґрунтованості 

управлінських рішень, культури менеджменту; надійність (безвідмовність) 

системи менеджменту; достовірність і повнота інформації, яка збирається, 

обробляється і зберігається в системі менеджменту; своєчасність виконання 

всіх функцій, операцій і процедур; поліпшення умов праці управлінського 

персоналу. Така громіздка система показників становить швидше 

теоретичний, ніж практичний інтерес, а конструкція деяких із них не 

збігається із загальним розумінням поняття «показник ефективності» [11, с. 

122]. 

Оцінюючи ефективність менеджменту необхідно послуговуватися 

показниками економічної ефективності організації загалом та показниками, 

що характеризують ефективність процесів менеджменту. Їх визначають як 

співвідношення між економічним ефектом діяльності організації загалом і 

затратами ресурсів на його досягнення. Виходячи з цього, основним таким 

показником є індекс віддачі (одержаного прибутку) на вкладений капітал. 

Існує два методи його розрахунку: 

а) на базі акціонерного капіталу підприємства; 

б) на економічній основі. 

Розрахунок показника ефективності на базі акціонерного капіталу 

здійснюють за формулою: 

 

Ке =БП/(АК+ФР+Пн)    (1.3) 

де Ке - показник ефективності менеджменту;  

БП - балансовий прибуток;  
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АК - вартість акціонерного капіталу;  

ФР - фінансові резерви;  

Пн - нерозподілений прибуток. 

Показник ефективності на економічній основі розраховують за 

формулою: 

 

Ке =УП/(ДП+КП+ОД)     (1.4) 

де УП - умовно-чистий прибуток;  

ДП - заборгованість із довготермінових позичок;  

КП - заборгованість з короткотермінових позичок;  

ОД - овердрафт. 

В обох випадках знаменник дробу можна виразити через суму активів 

підприємства. У першому випадку в знаменник включають вартість 

основного і оборотного капіталу за винятком усіх видів позичених коштів. У 

другому - основний і оборотний капітал за винятком заборгованості на 

поточних рахунках. 

Отже, загальну ефективність менеджменту можна визначити і оцінити 

на підставі системи показників економічної ефективності організації загалом 

[12, с. 188]. 

Показники ефективності процесів менеджменту відображають 

складність внутрішніх і зовнішніх відносин і зв'язків, що існують у керуючій 

системі, зв'язків між нею і керованою системою та зовнішнім середовищем. 

Така система показників повинна давати об'єктивну оцінку ефективності 

процесів менеджменту загалом і ефективності функціонування складових 

системи менеджменту. Основою конструювання такої системи показників 

повинна бути певна нормативна база. 

Ефективність процесів менеджменту оцінюють за такими 

показниками: коефіцієнт якості виконуваних управлінських функцій (Ку), 

коефіцієнт оперативності роботи управлінських працівників (Ко), коефіцієнт 

раціональності управлінської документації (Кd), коефіцієнт керованості (Kr), 
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коефіцієнт економічності апарату управління (Ке), рівень організації 

управління виробництвом (N). Для розрахунку цих показників 

використовують формули [1, с. 233]: 

 

Ky=1-∑ti/∑Fi,    

 (1.5) 

при 1=t 

Ko=(∑(D1-di)Ki+…+∑(Dn-dn))/(∑D1K1+…+∑DnKn)

   (1.6) 

Kd=(Du+Dc+Dt)/Dv    (1.7) 

 

Kk=1/z∑Pf/Pn     (1.8) 

при 1=i 

Ke=An/Af*Pn/Pf     (1.9) 

 

N=√K1,K2,…,Kn   

 (1.10) 

де t - загальна сума втрат робочого часу в різних виробничих 

підрозділах організації за певний період, викликана несвоєчасним і 

неякісним виконанням і-ої функції менеджменту, хв., год.;  

Fі - загальний змінний нормативний фонд робочого часу j-го 

виробничого підрозділу, хв., год.;  

n - кількість функцій менеджменту;  

т - кількість виробничих підрозділів;  

DltD2, ..., Dn - встановлений директивно або нормативний термін 

виконання відповідного виду документів, днів; 

 di, d2, ..-, dn - відставання від прийнятого нормативного терміну 

виконання відповідного виду документів у днях (при достроковому 

виконанні документів dt, d2, ..., dn приймаються рівними нулю);  
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К і, К 2, ..., Кп - коефіцієнти, які умовно характеризують різні види 

документів за ступенем важливості (можна умовно прийняти такі значення 

коефіцієнтів: документи органів влади К1 = 1,0;  документи вищого лінійного 

керівництва підприємства К2 = 0.8; документи виробничих і функціональних 

підрозділів К3 = 0,6);  

Du,Dc,Dt - відповідно кількість видів уніфікованих, стандартизованих, 

типових і трафаретних документів, що створюються на підприємстві;  

Dv - загальна кількість документів, які застосовуються на 

підприємстві;  

z - кількість і-х рівнів управління в організації;  

Pfі, Рn - відповідно фактична і нормативна чисельність працівників в 

розрахунку на 1-го керівника кожного і-го рівня управління;  

Ап - кількість передбачених типовою структурою структурних 

підрозділів менеджменту, яка відповідає встановленим нормативам їх 

формування (за чисельністю працівників);  

Аf - фактична кількість структурних підрозділів менеджменту 

підприємства;  

Kt, К2, ..., Кп - фактичні значення часткових аналітичних коефіцієнтів, 

що відображають стан процесів управління на підприємстві. 

Для оцінки рівня соціальної ефективності менеджменту покажемо 

зміни продуктивності праці у зв’язку з введенням певних економіко-

організаційних та техніко-технологічних змін, а саме [20, с. 190]: 

а) економія чисельності за рахунок підвищення технічного рівня 

виробництва: 

 

Еч1=t/(Теф*Кв.н.)    (1.11) 

де t - змінювання трудомісткості виробів;  

Теф - ефективний річний фонд часу роботи одного робітника; 

Кв.н. - коефіцієнт виконання норм виробітку. 
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б) економія робочої сили (чисельності) за рахунок факторів 

удосконалення управління та організації виробництва. Розраховується за 

формулою: 

 

Еч2=Т*ПВрозр*Чрозр/100%    (1.12) 

де Т – змінена трудомісткість робіт, %; 

Пврозр – питома вага основних робочих в базовому періоді в 

чисельності персоналу; 

Чрозр – розрахункова чисельність промислово-виробничого 

персоналу. 

 

в) економія робочої сили за рахунок збільшення реального фонду 

робочого часу розраховується: 

 

Еч3=((Тб/Тф)-1)*ПВорбаз*Чрозр   (1.13) 

де Тб, Тф – число днів відпрацьованих одним робочим в базовому і 

розрахунковому періодах. 

г) економія чисельності за рахунок впливу структурних змін: 

 

Еч4=Чпвпбаз*К*((Сф/Сб)-1)*ПВорбаз   (1.14) 

де Чпвпбаз – чисельність промислово-виробничого персоналу у 

базовому періоді. 

д) економія робочої сили за рахунок підвищення технічного рівня 

виробництва: 

 

Етехрів=(t1-t2)*Qпл.*Кч/(Фд*Кв.н)   (1.15) 

де t1, t2 – трудомісткість вироблення одиниці продукції до і після 

проведення заходу, норм.год; 

Qпл – плановий випуск продукції, нат.од;  
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Фд – дійсний річний фонд робочого часу одного робітника в 

плановому році;  

Кв.н – коефіцієнт виконання норм;  

Кч – коефіцієнт часу (відношення кількості місяців дії заходу до 12). 

е) економія робочої сили за рахунок структурного зрушення 

виробництва: 

 

Естрзр=(Тб-Тпл)*Пл./(Фд*Кв.н)  (1.16) 

Тб, Тпл, Пл. – трудомісткість на тис продукції і обсяг продукції в 

тис.грн. 

Вплив різноманітних факторів на продуктивність праці є дуже 

важливим, тому потрібно вивчати всі сторони діяльності, щоб зрозуміти, в 

якому напрямку рухатись для досягнення бажаного результату. 

Таким чином, загальну оцінку ефективності менеджменту 

підприємства доповнюють оцінкою ефективності діяльності окремих, 

управлінських підрозділів, адже передумовою високої (низької) загальної 

ефективності є рівень організації діяльності. 

 



 
 

25 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ БЕРЕЗІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «ОДЕСАГАЗ» 

2.1. Характеристика діяльності Березівської філії ПАТ «Одесагаз» 

 

Березівська філія утворена в складі ПАТ «Одесагаз» шляхом 

перетворення державного підприємства по експлуатації газового 

господарства «Одесагаз» у публічне акціонерне товариство по 

газопостачанню та газифікації «Одесагаз», відповідно до Указу Президента 

України від 15.06.93 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та наказу 

державного комітету України по нафті і газу «Держкомнафтогаз» від 

14.03.1994 р. № 24 про створення АТ «Одесагаз». 

Березівська філія – відокремлений структурний підрозділ Товариства, 

який не має статусу юридичної особи, здійснює в межах територіального 

розподілу частину делегованих господарських функцій Товариства 

відповідно до мети, задач та предмету діяльності з метою одержання 

прибутку. Форма власності – колективна, галузево-функціональний вид 

діяльності – розподілення газоподібного палива системою трубопроводів. 

Філія функціонує в межах Березівського району, тобто на районному ринку, 

де вона виступає монополістом і займає вагомий обсяг ринку. Отже, філія не 

зазнає жодної конкуренції, однак держава здійснює регулювання цін на газ. 

Березівська філія ПАТ «Одесагаз» знаходиться в смт. Березівка, вул. 

Комсомольська, 71 та відповідно має власний код ЄДРПОУ 02776986, яка 

була створена ще в 1997 р. Так, станом на 2019 р. протяжність газопроводів в 

Березівському районі становить 265,962 км. 

На філію поширюються дії Статуту та усіх внутрішніх нормативних 

актів Товариства, її діяльність регламентується Положенням, має круглу 

печатку та кутовий штамп із своїм повним найменуванням, кодом ЄДРПОУ, 

користується своїми бланками. Філія має поточні рахунки в банківських 

установах, майно, яке враховується на окремому балансі та відповідно 

складає незавершений баланс і діє від імені Товариства.  
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Метою створення філії є: 

− сприяння Товариству у здійсненні статутних завдань; 

− забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання, 

забезпечення природним і зрідженим газом міст і інших населених пунктів 

району, а також газових господарств, що знаходяться на обслуговуванні філії 

згідно укладених договорів, отримання прибутку від усіх видів діяльності 

дозволеної чинним законодавством України. 

Діяльність філії реалізується в наступних сферах бізнесу: 

− транспортування природного газу; 

− постачання природного газу для населення та бюджетних 

установ та організацій; 

− газифiкацiя житлових будинкiв, пiдприємств, органiзацiй з 

виконанням пусконалагоджувальних робiт; 

− виконання будiвельно-монтажних робiт; 

− технiчне обслуговування та ремонт газового обладнання за 

договорами, ремонт побутових та промислових лiчильникiв. 

Варто також виділити питання контролю та ефективності виконання 

господарських договорів. Так керівник філії має право укладати типовий 

договір про надання послуг з газопостачання та договори про виконання 

підрядних робіт.  

На основі договорів здійснюється виконання будiвельно-монтажних 

робiт: прокладка сталевих та полiетиленових газопроводiв високого, 

середнього та низького тиску, тобто мiжселищних, вуличних та дворових 

вводів. Згідно із цими договорами Березівська філія ПАТ «Одесагаз» має 

стабільні та досить тісні зв’язки із споживачами газу. 

Для кращого ознайомлення з діяльністю підприємства, проаналізуємо 

основі техніко-економічні показники підприємства (табл.2.1). 
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Таблиця 2.1 

Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства 

протягом 2017-2019 рр. 

№ 

з/п 
Показники 

Один

иця 

вимір

у 

2017 р. 

2018 р. 2019 р. 

абсолю-

тне 

значе-

ння 

у % до 

попе-

реднього 

року 

абсолю-

тне 

значе-ння 

у % до 

попе-

редньог

о року 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Обсяг товарної продукції (робіт, 

послуг) 

тис. 

грн. 
7119,5 9856,5 138,8 14966,8 151,8 

2. 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції, робіт, 

послуг 

тис. 

грн. 
12421 17928 144,3 19856,5 110,8 

3. 

Середньоспискова чисельність: 

- працівників 
осіб 63 65 103,2 67 103,1 

- робітників осіб 47 49 104,5 52 106,1 

4. 

Середньорічний виробіток: 

- одного працівника 

тис. 

грн. 
113 151,6 134,1 223,4 147,4 

- одного робітника 
тис. 

грн. 
273,8 366,1 133,7 309,7 84,6 

5. Фонд оплати праці 
тис. 

грн. 
1307,7 1542,5 117,96 1790,3 116,06 

6. Середньомісячна зарплата грн. 4729,7 4977,5 114,3 5226,7 112,6 

7. Витрати всього 
тис. 

грн. 
4002 5275 131,8 6385 121 

8. 
Чистий прибуток (збиток) 

всього 

тис. 

грн. 
-1316,3 -2429,4 184,6 -2462,4 101,4 

9. 
Витрати на 1 грн. товарної 

продукції 
грн. 0,56 0,53 94,6 0,43 76,8 

10.  Рентабельність продукції % -32,89 -46,05 140,02 -38,57 83,74 

11.  Рентабельність витрат % 56,21 53,52 95,21 0,43 0,80 

12.  
Середньорічна вартість 

основних фондів 

тис. 

грн. 
14566 16160 110,9 19125 118,3 

13.  Фондовіддача грн. 0,49 0,61 124,79 0,78 128,31 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності підприємства. 

 

З таблиці 2.1. спостерігаємо, що обсяг товарної продукції 

підприємства в 2018 р. збільшився на 38,8 % порівняно із 2017 р., а у 2019 р. 

цей показник знову зріс ще на 51,8  % і становить 14966,8 тис.грн. 
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Аналогічно зріс і показник  чистого доходу (виручки) від 12421 тис. грн. у 

2017 році до 19856,5 тис.грн. у 2019 році. 

Середньоспискова чисельність персоналу у 2017 р. становила 63 

особи, у 2018 р. цей показник збільшився на 3,2 % та становив 65 особа. У 

2019 р. цей показник збільшився ще на 2 осіб порівняно з 2018 р. та становив 

67 осіб. За цей період спостерігається збільшення виробітку працівників. Так 

продуктивність праці одного робітника у 2018 р. збільшилась порівняно з 

2017 р. на 33,7  %, а у 2019 р. знизилась  на 15,4  %. 

Зауважимо, що відбувається також зростання середньомісячного рівня 

зарплати одного працівника, що зумовило зростання рівня оплати праці на 

підприємстві.  

Так фонд оплати праці у 2017 р. становив 1307,7 тис. грн., у 2018 р. 

цей показник збільшився на 17,98  % і становив 1542,5 тис. грн., а у 2019 р. 

фонд оплати праці становив 1790,3 тис. грн., тобто на 16,06  % більше ніж в 

минулому році. 

Щодо середньомісячної заробітної плати, то у 2017 р. вона зросла з 

4729,7 грн. до 4977,5 грн., тобто на 14,3 % порівняно із минулим роком, а у 

2019 р. цей показник збільшився ще на 12,6 % і становив 5225,7 грн. Що 

стосується витрат, то з кожним роком вони зростали, від 4002 тис. грн. у 2017 

р. до 6385 тис.грн. у 2019 р. 

Проаналізуємо динаміку показників, що характеризують обсяг та 

структуру виробництва основних видів продукції (виконання робіт, надання 

послуг) в цілому по філії протягом 2017-2019 рр. Для цього розглянемо 

таблицю 2.2. 

В загальному, обсяг товарної продукції у 2019 р. збільшився у 

порівнянні з 2017 р. на 7847,291 тис. грн. і склав 14966,755 тис. грн., тоді як у 

2017 р. – 7119,464 тис. грн. Це пов’язано з розширенням ринку збуту філії та 

зростанням споживчого попиту. В зв’язку з цим, протягом 2017-2019 рр. на 

11593,693 тис. грн. збільшилося постачання природного газу. 
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Таблиця 2.2 

Динаміка обсягу та структури виробництва основних видів продукції 

(послуг) філії за 2017-2019 рр. 

Назва продукції 

(послуг) 

2017 р. 2018 р. 2019 р. Відхилення  

2019 р. від  

2017 р. (+, –), 

грн. 
тис. грн. 

пит. 

вага, 

% 

тис. грн. 

пит. 

вага, 

% 

тис. грн. 

пит. 

вага, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Транспортування 

природного газу 
5425,71 76,21 1246,63 12,6 1885,5 12,6 -3540,149 

Постачання 

природного газу 
430,57 6,05 7768,71 78,8 12024,26 80,34 11593,693 

Газифікація 529,96 7,44 469,06 4,76 408,156 2,73 -121,805 

Будівельно-

монтажні роботи 
643,86 9,05 272,03 2,76 581,481 3,89 -62,385 

Інші послуги 89,34 1,25 100,01 1,01 67,283 0,44 -22,063 

Всього товарна 

продукція 

(послуги) 

7119,5 100 9856,5 100 14966,8 100 7847,3 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності підприємства. 

 

Водночас, його транспортування за цей період скоротилося на 65,25%, 

тобто на 3540,149 тис. грн. Газифікація має чітку тенденцію до спаду – 

порівняно з 2017 р. вона зменшилася на 121,805 тис. грн. і склала у 2019 р. 

408,156 тис. грн. Будівельно-монтажні роботи у 2017 р. складали 643,866 тис. 

грн., а у 2019 р. – лише 581,481 тис. грн., тобто на 62,385 тис. грн. менше. 

Аналізуючи структуру виробництва видно, що основну частку в 

загальному обсязі виробництва в 2017 р. займало транспортування газу 

(76,21%). Проте, протягом 2018-2019 рр. його питома вага зменшилася до 

12,65%, тобто в 6 разів. Питома вага постачання газу навпаки зросла від 6,05 

% у 2017 р. до 80,34% у 2019 р. Будівельно-монтажні роботи у 2017 р. 

складали 9,05%, у 2019 р. їх питома вага зменшилася до 3,89%. Частка інших 
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послуг протягом 2017-2019 рр. залишається на низькому рівні – 0,44% у 

2019р.  

До основних засобів філії відносяться матерiальнi активи, якi 

утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання 

товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних i соціально-культурних функцiй, очiкуваний строк 

корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i вартiсть 

одиницi об'єкта (предмета) перевищує 1000 грн. [25, с. 321].  

Забезпеченість основними засобами відіграє важливу роль в процесі 

праці, адже вони входять до матеріально-технічної бази і визначають її 

виробничу потужність підприємства. Частку основних засобів в складі 

необоротних активів філії проаналізуємо за допомогою таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Склад необоротних активів підприємства за 2019 р. 

Необоротні 

активи 

На початок року На кінець року Зміна (+,-) 

тис. грн. 
пит. вага, 

% 
тис. грн. 

пит. 

вага, % 
тис. грн. 

пит. 

вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

373 5,46 833 3,22 +460 -2,24 

2. Основні 

засоби 
16687 94,54 21563 96,78 +4876 2,24 

Усього  17060 100 22396 100 +5336 - 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності підприємства. 

 

Згідно з даними табл. 2.3, видно, що впродовж 2019 року вартість 

необоротних активів на кінець року збільшилася на 5336  тис. грн.: з 17060 

тис. грн. до 22396 тис. грн. Сума незавершених капітальних інвестицій 

протягом 2017-2019 рр. збільшилась від 373 тис.грн. до 833 тис. грн.  

Водночас, частка, яку незавершені капітальні інвестиції займає в 

необоротних активах скоротилася на 2,24 %, і на кінець року дорівнювала 

лише 3,22 %. Натомість, вартість основних засобів зросла на 4876 тис. грн. і 

склала на кінець року 21563 тис. грн. Їх питома вага в складі необоротних 
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активів – найбільша. З початок року вона зросла на 2,24%, тобто від 94,54% 

до 96,78%. Це свідчить про високий рівень забезпеченості філії основними 

засобами, що є позитивним явищем. 

Основні засоби на підприємстві можна класифікувати за 

різноманітними ознаками. Так, за характером використання всі основні 

засоби є діючими. Структуру основних засобів відповідно до їх цільового 

призначення і джерел формування розглянемо використовуючи дані таблиці 

2.4. 

Таблиця 2.4 

Структура основних засобів філії 

Група 

основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані 

основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на поч. 

2019р. 

на кін. 

2019 р. 

на поч. 

2019 р.  

на 

кін. 

2019р

. 

на поч. 

2019 р. 

на кін. 

2019 р. 

1. Промислово-

виробничі 

основні засоби 

16687 21563 - - 16687 21563 

2. Невиробничі 

основні засоби 
- - - - - - 

Усього 16687 21563 - - 16687 21563 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності підприємства. 

 

Основні засоби залежно від цільового призначення поділяються на 

промислово-виробничі і невиробничі. Філія має в своєму розпорядженні 

лише  промислово-виробничі основні засоби (машини, обладнання, 

інструменти, будівлі, складські приміщення, транспортні засоби), які 

безпосередньо беруть участь у виробничому процесі. Їх вартість на кінець 

2019 р. зросла від 16687 тис. грн. до  21563 тис. грн. За джерелами 

формування основні засоби – власні, тобто закріплені за філією і знаходяться 

в неї на балансі.  

Перейдемо до аналізу показників руху та стану основних фондів  філії  

(табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Динаміка показників руху та стану основних фондів  

за 2017-2019 рр. 

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Темп 

росту, % 

2019 р. до 

2017 р. 

Темпи 

росту, % 

2019 р. 

до 2018 

р. 

1 2 3 4 5 6 

Вартість основних засобів 

на початок періоду, тис. 

грн. 

13499 15633 16687 211,53 130,58 

Вартість основних засобів 

на кінець періоду, тис. 

грн. 

15633 16687 21563 142,3 108,98 

Вартість введених 

протягом року основних 

засобів, тис. грн. 

5380,7 4294,2 1650,6 30,68 38,44 

Вартість виведених 

протягом року основних 

засобів, тис. грн. 

16,3 8,1 7,3 44,8 90,11 

Сума нарахованого зносу, 

тис. грн. 
2902,4 3873,3 5062,7 174,4 130,71 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
0,21 0,21 0,25 119,05 119,05 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів 
0,79 0,79 0,75 94,94 94,94 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 
0,38 0,23 0,08 21,05 34,78 

Коефіцієнт вибуття 

основних засобів 
0,001 0,001 0,0004 40,0 40,0 

Коефіцієнт приросту 

основних засобів 
0,62 0,31 0,09 14,52 29,03 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності підприємства. 

 

Дані таблиці 2.5 свідчать про те, що в філії протягом 2017-2019 рр. 

відбулися значні зміни у наявності і русі основних фондів. На початок 2019 

р. їх вартість зросла в 2 рази порівняно з 2017 р. і склала  16687 тис. грн. 

Відповідно щороку збільшувалася вартість основних засобів на кінець 

періоду. Це відбувалося за рахунок оновлення і одночасного вибуття 

основних засобів, що морально застарілі, зношені й непридатні для 

подальшого використання. Так, вартість введених протягом 2017 р. основних 

засобів становила 5380,7 тис. грн., проте в 2019 р. вона зменшилася на 3730,2 
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тис. грн., тобто на 69,32%. Пропорційно скоротилася і вартість виведених 

протягом року основних засобів від 16,3 тис. грн. у 2017 р. до 7,3 тис. грн. у 

2019 р. Однією з причин стала відсутність капітальних інвестицій у 

розширене відтворення основних фондів філії.  

Технічний стан наявних основних фондів характеризують коефіцієнт 

зносу та коефіцієнт придатності. Так, якщо у 2017 році коефіцієнт зносу 

становив 0,21, то у 2019 – 0,25, тобто зріс на 19,05 % . Відповідно, за рахунок 

збільшення коефіцієнта зносу, коефіцієнт придатності знизився на 5,06%, що 

свідчить про застарілість обладнання і потребу в його модернізації.  

Також відбулося зменшення коефіцієнта оновлення основних засобів 

від 0,38 у 2017 р. до  0,08 у 2019 р., тобто в 4,75 рази. Це є негативною 

тенденцією, оскільки при скороченні введення нових основних засобів 

знижується продуктивність. Натомість коефіцієнт вибуття основних засобів 

зріс протягом 2017-2019 рр. на 60%. Коефіцієнт приросту скоротився 

протягом досліджуваного періоду на 85,48% і склав у 2019 р. лише 0,09, що 

характеризує низький рівень оновлення основних фондів філії. 

Далі за допомогою таблиці 2.6. розглянемо показники ефективності 

використання основних фондів філії протягом 2018-2019 рр.  

Згідно з даними таблиці 2.6 видно, що протягом 2018-2019 рр. 

фондовіддача збільшилась на 0,17 грн., тобто на 27,87%, що є позитивним 

явищем. Це пов’язано із значним перевищенням темпів росту обсягу товарної 

продукції (151,85 %) над темпами росту  середньорічної вартості основних 

засобів (118,35 %). Порівняно з фондовіддачею, показник фондомісткості, що 

є оберненою величиною знизився у 2019 р. на 21,95 %. Зазначимо, що це 

свідчить про зменшення кількості затрачених промислово-виробничих 

основних фондів на виготовлення одиниці продукції. 

 

Таблиця 2.6 

Динаміка показників ефективності використання основних фондів  



 
 

34 

Показники 2018 р. 2019 р. 
Відхилення 

(+,-) 

Темпи 

росту, % 

1 2 3 4 5 

1.Обсяг товарної продукції, тис. грн. 9856,5 14966,8 5110,3 151,9 

2.Середньорічна вартість основних 

засобів, тис. грн. 
16160 19125 2964 118,4 

3.Середньорічна вартість 

виробничого обладнання, тис. грн. 
247,5 257,7 10,2 104,1 

4.Питома вага активної частини у 

вартості основних фондів, % 
1,53 1,35 0,18 0,88 

5.Середньооблікова чисельність 

робітників, осіб 
49 52 3 106,12 

6.Валовий прибуток (збиток), тис. 

грн. 
-2827,5 -2974,6 -147 - 

7.Фондовіддача, грн. 0,61 0,78 0,17 127,87 

8.Машиновіддача, грн. 39,83 58,09 18,26 145,84 

9.Фондомісткість, грн. 1,64 1,28 -0,36 78,05 

10.Фондоозброєність, грн. 329804,28 
367790,7

1 
37986,43 111,52 

11.Технічна озброєність, грн. 5050,12 4955,12 -95 98,12 

12.Рентабельність (збитковість) 

основних засобів, % 
-17,5 -15,55 1,95 - 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності 

підприємства. 

 

Таким чином, можна сказати, що підприємство взаємодіє із зовнішнім 

середовищем, тобто отримує з нього ресурси (робочу силу, капітал, 

устаткування, сировину, енергію, інформацію тощо), які стають елементами 

її внутрішнього середовища. Тому проведемо аналіз внутрішнього та 

зовнішнього середовища впливу на Березівську філію ПАТ «Одесагаз» 

(табл.2.7). 

 

 

 

Таблиця 2.7 

Внутрішнє і зовнішнє середовище Березівської філії ПАТ «Одесагаз» 

Внутрішнє середовище 
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1. Цілі:  Довгострокові (5-10 р.): прискорення формування і розширення ринку збуту продукції 

та послуг  підприємства; сприяння найповнішому задоволенню потреб населення в послугах 

газопостачання підприємства. 

Середньострокові (1-5 р.): оновлення матеріально-технічної бази підприємства. 

Короткострокові: проведення навчання пов’язаного з підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації робітників, постійний та безперервний контроль за якістю надання 

послуг та виготовленням продукції, інформування населення про зміни надання послуг 

населенню. 

Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища 

функціонування, що позитивно впливає на діяльність організації. 

2. Структура управління організацією - лінійна. Відповідає вимогам середовища 

функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення.  

3.Завдання: інформування населення про зміни тарифів на послуги газопостачання, надання 

консультацій, проведення атестації працівників тощо. 

4.Технологія процес газопостачання потребує удосконалення відповідно до сучасних вимог та 

новітніх технологій. 

5.Працівники – інженери, монтажники, бухгалтери, водії віком від 21 до 65 років, зі стажем 

роботи від 5 до 30 років. 

6.Ресурси – підприємство вчасно розраховується по своїх зобов’язаннях перед державою і 

працівниками, максимально використовує наявні адміністративні ресурси, постачає населенню 

газ. 

Зовнішнє середовище  

Фактори зовнішнього середовища прямої дії: 

1. Споживачі. У своїй діяльності підприємство орієнтується на забезпечення потреб споживачів 

Березівського району, так як діяльність філії зосереджена лише на забезпеченні послугами 

постачання газу конкретного району. Крім населення послуги підприємства купують ДПІ  

Березівському районі, Березівське районне споживче товариство, Березівська 

санепідемстанція, Церква св. Пророка Іллі, ТОВ «Смерічка», ТОВ «Хімпостач». 

2. Постачальники: ТОВ «Пласт-Трейд», ПМТЗ «Агропромтехніка», ТОВ «Будмакс», ПП 

Болховітіна І.І., ТзОВ «Укравтозапчастина», ТОВ «Український папір», ТОВ «Авіас», 

МП «Орбіта», ТзОВ «Проскурівтехгаз ЛХЗ» та інші. 
3. Конкурентів  підприємство не має, так як діяльність філії зосереджена лише на забезпечення 

послугами газу у Березівському районі.  

4. Державні органи влади  розробляють, формулюють і затверджують засади 

функціонування підприємства в державі. Підприємство керується у своїй діяльності 

правовими актами, що розробляються та затверджуються органами державної влади 

щодо встановлення тарифів і цін на послуги газопостачання для населення і 

підприємств. 
5. Інфраструктура. Сучасний стан інфраструктури негативно впливає на газопостачання, так як 

трубопроводи є застарілими, вимагають або катіпального  ремонту або заміни. 

6. Законодавчі акти визначають можливі види діяльності підприємства, вказують на обов'язки і 

права підприємства тощо. Вони безпосередньо впливають на встановлення вартості газу, 

обсягів надання послуг, норм і правил діяльності філії. 

7. Профспілки, партії та інші громадські організації. На даному підприємстві, як і на багатьох 

інших, профспілки укладають з керівництвом підприємства колективний договір, у якому 

обумовлюють усі питання, пов'язані з умовами, оплатою та організацією праці.  

8.  Система  економічних  відносин  у державі  має досить  відчутний  вплив,  оскільки, 

підприємства з газопостачання переважно знаходились у державній власності, що не 

забезпечувало  відповідного рівня якості обладнання і продукції. На сьогодні  підприємство 

функціонує в ринкових умовах,  а отже на засадах попиту і пропозиції,  враховує економічні і 

політичні зміни в країні тощо. 

9. Партнери : «Приватбанк», «Ощадбанк», «Аваль» 
Фактори зовнішнього середовища непрямої  дії: 

1. Міжнародні події мають значний вплив на організацію оскільки вартість газу залежить від 

відносин України з Росією і ЄС. Через нестабільність політичної ситуації у країні за нинішніх 

умов вартість газу значно підвищилась.  
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2. Міжнародне оточення не впливає на діяльність підприємства, так як воно зорієнтоване лише 

на Березівський район. 

3. Науково-технічний прогрес має значний вплив, адже використання нових моделей 

обладнання може значно підвищити якість послуг, що надає підприємство.  

4. Політичні обставини на організацію впливають негативно, адже в значну частку обсягів газу 

Україна закупала закордону. 

5. Соціально-культурні обставини, їх вплив, на жаль, є негативним через низькі доходи 

населення і відсутність високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, 

державні органи влади, законодавство тощо. 

6. Рівень техніки та технології. Застарілість наявного обладнання на підприємстві вимагає його 

оновлення. 

7. Стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших 

країн співпрацювати з підприємствами цієї держави, наявність конкурентів у даній галузі. 

Відсутність сучасного рухомого складу у вітчизняних підприємств, низька якість 

обслуговування, незадовільний стан підприємства даної галуззі не приваблюють іноземних 

партнерів. Вплив цього фактору відбувається через конкурентів, споживачів, постачальників, 

інфраструктуру, систему економічних відносин у державі тощо. 

Примітка. Складено автором. 

 

Березівська філія ПАТ «Одесагаз» взаємодіє з різними 

підприємствами, установами та організаціями, в тому числі і з населенням та 

органами державної влади. Тобто на її діяльність впливають фактори 

непрямого впливу, де істотну роль відіграє державна фінансова політика та 

державне регулювання діяльності філії. А також суб’єкти безпосередньої дії, 

які представленні на наступному рисунку (рис.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Схема взаємозв’язків Березівської філії ПАТ «Одесагаз» з 

іншими підприємствами, організаціями, установами. 

Примітка. Складено автором. 

З даної схеми видно, що Березівська філія ПАТ «Одесагаз» має досить 

тісні зв’язки із банками та покупцями, що знаходяться в Березівському 

районі, а також із різними постачальниками матеріально-технічних ресурсів 

Березівська філія ПАТ «Одесагаз» 
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різних регіонів. Таким чином, Березівська філія ПАТ «Одесагаз» займає одне 

з провідних місць у виробничо-господарському комплексі регіону. Про це 

свідчить той факт, що підприємство має дуже розвинену інфраструктуру, та 

характеризується високим попитом населення та різних суб’єктів 

господарювання, на основний вид продукції – газ. 

 

2.2. Аналіз функцій апарату управління Березівської філії ПАТ 

«Одесагаз» 

 

 Організаційна структура управління будь-яким суб’єктом 

господарювання – це форма системи управління, яка визначає склад 

взаємодії та підпорядкованості її елементів. В організаційні структурі 

управління кожний її елемент має певне місце й відповідні його зв’язки з 

іншими елементами. Структура управління Березівської філії ПАТ 

«Одесагаз» має такий вигляд (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2 Структуру Березівської філії ПАТ «Одесагаз». 

Примітка. Складено автором. 

Аналізуючи структуру Березівської філії ПАТ «Одесагаз» слід 

зазначити, що організаційна структура підприємства є лінійною. Лінійна 

організаційна структура являє собою систему управління, в якій кожний 

підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується 
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весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням. Лінійна структура 

реалізує принципи одноосібності і централізму, вона заснована на 

зосередженні всіх виробничих і управлінських функцій у керівника. Тут усі 

повноваження прямі (лінійні), вони спрямовані від вищої ланки управління 

до нижчої. Ця структура використовується у випадках, коли виконувана 

робота проста й одноманітна; власник підприємства має можливість постійно 

контролювати роботу персоналу. Головна риса цієї структури - єдність 

розпорядження.  

До переваг лінійної організації належать: відповідальність, чітко 

визначені зобов'язання, чіткий розподіл обов'язків і повноважень, 

оперативний процес прийняття рішень, простота розуміння й використання, 

можливість підтримувати необхідну дисципліну. Цей тип управлінської 

структури, як правило, сприяє формуванню стабільної і міцної організації. 

Однак вона має й певні недоліки, такі як: необхідність високої кваліфікації 

керівників;  зростання числа рівнів управління при збільшенні розмірів 

організації; обмеження ініціативи у робітників на нижчих рівнях; високі 

вимоги до керівника, який повинен мати різнобічні знання та досвід з усіх 

функцій управління й сфер діяльності, що водночас обмежує його 

можливості ефективно управляти організацією; перевантаження 

інформацією, великий потік документації, безліч контактів із підлеглими, 

вищими та суміжними організаціями; відсутність спеціалістів з окремих 

функцій управління та планування.  

З рис.2.2 видно, що організаційна структура філії складається з різних 

структурних підрозділів, таких як: відділ кадрів, бухгалтерія, служба обліку 

та монтажу, господарський відділ та ін.  

Управлінське рішення приймається директором філії одноосібно, що 

має форму наказу або колегіально Наглядовою радою чи Загальними зборами 

акціонерів ПАТ «Одесагаз» для цілеспрямованого впливу на працівників, які 

виконують управлінські або виконавчі функції у межах визначених для них. 
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Таким чином з даної схеми, видно, що всі рішення, які приймаються на 

різних рівнях управління є взаємопов’язаними, отже здійснюється обмін 

інформацією як зверху до низу, так і навпаки. Однак при передачі інформації 

здійснюється її спотворення, і одержувач може неправильно зрозуміти зміст 

повідомлення, тому більшість рішень, що приймаються мають письмову 

форму, щоб уникнути перекручування інформації. В організації діє 

колективний орган управління (правління, президія, рада та ін.), то проекти 

рішення обговорюються і схвалюються цим органом, а потім затверджується. 

Якщо при колективному обговоренні проекту рішення були окремі суттєві 

зауваження, то вони вносяться у проект при його доопрацюванні, і після 

цього приймається. 

 Проаналізуємо основні функції, які виконує апарат управління на 

Березівської філії ПАТ «Одесагаз» (табл. 2.8).  

 

службових обов'язків. 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3 Схема комунікаційної мережі для обміну інформацією про 

прийняття управлінського рішення на Березівській філії ПАТ «Одесагаз». 

Примітка. Складено автором. 

 

 

Таблиця 2.8 

Функції та роботи, які виконують головні керівники Березівської філії 

ПАТ «Одесагаз» 

Посада Функції (види діяльності) Відповідальність і 

Наглядова рада Товариства 

 

Загальні збори акціонерів 

 

Правління Товариства 

 

Директори філій 
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працівника повноваження 

1  2  3 

Директор  

філії 

 

Керує діяльністю філії та організовує 

його роботу; визначає стратегію, 

тактику та політику організації, 

координує та скеровує діяльність 

працівників, контролює результати 

діяльності товариства, приймає рішення 

щодо розширення та реорганізації 

підприємства, приймає на роботу та 

звільняє працівників згідно штатного 

розпису та відповідно із чинним 

законодавством, приймає рішення та 

видає накази щодо діяльності філії 

Несе відповідальність перед 

усім колективом за результати 

роботи підприємства, 

використання майна та коштів 

організації, розвиток та 

ефективність діяльності, 

рівень використання наявних 

ресурсів, співпрацю з 

органами державної влади 

тощо 

Головний 

бухгалтер 

У його підпорядкуванні функції 

бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу стану підприємства, формування 

податкової та статистичної звітності. Крім 

того він керує процесами планування 

економічної та фінансово-кредитної 

діяльності, оплати і матеріального 

стимулювання праці тощо 

Відповідає перед директором 

підприємства за фінансове 

планування діяльності 

організації, ведення 

бухгалтерського, статистичного 

та управлінського обліку, вчасне 

формування податкової та 

статистичної звітності, 

контролювання фінансових 

результатів діяльності 

організації 

Головний 

інженер 

Управляє технічною підготовкою 

виробничо-господарської діяльності, а 

також основними процесами перевезення 

продукції 

Відповідає перед директором 

за якість та дотримування 

графіків здійснення 

перевезень за усіма 

маршрутами, стан рухомого 

складу підприємства та 

раціональність його 

використання, керує за 

виробничим процесом 

 

 

Продовження табл. 2.8 

1 2 3 
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Секретар - 

друкарка 

Виконує функції, що  включають 

організаційно-технічне забезпечення 

адміністративної діяльності керівника 

філії; приймає кореспонденцію, яка  

надходить на розгляд керівникові; веде 

діловодство, виконує різні  операції із 

застосуванням комп’ютерної техніки; 

приймає документи і особисті  заяви на 

підпис керівником підприємства тощо 

Відповідає перед головним 

директором філії за вчасне 

виконання своїх обов’язків  

Відділ 

кадрів 

займається організацією кадрової роботи, 

спрямованої пошук, відбір і набір 

персоналу, його розвиток та дотримання 

вимог трудового законодавства 

Відповідає перед директором 

підприємства за ефективне 

кадрове забезпечення 

підприємства 

Примітка. Складено автором. 

 

Головним управлінцем, керівником підприємства є директор 

підприємства Побіянський Валентин Іванович, який очолює та керує 

підприємством. Він вирішує всі питання діяльності підприємства, які входять 

до його компетенції. Директор вправі розпоряджатися основними засобами 

тільки з письмової згоди засновника. Його першим заступником являється 

головний інженер фірми, який проводить науково-дослідні та експлуатаційні 

роботи, що стосуються підприємства, який також відповідає за 

удосконалення та модернізацію устаткування на підприємстві. 

Директор вправі без довіреності, але за погодженістю із Головою 

Правління Товариства, здійснювати дії від імені підприємства і вирішувати 

питання оперативного характеру, зокрема: 

− представляти філію у відносинах з органами державної влади, 

органами 

місцевого самоврядування, підприємствами та фізичними особами; 

− вступати в договірні та інші відносини з юридичними та 

фізичними особами від імені Товариства; 

− використовувати за призначенням закріплене за філією майно; 

− видавати накази; 



 
 

42 

− приймає та звільняє з роботи всіх працівників філії, крім 

категорій працівників, які приймаються Головою Правління Товариства; 

− застосовує заходи заохочення та накладання стягнення.    

Секретар-друкарка суміщає свою основну роботу із посадою касира, і 

відповідає за  облік і правильність здійснених розрахунків грошових коштів у 

касі. Тому відповідно кожного дня о 10:00 вона здійснює здачу каси в 

«Приватбанк», що належить до її безпосередніх обов’язків. В її роботі 

необхідно в першу чергу розглянути обов’язки, права та режим роботи. 

Таким чином, секретар-друкарка з виконанням обов’язків інженера по кадрах 

виконує такі завдання і обов’язки: 

− виконує функції, що  включають організаційно-технічне 

забезпечення адміністративної діяльності керівника філії; 

− приймає кореспонденцію, яка  надходить на розгляд керівникові; 

− веде діловодство, виконує різні  операції із застосуванням 

комп’ютерної техніки; 

− приймає документи і особисті  заяви на підпис керівником 

підприємства; 

− готує документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові; 

− виконує роботу з  підготовки засідань і нарад, які проводить 

керівник, веде і оформляє протоколи засідань; 

− забезпечує робоче  місце  керівника необхідними засобами 

організаційної техніки, канцелярським приладдям, створює умови, що 

сприяють його ефективній роботі; 

− організовує приймання  відвідувачів, сприяє оперативності  

розгляду прохань і пропозицій працівників; 

− заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий 

стаж, видає довідки про теперішню і  минулу  трудову  діяльність 

працівників. 

Також необхідно зазначити, що у своїй професійній діяльності 

керівник найчастіше використовує усне ділове спілкування, 
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найпоширенішою формою якого є бесіда, а також писемне, яке 

забезпечується високим ступенем стандартизації цього процесу. Метою 

спілкування може бути обмін інформацією, організація співробітництва, 

встановлення взаєморозуміння. Тому висока результативність ділового 

спілкування, полягає у презентації своїх професійних характеристик та їх 

перевірці у процесі взаємодії з іншими людьми, утвердженні свого іміджу 

для привернення уваги, позитивного сприйняття керівника та філії, в якій він 

працює, отриманні відомостей про іншу сторону спілкування, реалізації 

ділових інтересів та налагодженні взаєморозуміння. Однак в діяльності філії 

виникають і конфліктні ситуації у трудовому колективі, тому керівник 

намагається їх вирішувати шляхом примирення сторін, а у випадку непокори, 

накладення дисциплінарного стягнення на винуватця даної ситуації. 

Проведемо характеристику формальних груп, які існують на 

Березівській філії ПАТ «Одесагаз» (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Характеристики формальних груп, які формують Березівську філію 

ПАТ «Одесагаз» 

Характери-

стика груп 

працівників 

Види формальних груп 

 

Командна група Цільова група Бюджетний комітет 
Цільова  

група 

1 2 3 4 5 

 

Склад 

Директор і 

головний інженер 

Головний бухгалтер 

і бухгалтери 

Директор, головний 

бухгалтер, 

бухгалтери,  

Директор і 

секретар-

друкарка 

Чисельність 2 3 4 2 

Характе-

ристика 

зв'язків 

Горизонтальні і 

вертикальні. 

Горизонтальні і 

вертикальні. 

Горизонтальні і 

вертикальні 
Вертикальні  
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Продовження табл.2.9 

1 2 3 4 5 

 

 

Мотиви 

виникнення 

 

 

Спільне 

вирішення питань, 

що стосуються 

виробничо-

господарської 

діяльності 

підприємства з 

урахуванням 

прогнозованих 

умов та 

результатів 

діяльності. 

Здійснення обліку 

господарських 

операцій та процесів 

в організації, 

формування 

фінансової та 

статистичної 

звітності, 

формування системи 

збору, накопичення, 

зберігання та аналізу 

інформації щодо 

організації.. 

Формування на 

підприємстві з метою 

забезпечення його 

діяльності на засадах 

оптимального 

співвідношення 

видатків та 

надходжень, 

запобігання втратам, 

оптимізації 

ресурсних потоків 

тощо. 

Забезпечення 

якісного 

ведення 

діловодства і 

підготовки 

документів. 

Заходи з 

підвищення 

ефектив-

ності 

 

Кабінет для нарад, 

сучасне 

інформаційне 

забезпечення, 

використання 

сучасних 

технологій, 

організація 

спільного 

відпочинку. 

 

Доступ до правової 

національної бази, 

наявність окремого 

приміщення, 

застосування 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку «1-С 

Бухгалтерія». 

 

Створення якісної 

системи комунікацій, 

надання доплат 

працівникам 

бюджетного 

комітету, 

застосування 

сучасної техніки та 

технології. 

 

Матеріальне 

стимулювання 

за якісну 

роботу, 

створення 

сприятливих 

умов праці. 

. 

 

Примітка. Складено автором. 

 

Із табл. 2.9 видно, що на основі узагальнення результатів аналізу 

діяльності всіх співробітників, потрібно забезпечити комплексний аналіз 

всієї господарської діяльності підприємства. Нижчі рівні виробництва 

сприяють формуванню показників лише високого ступеня, тому результати 

аналізу нижчого рівня необхідно використовувати в елементах системи  

тільки вищого рівня. Зворотній зв’язок «згори вниз» передбачає видачу 

завдань з проведення аналізу й обміну аналітичною інформацією, отриманою 

в результаті  аналізу на вищому рівні управління. 

Отже, філії необхідно дещо удосконалити організаційну структуру, а 

саме стимулювати і заохочувати ініціативу робітників на нижчих рівнях, 

зменшити високе навантаження та вимоги до керівника, а також 

удосконалити інформаційних потік і автоматизувати систему документації, 
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та найняти необхідних спеціалістів з окремих функції управління та 

планування, підвищувати мотивацію і стимулювання працівників до 

ефективного виконання своїх обов’язків.  

 

2.3. Оцінка ефективності менеджменту Березівської філії ПАТ 

«Одесагаз» 

 

Для оцінки ефективності менеджменту на підприємстві спершу 

необхідно розглянути кадрове забезпечення Березівської філії за категоріями 

працівників (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Динаміка кадрового забезпечення філії за 2017-2019 рр. 

Найменування категорії працівників 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Темп росту 2019 р. в 

% до 2017 р. 

1 2 3 4 5 

Всього працівників, осіб 63 65 67 106,35 

в т.ч.: керівники 7 7 7 100 

професіонали 2 2 2 100 

фахівці 5 5 4 80 

технічні службовці 2 2 2 100 

робітники 47 49 52 110,64 

Примітка. Складено автором за даними фінансової звітності підприємства. 

 

За даними таблиці 2.10 чисельність працівників у 2019 р. становила 67 

осіб, тобто зросла на 6,35% порівняно з 2017 р. Кількість керівників, 

професіоналів та технічних службовців впродовж 2017-2019 рр. залишилася 

незмінною – 7, 2 і 2 особи відповідно. Натомість, чисельність фахівців у 2019 

р. скоротилася на 20% проти 2017 р. і склала 4 особи. У структурі 

працівників філії найбільшу частку займають робітники, їх чисельність 

збільшилася на 10,64%: від 47 осіб у 2017 р. до 52 осіб у 2019 р. Структура 

персоналу за різними ознаками відображена в табл. 2.11. 
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Таблиця 2.11 

Кількісний та якісний склад працівників Березівської філії ПАТ 

«Одесагаз» станом на 01.01.2020 р. 

Категорія 

обліку 

Всього За освітою За статтю За віком 

за
 ш

та
то

м
 

за
 ф

ак
то

м
 

Н
еп

о
в
н

а 
та

 

б
аз

о
в
а 

в
и

щ
а 

П
о
в
н

а 
в
и

щ
а Практики  

Ч
о
л
о
в
ік

и
 

Ж
ін

к
и

 

Д
о
 3

4
 р

о
к
ів

 

Ж
ін

к
и

  

в
ід

 5
0
 д

о
 5

5
 

р
. 

Ч
о
л
о
в
ік

и
  

5
5
 д

о
 6

0
 р

. 

П
ен

сі
о
н

ер
и

 

за
 в

ік
о
м

 

в
сь

о
го

 

н
ав

ч
а-

ю
ть

ся
 

Всього 67 69 18 12 - - 51 18 21 2 2 1 

з них: 

керівники 
7 8 5 3 - - 4 4 1 2 - - 

спеціалісти 6 6 4 2 - - 1 5 2 - - 1 

службовці 2 2 - 2 - -  2  - - - 

робітники 52 53 9 6 - - 46 7 18 - 2 - 

Примітка. Складено автором за даними фінансової звітності підприємства. 

 

Частка жінок у загальній структурі персоналу складає 26,09% і 

залишається низькою. Це пов’язано з особливістю процесу основного 

виробництва, в якому для виконання важких робіт залучаються чоловіки. 

Жінки працюють переважно у складі адміністративного персоналу. У філії 

працюють 30 осіб, які закінчили ВНЗ і технікуми, в тому числі 8 керівників, 6 

спеціалістів, 2 службовців і 15 робітників. Інші 39 осіб – мають загальну та 

середню спеціальну освіту. Розподіл за віком такий: 21 працівник (30,43%) – 

молодь віком до 34 років, частка жінок від 50 до 55 р. і чоловіків 55 до 60 р. у 

загальній кількості працівників складає 5,8 %,  а працівників, що вийшли на 

пенсію – 1,45% . 

Неабияку роль у здійсненні господарської діяльності відіграє 

управлінський персонал.  Проведемо оцінку ефективності менеджменту 

Березівської філії ПАТ «Одесагаз» за допомогою табл. 2.12. 

 

 

Таблиця 2.12 
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Динаміка основних показників ефективності управління на 

підприємстві за 2017-2019 рр.  

Назва показників 
Одиниця 

виміру 
2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Темп зростання 

(зниження) 

2019р. до 

2017р., % 

1 2 3 4 5 6 

1. Обсяг товарної продукції тис. грн. 7119,5 9856,5 14966,8 210,2 

2. Чисельність працюючих, 

всього 
осіб 63 65 67 106,35 

у т. ч. управлінських працівників осіб 16 16 15 93,7 

3. Прибуток від реалізації тис. грн. 12421 17928 19856,5 159,8 

4. Загальні витрати тис. грн. 4002 5275 6385 159,5 

5. Витрати на 1 грн. товарної 

продукції 
грн. 0,98 0,98 0,96 98,52 

6. Витрати на управління тис. грн. 1493 1554 1798 136,9 

7. Фонд оплати праці, всього тис. грн. 1307,7 1542,5 1790,3 103,39 

у т. ч. управлінських працівників тис. грн. 323,6 334,7 337,5 104,3 

8. Обсяг виробництва продукції 

на 1 управлінського працівника 
тис. грн. 560,08 584,80 620,71 110,82 

9. Прибуток на 1 грн. витрат на 

управління 
грн. 12,1 11,71 10,19 84,22 

10. Питома вага витрат на 

управління у загальних витратах 
% 8,24 8,11 7,38 89,56 

11. Питома вага управлінських 

працівників у загальній чисельності 
% 29,8 28,87 29,91 100 

12. Питома вага ЗП 

управлінських працівників у 

загальному фонді оплати праці 

% 29,8 28,87 29,91 100 

Примітка. Складено автором на основі фінансової звітності підприємства. 

 

Дослідивши ці показники можна сказати, що питома вага 

управлінських працівників у загальній чисельності пропорційна питомій вазі 

заробітної плати управлінських працівників і у 2017 р. становила 29,8 %, а у 

2018 – 28,87%, а у 2019 р. збільшилась до 29,91 %. 

Протягом 2017-2019 рр. дещо зменшились витрати на управління, що 

стало наслідком скорочення управлінського персоналу на 1 особу. Проте 
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частка управлінського персоналу протягом досліджуваного періоду до 

загальної чисельності персоналу майже не змінилася і становила близько 

29%, що говорить про стабільність апарату управління підприємства. 

Отже, можна зробити висновок, що витрати на управління є 

ефективними, адже із збільшенням цих витрат відбувається збільшення 

обсягу виробництва продукції. 
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ БЕРЕЗІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «ОДЕСАГАЗ» 

3.1. Перспективи підвищення ефективності управління на 

Березівській філії ПАТ «Одесагаз» 

 

Кожному керівнику доводиться контролювати хід виконання безлічі 

управлінських рішень на різних рівнях управління підприємством. Тому 

важливим є вибір форм контролю, що впливають на ефективність 

менеджменту підприємства. Керівник вищого рівня повинен вміти вибрати 

ряд головних узагальнюючих критеріїв, за допомогою яких він. Не 

витрачаючи багато часу і сил, зможе з достатнім ступенем точності 

оцінювати ступінь реалізації управлінського рішення. Якщо ж керівник 

спробує контролювати хід робіт, вникаючи в усі деталі, в усі дрібниці, він 

буде завалений інформацією, серед якої важко знайти головну.  

Для контролю за прийняттям управлінських рішень та їх виконанням 

нами розроблена таблиця для ведення журналу (табл.3.1 ).  

Таблиця 3.1  

Журнал реєстрації управлінських рішень і контролю за їх виконанням 

№ , 

дата і 

назва 

докуме

нта 

Назва 

управ-

лінського 

рішення 

Автор 

ріше-

ння 

Термін 

викона-

ння 

Відпові-

дальний 

викона-

вець 

Контроль за виконанням 

Причи-

ни 

невико-

нання 

Рез-

ультат 

не вико-

нання 

Корек-

тування 

рішення 

Відмітка 

про 

викона-

ння 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Примітка. Складено автором. 

 

Для розуміння пропонованої системи контролю в «Журналі 

реєстрації» наводиться приклад її заповнення: 

- Стовпець 1: службова записка № 1 від 1 червня 2016 року;  

- Стовпець 2: забезпечити придбання і доставку труб необхідного 

діаметра;  

- Стовпець 3: директор;  
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- Стовпець 4: термін 15 червня 2016;  

- Стовпець 5: начальник бази;  

- Стовпець 6: відсутність оплати;  

- Стовпець 7: зрив термінів монтажу трубопроводу центрального 

опалення;  

- Стовпець 8: продовжити терміни до 20 червня 2016 року, дати 

вказівку головному бухгалтеру оплатити придбання і доставку труб;  

- Стовпець 9: виконано 20 червня 2016 року. Стовпець 6 табл. 3.1 є 

головним показником для проведення аналізу причин невиконання у 

встановлений термін управлінських рішень та вжиття заходів для їх 

усунення. Стовпці 6-9 табл.3.1 дозволить посилити контроль за виконанням 

поставлених завдань. Розроблений «Журнал реєстрації управлінських рішень 

і контролю за їх виконанням» (табл. 3.1) дозволить простежити управлінське 

рішення від формулювання його на паперовому носії до повного виконання.  

На Березівській філії ПАТ «Одесагаз» необхідно автоматизувати, 

комп'ютеризувати систему контролю за виконанням прийнятих 

управлінських рішень, що підвищить ефективність менеджменту організації. 

Для цього рекомендується використання нових інформаційних технологій 

для організації системи контролю за виконанням прийнятих рішень. В якості 

використовуваних для цього інформаційних технологій є:  

- нові технології комунікації на основі локальних і розподільних 

мереж ЕОМ;  

- нові технології обробки інформації на основі персональних 

комп'ютерів і спеціалізованих робочих місць;  

- технології, що виключають папір як основний носій інформації;  

- нові технології прийняття рішень на основі засобів штучного 

інтелекту - без знань, експертних систем, систем моделювання з різними 

формами подання модельованих ситуацій і т.п.  

Дана необхідність автоматизації системи контролю менеджменту 

обумовлюється тим, що на Березівській філії ПАТ «Одесагаз»  існує великий 
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документообіг. Використання комп'ютерів, робота з базами даних, 

безпаперова обробка документів, а також колективна обробка документації 

та поповнення баз даних - необхідні складові роботи великої сучасної 

організації, що прагне зайняти своє місце на ринку і робить максимальні 

зусилля для підтримки зайнятих позицій. 

Пропонується на кожному комп'ютері Березівської філії ПАТ 

«Одесагаз» встановити стандартні елементи програмного забезпечення, такі 

як: операційні системи MS-DOS, Windows -ХР2;  середу користувача Norton 

Commander; Також стандартний набір необхідних програм:  антивірус 

AIDStest з настойкою на обов'язкову автоматичну перевірку жорстких дисків 

щодня. Файли для запуску мережевих програм (Гарант, Консультант Плюс, 

AK & M Abacus і т.д.).  

З метою заповнення прогалин у знаннях з теорії управлінської 

діяльності та підвищення кваліфікації необхідно порекомендувати 

керівникові і менеджерам організації брати участь в семінарах, конференціях 

з питань управління. В даний час інтенсивно розвиваються компанії, 

ключовим напрямом діяльності яких і є організація бізнес-семінарів і 

корпоративних тренінгів. 

Таким чином, в ході використання запропонованого «Журналу 

реєстрації прийнятих рішень і контролю за їх виконанням», результати 

можуть бути наступні:  

- покращиться робота всіх структурних підрозділів;  

- збільшиться обсяг продажів виконаних послуг;  

- збільшиться прибуток. 

Одним із нових напрямів підвищення ефективності менеджменту на  

Березівській філії ПАТ «Одесагаз» є здійснення контролю через систему 

електронних документів або електронного документообігу.  

Системи електронних документів (СЕД) призначені забезпечити 

процес створення, керування і розповсюдження великих обсягів документів у 

мережі підприємства, а також вести контроль за потоками документів в 
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установі. Типи файлів, що, будуть підтримувати функціонування системи 

електронних документів, можуть включати: текстові документи, зображення, 

електронні таблиці, аудіо дані, відео дані і Web-документи. 

Система «ДІЛО» - сама передова серед існуючих систем електронного 

документообігу. Жодна з систем, яка претендує називатися системою 

електронного документообігу, не може порівнятися з самими передовими 

можливостями системи «ДІЛО».  

Система «ДІЛО» - комплексний промисловий розв'язок, що 

забезпечує автоматизацію процесу діловодства, а також ведення повністю 

електронного документообігу організації. Система ефективно 

використовується як у невеликих комерційних компаніях, так і в 

розподілених холдингових або відомчих структурах 

Сьогодні систему «ДІЛО» використовують 3500 компаній, установ, 

організацій України, Росії, Білорусії й країн СНД, а загальне число 

встановлених робочих місць 250 000 (рис.3.1).  

Переваги системи для керівника підприємства: 

- швидкий пошук документів; 

- відстеження руху документа на всіх етапах його життєвого циклу; 

- ефективний контроль і звітність по виконанню резолюцій; 

- скорочення строків підготовки й узгодження документів;  

- зручна робота над проектами документів; 

- одержання зведених звітів і журналів; 

- можливість делегування повноважень. 

Переваги для співробітників, секретарів та діловодів: 

- швидка й зручна реєстрація документів за допомогою розгорнутої 

системи різних довідників; 

- відстеження ходу виконання резолюцій; 

- зручний і швидкий пошук по будь-яких реквізитах реєстраційної 

картки(РК) як документів, так і проектів (РКПД); 
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- журнал передачі документів, внутрішні й зовнішні реєстри 

відправлення; 

- формування фінансових звітів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. Система електронного документообігу «ДІЛО». 

Примітка. Складено автором. 

 

Впровадження електронного документообігу для Березівської філії 

ПАТ «Одесагаз» буде коштувати десь від 4825 грн. до 6199 грн., проте 

ефективність даного нововведення призведе до підвищення контролю за 

виконанням управлінських завдань на 20 %, та зменшення витрачання часу 

для роботи з документами на 30 %. 

Отже, на Березівській філії ПАТ «Одесагаз» для підвищення 

ефективності менеджменту економічно доцільно провести два основних 

заходи: ввести в роботу систему електронного документообігу «ДІЛО», а 

також впровадити «Журнал реєстрації управлінських рішень і контролю за їх 

виконанням», що сприятиме економії часу та ресурсів на роботу з 

Масштабна й гнучка в 

настроюванні, легко 

адаптується до специфіки 

документообігу в 

організаціях будь-якого 

розміру від одного 

робочого місця й до тисячі. 

 

 

Підтримує повний 

цикл роботи із 

проектами 

документів, у 

тому числі їх 

маршрутизацію і 

версії. 

 

 

Забезпечує необхідний рівень 

конфіденційності інформації й 

відповідність усім 

нормативним вимогам як 

російського, українського, 

білоруського діловодства, так і 

міжнародних стандартів  

 

 
Має можливості масового 

переводу паперових 

документів в електронний 

вид і переміщення їх у базу 

даних системи за 

допомогою опції "Потокове 

сканування". 

 

 

Система «ДІЛО» 

 Забезпечує захищений 

електронний документообіг з 

використанням електронного 

цифрового підпису (ЭЦП) і 

спеціальних криптографічних 

засобів. Компанія "Електронні 

Офісні Системи" має всі 

необхідні сертифікати для 

використання засобів захисту 

інформації у своїх продуктах. 

 

 

Дозволяє працювати 

з документами як у 

локальній мережі, 

так і віддалено - 

через Інтернет 

(«ДІЛО-WEB»). 

 

 



 
 

54 

документами, а також підвищить контроль за виконанням управлінських 

завдань. 

 

3.2. Економічна характеристика проектування системи 

менеджменту підприємства 

 

Сьогодні перед власниками, акціонерами й керівниками малих 

підприємств усе більш гостро постають завдання підвищення ефективності 

бізнесу і його розвитку. 

Прийняття рішень пронизує всю управлінську діяльність, рішення 

приймаються з широкого кола завдань управління. Жодна функція 

управління, незалежно від того, який орган її здійснює, не може бути 

реалізована інакше як за допомогою підготовки та виконання управлінських 

рішень. По суті, вся сукупність видів діяльності будь-якого працівника 

управління так чи інакше пов'язана з прийняттям та реалізацією рішень. Цим, 

насамперед, визначається значущість діяльності з прийняття рішень та 

визначення його ролі в управлінні [19, с. 121].  

Ефективні керуючі не прагнуть приймати безліч рішень. Вони 

зосереджуються лише на найважливіших. Вони мислять стратегічними і 

масштабними категоріями і не ставлять собі за мету вирішити поточні 

завдання. Вони намагаються прийняти ті деякі важливі рішення, які 

знаходяться на вищому рівні концептуального розуміння. Вони намагаються 

знайти постійні величини в будь-якій ситуації. Саме тому вони не надають 

значення швидкості прийняття рішення. Більше того, вони розглядають 

віртуозне маніпулювання безліччю змінних як ознака недбалого мислення. 

Вони чітко уявляють собі зміст рішення як такого і ті реальності, які це 

рішення покликане задовольнити. Вони віддають перевагу впливу, ніж 

техніці виконання; вони прагнуть бути розсудливими, а не хитромудрими.  

На Березівська філія ПАТ «Одесагаз» виділяють 5 етапів (плюс 

впровадження і зворотній зв'язок) прийняття рішення:  
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1. Діагностика проблеми. Перший крок на шляху вирішення проблеми 

- визначення або діагноз, повний і правильний.  

2. Формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішення. Коли 

керівник діагностує проблему з метою прийняття рішення, він повинен 

віддавати собі звіт в тому, що саме можна з нею зробити. Багато які можливі 

розв'язання проблем організації не будуть реалістичними, оскільки або у 

керівника, або у організації недостатньо ресурсів для реалізації прийнятих 

рішенні. Крім того, причиною проблеми можуть бути знаходяться поза 

організацією - такі, як закони, які керівник не владний змінити. Обмеження 

корегуючих дій звужують можливості в прийнятті рішень.  

Перед тим як перейти до наступного етапу процесу, керівник повинен 

неупереджено визначити суть обмежень і тільки потім виявляти 

альтернативи. Якщо цього не зробити, як мінімум, буде даремно втрачено 

чимало часу. Ще гірше, якщо буде вибраний нереалістичний напрям дій. 

Природно, це посилить, а не вирішить існуючу проблему.  

3. Визначення альтернатив. Наступний етап - формулювання набору 

альтернативних рішень проблеми. В ідеалі бажано виявити всі можливі дії, 

які могли б усунути причини проблеми і, тим самим, дати можливість 

організації досягти своїх цілей.  

Тим не менш, на практиці керівник рідко має в своєму розпорядженні 

достатні знання або час, щоб сформулювати і оцінити кожну альтернативу. 

Більш того розгляд дуже великого числа альтернатив, навіть якщо всі вони 

найбільш реалістичні, часто веде до плутанини. Тому керівник, як правило, 

обмежує число варіантів вибору для серйозного розгляду усього декількома 

альтернативами, які представляються найбільш бажаними. 

4. Оцінка альтернатив. Наступний етап - оцінка можливих 

альтернатив. При їх виявленні необхідна певна попередня оцінка. 

Дослідження, однак, показали, що як кількість, так і якість альтернативних 

ідей зростає, коли початкова генерація ідей (ідентифікація альтернатив) 

відділена від оцінки остаточної ідеї.  
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5. Вибір альтернативи. Якщо проблема була правильно визначена, а 

альтернативні рішення ретельно зважені і оцінені, зробити вибір, тобто 

ухвалити рішення порівняно просто.  

6. Реалізація. Процес вирішення проблеми не закінчується вибором 

альтернативи. Простий вибір напряму дій має малу цінність для організації. 

Для вирішення проблеми або витягання вигоди з можливості, що рішення 

повинне бути реалізоване.  

На Березівській філії ПАТ «Одесагаз» для вдосконалення керівництва 

та організації в цілому, пропонується впровадити таку систему як «Шість 

Сигма». Розглянемо детальніше сутність даної системи. 

Мета методу. Підвищення рентабельності всіх видів діяльності в 

результаті досягнення рівня дефектності не більше 3,4 %. 

Суть методу. «Шість Сигма» (Six Sigma) - це систематизована 

сукупність інструментів, що дозволяють: 

- виявляти потенційні дефекти, які можуть виникнути при 

застосуванні продукції; 

- виробляти дії з усунення цих причин. 

«Шість Сигма» забезпечує максимальну вартість малого підприємства 

і максимальну цінність його продукції і послуг для споживачів. 

Переваги методу. Вимушує персонал організації наново вивчити 

способи виконання робіт, а не просто оновлювати існуючі системи. 

Для Березівської філії ПАТ «Одесагаз» ефективніше буде такий 

варіант впровадження системи «Шість Сигма» як «Проектна система». 

Впровадження «Шість Сигма» дає значний економічний ефект. 

Цілком справедливо систему «Шість Сигма» розглядають як «революційний 

метод управління якістю». Згідно з «Шість Сигма» слід прагнути до 

досягнення самого малого (з можливих) розкиду контрольованого параметра 

в порівнянні з полем допуску. Точніше, бажано домогтися, щоб ширина поля 

допуску була принаймні в 6 разів більше типового розкиду «плюс-мінус 

сігма». Звідси й назва - «Шість сигм». Співвідношення поля допуску з полем 
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розкиду (в «Сигма») пов'язують з числом дефектів (на мільйон можливостей) 

і з виходом придатної продукції (у %). Так, 6 «сигм» згідно відповідають 

3,4% дефектів на 1000000 можливостей, або виходу придатної продукції 

99,99966%. А поки такий високий рівень якості не досягнуть, можна 

оцінювати ситуацію в «Сигма». І проміжне завдання може формулюватися 

так: з рівня 2,5 «сигма» піднятися до рівня 4 «сигма».  

Система «Шість Сигма» не пропонує нічого нового. Вона просто 

вчить правильно діяти. У гонитві за модою на інновації керівники часто 

винаходять складні моделі для поліпшення роботи компаній. Найчастіше 

проблему намагаються вирішити імовірно правильними способами. 

Результат - нові витрати, відрив співробітників від роботи, непотрібні 

переміщення персоналу та повернення до старих бід. Система «Шість сигм» 

пропонує новий погляд на вирішення проблем компанії. Для впровадження 

системи «Шість Сигма» на Березівській філії ПАТ «Одесагаз»   потрібно 

перш за все скласти план дій: 

1) сформувати команду з фахівців, що володіють методологією 

«Шість Сигма»; 

2) виявити проблеми, що вимагають рішення. 

3) розпізнати, оцінити і зміряти потенційні дефекти продукції, 

процесу або послуги і їх наслідки; 

4) виявити причини появи цих дефектів і визначити дії з їх усунення. 

5) усунути потенційні дефекти. 

6) стандартизувати методи, прийоми і процеси, що забезпечать кращі 

показники в своєму класі. 

Отже, в результаті підприємство Березівська філія ПАТ «Одесагаз»  

оптимізує прибутки в результаті визначення та усунення конкретних 

дефектів та причин їх появи, і отримає лідерство на ринку за рахунок 

високоякісної продукції та задоволення потреб споживачів. 

Система управління на підприємстві демонструє високу ефективність 

не лише тоді, коли менеджери підприємств, які приймають управлінські 
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рішення та встановлюють форми контролю, і працівники, які беруть на себе 

відповідальність за виконання рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між 

рівнями управління (інституційним, управлінським та операційним) 

налагоджений зрозумілий і чіткий алгоритм взаємовідносин. Відсутність 

такого механізму між рівнями управління знижує управлінську ефективність 

усієї системи. 

Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за 

такими основними напрямами: 

- удосконалення організаційної структури управління підприємством; 

- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через 

поліпшення системи планування і розробки виробничої програми; 

- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами; 

- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на 

підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції. 

Удосконалення організаційної структури підприємства означає 

насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури 

управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників 

виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами 

та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових 

умов тощо. 

Поліпшити систему планування на Березівській філії ПАТ «Одесагаз»  

можна через розробку виробничої програми. Головне завдання виробничої 

програми полягає у максимальному   забезпеченні  потреб  споживачів  у 

високоякісній продукції при найбільш оптимальному використанні ресурсів 

підприємства.  

Для виміру і характеристики виробничої програми використовують 

систему показників, які прийнято ділити на два види: кількісні та якісні. 

Кількісні показники поділяють на наступні групи: натуральні 

(умовно-натуральні),  вартісні, трудові. 
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Натуральні (умовно-натуральні) та вартісні показники виробничої 

програми будуть розглянуті нами у наступних параграфах (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Планові показники обсягу   виробництва продукції у натуральних 

вимірниках на 2020 рік 

№ 
п/п 

Показники Складові показників Розрахунок на 2018 

рік 

1. ОВі  = ОПі – Зспі + Зскі ОВі – обсяг виробництва і-го 

виду  продукції  у натуральному 

обсязі; 
ОПі – обсяг поставок  і-го виду 

продукції в натуральному вимірі; 
Зспі , Зскі – запаси на складі 
 і-го виду продукції на початок і 

кінець планового періоду 

 ОВ1=1360-

125+320=1555 

ОВ2=1090-

115+110=1085 

ОВ3=3100-

420+350=3030 

ОВ4=2190-

302+112=2000 

2. ОПі = ОВі + Зспі – Зскі 
  

Зспі = Зсфі + Ві - ВДі 
  

Зсфі – фактичний залишок і-го 

виду продукції на складі на 

момент складення плану; 
Ві , ВДі – очікуваний випуск і 

відвантаження і-го виду про-

дукціїза частину поточного 

періоду (передпланового), що 

залишився 
  

 

ОПі1 = 1360 

ОПі 2= 1090 

ОПі 3= 3100 

ОПі4 = 2190 

3. Всдкі = ВДі ∙ tci 

  
  

Всдкі – середньоденний випуск і-

го  виду  продукції     наприкінці 

планового періоду; 
tci – нормативний час знаход-

ження продукції на складі, 

необхідний для підготовки до 

відвантаження 

Всдкі 1 =6,5 

Всдкі2 = 4,5 

Всдкі3 =12,6 

Всдкі 4 =8,3 

Примітка. Складено автором. 

 

Дані таблиці 3.2 дають змогу визначити обсяги виробництва 

продукції, яка необхідна для підприємства у плановому періоді і 

заощаджувати на виробництві надлишкової продукції. 

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, 

валової, реалізованої, чистої, умовно-, нормативно-чистої продукції, 

нормативної вартості обробітку, валового і внутрізаводського обороту, обсяг 

незавершеного виробництва (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Методика розрахунку вартісних показників виробничої програми для 

Березівська філія ПАТ «Одесагаз»  

№ 

п/

п 

Показник і його 

розрахунок 

  

Складові показника Примітка 

1 2 3 4 

1. Товарна продукція 

(ТП): 

  

Ni  Ці  +  Р, тис. грн 

  Ni - випуск продукції і-го виду 

у натуральних одиницях; 

Ці - гуртова ціна підприємства 

одиниці виробу і-го виду, 

грн.;                      

п   -    кількість видів про-

дукції, що виготовляється на 

підприємстві: 

Р    -    вартість робіт і послуг на 

сторону, грн. 

ТП2017 = 24691 тис. грн. 

ТП2018  = 15667 тис. грн. 

ТП2019 = 8921 тис. грн. 

2. Валова продукція 

(ВП): 

  

  

 ТП - (Н3Вп - Н3Вк) -

       - (Іп - Ік),  тис. грн 

Н3Вп, НЗВк – вартість залишків 

незавершеного виробництва 

відповідно на початок і кінець 

планового періоду, грн.; 

Іп , Ік - вартість інструменту для 

власних потреб відповідно на 

початок і кінець планового 

періоду, грн. 

  

ВП2017  =  21078 тис. грн. 

ВП2018  = 11342 тис. грн. 

ВП2019 = 7655 тис. грн. 

3. Реалізована продукція 

(РП): 

  

ТП+(Гп – Гк)+(Внп – 

Внк), тис. грн 

  

  

  

Гп , Гк - залишки готової 

нереалізованої продукції 

відповідно на початок і кінець 

планового року, грн; 

Внп , Внк  - залишки продукції 

відвантаженої, за яку термін 

оплати не настав і продукції на 

відповідальному зберіганні у 

покупців відповідно на початок 

і на кінець планового року, грн. 

  

РП2017 = 24566 тис. грн. 

РП2018  = 15455 тис. грн. 

РП2019 = 8901 тис. грн. 

Примітка. Складено автором. 

 

Трудові показники використовуються для внутрішньовиробничого 

планування для оцінки трудомісткості одиниці продукції та виробничої 

програми. 
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Якісні показники визначають сортність продукції, марки, вміст 

корисних компонентів, характеризують частку продукції, що відповідає 

світовим стандартам, частку імпортної продукції тощо. 

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами на 

Березівській філії ПАТ «Одесагаз» означає раціональне використання всіх 

видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, 

регулювання використання виробничих запасів згідно з прогресивними 

нормами. 

Одним з напрямків удосконалення системи управління на 

підприємстві  є об’єктно-цільовий підхід із закінченим циклом управління 

при визначенні організаційної структури, нових прав і обов’язків 

працівників, а також міри відповідальності за свої посадові функції 

керівників і фахівців різних рівнів. Цільова об’єктно-функціональна 

структура апарату управління дозволить компетентно, комплексно, 

компактно і своєчасно здійснювати процеси управління на Березівській філії 

ПАТ «Одесагаз»,  як це і потрібно при ринковій економіці. Цільовими 

об’єктами управління є ресурси: матеріальні, трудові, фінансові, а також 

основні засоби виробництва, готова продукція та інші активи. Увесь процес 

управління тим чи іншим ресурсом розглядається як одне ціле, в рамках 

якого діють взаємозалежні інформаційні потоки, що проходять через усі 

функції управління (планування, облік, контроль тощо). 

Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної 

інформації також є одним із напрямків удосконалення системи управління на 

підприємстві, що сприяє побудові раціональної структури апарату 

управління підприємством і більш ефективному його використанню для 

виробничих цілей. 

Функціонування зазначеної системи створює умови для підвищення 

культури управління на підприємстві, а також звільняє керівників і фахівців 

різних рівнів від ручної праці по збиранню і обробці інформації, скорочує 

строки прийняття управлінських рішень, поліпшує їх якість тощо. 
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Отже, стратегія удосконалення системи управління на Березівській 

філії ПАТ «Одесагаз»  необхідно зосередити на удосконаленні організаційної 

структури  підприємства, оптимізації менеджменту через розробку 

виробничої програми та  удосконалення управління виробничими ресурсами 

і запасами.  

У міру ускладнення середовища підприємства, технології, на якій 

базується його діяльність, надання різноманітності і розвитку змісту його 

цілей, зміни управлінської культури, що виховує людей, підприємство все 

більше відходить від ідеалів управлінського раціоналізму і змушене перш за 

все турбуватись про гнучкість і адаптивність своїх внутрівиробничих систем. 

Відповідно до цього здійснюється проектування нових систем менеджменту 

із використанням найновіших концепцій менеджменту і прогресивних його 

елементів. 

 У широкому розумінні проектування - це прикладна діяльність, 

пов'язана із створенням моделей певного об'єкта. Проектування виступає 

зв’язною ланкою між наукою і виробництвом. 

 Процес побудови і дослідження моделей, які відбивають або 

відтворюють реальні об'єкти (або окремі процеси в них) прийнято називати 

моделюванням. Крім математичного моделювання в практиці проектування 

систем менеджменту широко використовується графічне моделювання - 

розробка оперограм, документограм, оргаграм, сіткових графіків, схем 

матеріальних потоків і ін. [30, с. 125]. 

 Виходячи із загальної теорії систем, завданням проектування 

менеджменту для будь-якої організації є:  

1) насамперед підібрати елементи системи у кількісному і якісному 

відношеннях;  

2)  розмістити елементи системи в просторі;  

3) передбачити ефективний взаємозв'язок і взаємодію між елементами 

системи з дотриманням вимог субординації, контролю, методичного 

керівництва;  
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4) встановити характер інформаційних взаємозв'язків елементів 

системи і передбачити інформаційне забезпечення центрів прийняття рішень; 

5) спроектувати технологію управлінських процесів і розробити 

регламент здійснення операцій і процедур. 

 Методика розробки проекту системи менеджменту опрацьована ще 

не досить. Тому можна скористатися науковими принципами і методичними 

підходами, що використовуються при проектуванні автоматизованих систем 

управління виробництвом. 

 При розробці проекту системи менеджменту можуть бути закладені 

принципи, що визначаються вимогами ефективної організації управління, 

характером завдань, що розв'язуються на сучасному етапі перебудови і 

вдосконалення економічних відносин. Враховуючи це, а також теоретичні 

пошуки і наявний досвід розробки АСУ, принципи побудови і 

функціонування можна поділити на дві групи:  

1) методологічні (принципи безперервного розвитку системи, єдності, 

забезпечення системного підходу, оптимальності та ін.);  

2) організаційно-технологічні (принципи нових завдань, першого 

керівника, єдиної інформаційної бази тощо). 

 При проектуванні слід насамперед керуватися принципом 

безперервного розвитку системи. Під впливом науково-технічного прогресу, 

поглиблення спеціалізації, розширення інтеграційних процесів постійно 

виникають нові завдання управління і видозмінюються існуючі. Система 

повинна мати можливість швидко реагувати на ці зміни і відповідним чином 

перебудовуватися, розвиватися «вшир» - охоплювати більшу кількість 

управлінських об'єктів, «вглиб» - поступово включати нові економіко-

математичні завдання, методи і програми, змінювати структуру й функції 

апарату управління. 

 Розробляючи кожну підсистему, слід дотримуватися принципу 

єдності - надійного її зв'язку з іншими підсистемами, синтезу й інтеграції 

окремих автономних елементів і підсистем в єдину систему. Для цього 
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потрібно використовувати єдину теоретичну концепцію створення і 

оптимального функціонування системи менеджменту, проектувати 

програмосумісні засоби комунікації і обчислювальної техніки, забезпечувати 

ефективну координацію робіт з проектування та впровадження системи. 

Інформаційна єдність має велике значення і тоді, коли інформацію збирають 

не для одного завдання, а для всіх завдань управління, тобто досягають 

одноразового ведення інформації і багаторазового використання, уникають 

невиправданого дублювання інформації в основних інформаційних масивах. 

Треба зазначити, що нині в нашій країні замість дорогих 

автоматизованих, систем управління виробництвом в останні роки дістала 

поширення концепція децентралізованої обробки інформації у вигляді 

створення автоматизованих робочих місць різних категорій керівників та 

спеціалістів. 

 Автоматизовані робочі місця розглядаються як організаційно-

технічні і програмно-технічні і обчислювальні комплекси для виконання 

рутинних операцій керівника, спеціаліста та інших працівників, що дає змогу 

підвищити творчий елемент і продуктивність праці цієї категорії працівників, 

інтелектуальну віддачу кожного з них. Автоматизовані робочі місця 

дозволяють здійснювати активізацію документообігу на основі безпаперової 

технології, створювати передумови для покращення планування і управління, 

одержувати можливість для вирішення оперативних питань управління в 

реальному масштабі часу на базі персональних ЕОМ. 

 Проектувальники розв'язують такі завдання: визначають цілі і 

критерії ефективності системи, черговість розробки і впровадження 

підсистем менеджменту; вибирають організаційну структуру управління, 

технічні засоби і способи їх використання. 

 При розробці кожної підсистеми слід додержуватися принципу 

єдності - надійного її зв'язку з іншими підсистемами, синтезу і інтеграції 

окремих автономних елементів і підсистем в єдину систему. Для цього 

потрібно проектувати програмно-сумісні засоби комунікації і 
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обчислювальної техніки, забезпечувати ефективну координацію робіт з 

проектування та впровадження системи. Інформаційна єдність має велике 

значення і тоді, коли інформацію збирають не для одного завдання, а для всіх 

завдань управління, тобто досягають одноразового введення інформації і 

багаторазового використання, уникають неправильного дублювання 

інформації в основних інформаційних масивах. 

 Важливим є принцип забезпечення системного підходу до 

проектування системи. Це означає, що потрібно встановити цілі та критерії 

функціонування об'єктів і визначити всі питання, які слід розв'язати для того, 

щоб проектована система найбільше відповідала встановленим цілям і 

критеріям. Перш ніж виконувати ці завдання, удосконалюють структуру 

апарату управління, змінюють функціональні обов'язки працівників, форм 

контролю тощо. 

 Важливою вимогою системного підходу є досягнення комплексності 

завдань і робочих програм. Більшість завдань управління комплексні. Їх не 

можна розробляти як просту арифметичну суму невеликих завдань. 

Наприклад, між завданнями планування і матеріально-технічного постачання 

відбувається постійний взаємний обмін інформацією, що перетворює їх в 

єдиний комплекс завдань. Якщо їх розв'язати окремо, то це знижує 

ефективність системи. 

 Для забезпечення системного підходу потрібно залучати спеціалістів 

різних профілів: економістів, юристів, математиків, психологів, інженерів, 

спеціалістів з обробки інформації, технологів та ін. 

 З методологічними принципами тісно пов'язані організаційно-

технічні принципи. Так, при проектуванні системи менеджменту необхідно 

керуватися принципом нових завдань, тобто не просто включати в програму 

завдання, що традиційно склалися, а передбачать оптимізацію багатьох 

завдань, відповідно до нових можливостей, які дають нові засоби оргтехніки. 

 Важливими є принцип першого керівника (безпосередня участь 

керівника підприємства у розробці і впровадженні системи менеджменту) і 



 
 

66 

принцип максимального розумної типізації проектних рішень, додержання 

яких дає змогу використовувати запропоновані рішення широкому колу 

замовників. 

 Серед принципів проектування можна назвати також принцип 

методологічної, організаційної, інформаційної та технологічної єдності, 

оптимального поєднання інтересів, синергізму, необхідної різноманітності, 

врахування зовнішнього середовища, людського фактора, цільового підходу 

та ін. 

 До уваги повинні братися інші організаційні принципи:  

а) скалярний принцип - кожна посада, або рівень організації має 

підлегле положення стосовно до більш високої посади або рівня;  

б) єдиноначальність - на кожного працюючого в організації не 

повинно бути більше одного начальника (виняток становлять матричні 

структури);  

в) норма керованості (сфера контролю) - число підлеглих одному 

керівнику не повинно перевищувати 5-9 осіб;  

г) відмінність між лінійним і функціональним персоналом - лінійні 

працівники виконують основні функції організації, функціональний персонал 

виконує функції методичного забезпечення, консультування і 

обслуговування;  

д)спеціалізація - кожен структурний підрозділ виконує обмежену 

кількість операцій, що дозволяє підвищувати професіоналізм і загальну 

ефективність роботи управлінського персоналу. 

 Серед завдань розробки системи і побудови її організаційної 

структури важливе значення має вибір процесів автоматизації, принципів 

управління, цілей,критеріїв і обмежень роботи різних ланок системи; 

розподіл функцій між рівнями системи і вибір раціональних схем і контурів 

прийняття рішень; розподіл функцій між рівнями системи, а також прав і 

відповідальності між виконавцями. 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, проведене у роботі нами дослідження ефективності 

менеджменту на Березівській філії ПАТ «Одесагаз» дає змогу зробити 

наступні висновки: 

1. Ефективність менеджменту – це показник результативності 

управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих 

результатів від реалізації певних управлінських важелів в організації до 

витрат, які супроводжують їх одержання. Найуживанішим показником 

визначення ефективності управління є відношення загального або кінцевого 

результату виробництва до сукупних витрат на управління. 

2. До основних концепцій визначення ефективності менеджменту в 

організації належать:  

- цільова концепція ефективності управління;  

- системна концепція ефективності управління;  

- концепція ефективності управління на основі досягнення «балансу 

інтересів»; 

- функціональна концепція ефективності управління;  

- композиційна концепція ефективності управління. 

3. Оцінювання ефективності системи менеджменту підприємства є 

конкретною функцією менеджменту і реалізовується вона через загальні 

функції: планування, організування, мотивування, контролювання та 

регулювання. За результатами реалізації загальних функцій формуються 

методи менеджменту та приймаються рішення щодо процесу оцінювання 

ефективності системи менеджменту підприємства та отриманих результатів. 

Тобто для організування та проведення оцінювання ефективності системи 

менеджменту приймаються необхідні управлінські рішення. 

4. Березівська філія – відокремлений структурний підрозділ 

Товариства, який не має статусу юридичної особи, здійснює в межах 

територіального розподілу частину делегованих господарських функцій 
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Товариства відповідно до мети, задач та предмету діяльності з метою 

одержання прибутку. Філія функціонує в межах Березівського району, тобто 

на районному ринку, де вона виступає монополістом і займає вагомий обсяг 

ринку. Підприємство взаємодіє із зовнішнім середовищем, отримує з нього 

ресурси, які стають елементами її внутрішнього середовища, має досить тісні 

зв’язки із банками та покупцями, що знаходяться в Березівському районі, а 

також із різними постачальниками матеріально-технічних ресурсів різних 

регіонів.  

5. Для підвищення ефективності роботи апарату управління на 

Березівській філії ПАТ «Одесагаз» необхідно удосконалити організаційну 

структуру, а саме стимулювати і заохочувати ініціативу робітників на 

нижчих рівнях, зменшити високе навантаження та вимоги до керівника, а 

також удосконалити інформаційних потік і автоматизувати систему 

документації, та найняти необхідних спеціалістів з окремих функції 

управління та планування, підвищувати мотивацію і стимулювання 

працівників до ефективного виконання своїх обов’язків. 

6. Протягом 2017-2019 рр. дещо зменшились витрати на управління, 

що стало наслідком скорочення управлінського персоналу на 1 особу. Проте 

частка управлінського персоналу протягом досліджуваного періоду до 

загальної чисельності персоналу майже не змінилася і становила близько 

29%, що говорить про стабільність апарату управління підприємства. Таким 

чином, витрати на управління є ефективними, адже із збільшенням цих 

витрат відбувається збільшення обсягу виробництва продукції. 

7. До основних напрямів підвищення ефективності менеджменту на 

Березівській філії ПАТ «Одесагаз доцільно провести два основних заходи: 

ввести в роботу систему електронного документообігу «ДІЛО», а також 

впровадити «Журнал реєстрації управлінських рішень і контролю за їх 

виконанням», що сприятиме економії часу та ресурсів на роботу з 

документами, а також підвищить контроль за виконанням управлінських 

завдань. 
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