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Постановка проблеми. Ринкові перетво-
рення в Україні в цілому та у галузях народно-
го господарства викликали нагальну потребу 
пошуку нових підходів щодо управління госпо-
дарською діяльністю з врахуванням галузевих 
особливостей. В цьому контексті особливо ак-
туальним є застосування ринкових підходів до 
управління діяльністю вітчизняних підпри-
ємств, здатних формувати та створювати нові 
дієві механізми господарювання  на галузевому 
та регіональному рівнях. 

На сьогодні актуальним є вивчення та ви-
користання положень сучасних теорій менедж-
менту, які формувались під впливом конкурен-
тного середовища та динамічних змін  світово-
го розвитку. Аналогічні тенденції супроводжу-
ють діяльність вітчизняних підприємств, що 
вимагає використання напрацьованого досвіду 
з врахуванням особливостей національної еко-
номіки. Сучасний менеджмент створює можли-
вості для реалізації всього потенціалу діяльності  
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вітчизняних підприємств, який характеризуєть-
ся значною матеріальною базою,  професійни-
ми кадрами, інтелектом і дозволяє поєднати їх 
для забезпечення ефективної діяльності. 

На сьогодні нафтогазова промисловість 
України є однією із пріоритетних галузей, оскі-
льки її функціонування забезпечує вітчизняну 
промисловість та фізичних споживачів страте-
гічно важливими ресурсами – нафтою і газом – 
без яких неможливий нормальний процес ство-
рення національного продукту і забезпечення 
належного рівня життя населення. 

Функціонування нафтогазової промисло-
вості полягає в здійсненні комплексного проце-
су, який включає три основні фази:  видобуток 
нафти і газу; транспортування (у тому числі 
зберігання та розподіл);  споживання. Перші дві 
фази становлять процес нафтогазового поста-
чання, який і є головним завданням галузі. Без-
посередній видобуток стратегічної сировини 
здійснюється на газових, газоконденсатних та 
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нафтових родовищах. Газ і нафта конденсатних 
та  нафтових родовищ перед поданням у магіс-
тральні трубопроводи звільняються від важких 
вуглеводнів та шкідливих домішок (перша фа-
за). Транспортування та розподіл нафти і газу 
між споживачами здійснюють газові та нафтові 
мережі (так звана газо- та нафтотранспортна 
система або транспортування нафти і газу) – 
друга фаза. Забезпечення газом народного гос-
подарства здійснюється єдиною системою га-
зопостачання,  яка об'єднує в єдиний виробни-
чо-транспортний комплекс підприємства з ви-
добутку газу, та газотранспортну систему. Що-
до забезпечення вітчизняної промисловості на-
фтою, то воно здійснюється  нафтопроводами 
від місць видобування до нафтопереробних 
підприємств – (третя фаза).   

Таким чином, функціонування нафтогазо-
вого комплексу є складним і багатофункціона-
льним процесом, що разом і з врахуванням то-
го, що на сьогодні нафта і газ є важливими 
стратегічними сировинними ресурсами вітчиз-
няної економіки, визначає найважливішим стра-
тегічним напрямком розвитку країни оптиміза-
цію потоків нафти і газу на території України 
для забезпечення економічно обґрунтованих 
потреб народного господарства та населення.  

Вирішення даного завдання залежить від 
значного переліку факторів зовнішнього і внут-
рішнього середовища, врахувати і протидіяти 
яким можна за допомогою ефективної системи 
менеджменту, яка діє на підприємствах даної 
галузі і яку можна поліпшувати і вдосконалю-
вати за допомогою сучасних концепцій мене-
джменту. 

 
Аналіз сучасних досягнень розвитку до-

сліджуваної проблеми. Ключові питання су-
часного менеджменту широко висвітлюються у 
зарубіжній та вітчизняній літературі. Фундамен-
тальні концепції менеджменту розглядаються у 
працях зарубіжних економістів Ф.Тейлора, 
А.Файоля, М.Вебера, М.П.Фоллетт, Ф.Герц-
берга, Е.Мейо, Д.Мак-Грегора, А.Маслоу, 
Х.Мінтцберга, Д.Моутона. Питання сучасного 
менеджменту всебічно розглянуто такими ав-
торами як  Альберт, Мескон, Хедоурі, 
П.Друкер, Е.Демінг, Е.Кемпбел, Д.Джуран, 
Ф.Котлер, Т.Левітт, Т.Пітерс, М.Портер,  
І.Ансофф,  А.Томпсон, Дж.Стікленд, П.Сенге, 
Віханський та інші. 

Значний внесок у створення систем знань 
щодо особливостей зарубіжного менеджменту  
та спроби побудувати систему цінностей для 
українських менеджерів зробили Терещенко, 
О.Кузьмін, М.Мартиненко, Хміль, Л.Федулова, 
В.Василенко, В.Яцура, Шершньова, Оборська,  
Тарнавська, А.Кредісов та інші. Згаданими ав-
торами досліджено різні аспекти сучасного ме-
неджменту, які можуть успішно впроваджува-
тись у вітчизняну практику.  

 
Цілі статті.  Метою написання статті є з'я-

сування ролі сучасних концепцій менеджменту 
та виділення їх ключових положень, які дають 
можливість здійснювати ефективне управління 

різними сферами діяльності підприємств, що 
належать нафтогазовому комплексу. Передба-
чається дослідити шляхи поліпшення діяльнос-
ті на основі застосування окремих елементів 
таких сучасних концепцій менеджменту як 
концепція реінжинірингу, ланцюг вартості,  
контролінг, логістика, ресурсна концепція, но-
вітні фінансові концепції, тотальне управління 
якістю (TQM), концепція менеджменту знань. 

 
Виклад основного матеріалу. Одним з 

основних напрямів створення ефективної сис-
теми управління бізнесом сьогодні розглядають 
використання процесного підходу, в межах 
якого набула поширення концепція реінжині-
рингу бізнес-процесів. Основним завданням 
концепції реінжинірингу є оптимізація бізнес-
процесів, що визначають як структуровану мно-
жину дій, спроектовану для виробництва пев-
ного продукту для конкретного споживача чи 
ринку [8, c.181]. Реіжиніринг бізнес-процесів 
спрямований на виділення і суттєве вдоскона-
лення тих ключових ланок бізнесу, які можуть 
забезпечити організації переваги. Для нафтога-
зового комплексу такими перевагами можуть 
бути:   

– зменшення витрат на управління матері-
альними потоками на  підприємстві та  за його 
межами; 

– зменшення втрат при транспортуванні і 
зберіганні нафти і газу; 

– організація виробничого процесу з до-
триманням регламентованих параметрів; 

– збільшення обсягів видобування нафто-
газової сировини. 

Основна мета реінжинірингу – відмовитись 
від неефективних старих правил організації й 
ведення бізнесу. Цього  організація може дося-
гнути  в процесі проходження наступних етапів 
процесу реінжинірингу бізнесу: 1) створення 
бажаного образу підприємства в майбутньому; 
2) моделювання існуючого стану підприємства; 
3) проектування бізнесу по новому; 4) впрова-
дження перепроектованих бізнес-процесів. 

Для ідентифікації бізнес-процесу організа-
ції аналізують "ланцюг вартості", поняття якого 
ввів М.Портер, наголошуючи на тому, що пере-
ваги компанії важко зрозуміти, вивчаючи ком-
панію  загалом [9]. Краще це зробити можна на 
основі аналізу усіх етапів створення продукції, 
виділяючи ті процеси, які підтримують, обслу-
говують чи забезпечують функціонування під-
приємства, створюючи для товару додаткову 
цінність (рис. 1). 

Побудова таких ланцюгів є ефективною з 
точки зору порівняння складових бізнес проце-
сів досліджуваного підприємства та конкурен-
тів. У нафтогазовому комплексі концепція лан-
цюга вартості може успішно використовува-
тись для структуризації та порівняння бізнес-
процесів основних видів діяльності підпри-
ємств, що входять до складу галузі. Зокрема, 
такий аналіз може здійснюватись для оцінки і 
порівняння діяльності основних  видів діяльно-
сті підприємств, що входять до складу УМГ 
"Прикарпаттрансгаз". 
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Сьогодні все більшого значення набуває 
концепція контролінгу як система регулювання 
витрат і результатів діяльності, яка допомагає 
уникнути несподіванок і своєчасно відреагува-
ти на загрози, які потребують застосування ко-
ректуючих дій [10]. Контролінг являє собою 
синтез елементів обліку, аналізу, контролю, 
планування, реалізація яких забезпечить напра-
цювання альтернативних підходів при здійс-
ненні оперативного і стратегічного управління 
процесом досягнення кінцевих цілей і резуль-
татів діяльності підприємства. Актуальність 
контролінгу у діяльності вітчизняних підпри-
ємств визначається необхідністю збору, оброб-
ки і узагальнення інформації, що стосується 
результатів роботи і  допомагає приймати раці-
ональні управлінські рішення на основі  реле-
вантної інформації. 

Питанню актуальності використання логіс-
тики у діяльності підприємств нафтогазового 
комплексу хотілось би приділити особливу ува-
гу, що зумовлено такими  сучасними тенденці-
ями розвитку: 

– необхідністю оптимізації внутрішніх ви-
робничо-технологічних процесів  та зовнішніх 
міжгалузевих зв'язках на основі  інтегрованого 
розгляду таких логістичних функцій як поста-
чання, розподіл, транспортування. складування, 
управління запасами; 

– впровадженням на підприємствах  сучас-
них автоматизованих систем, що працюють на 
логістичних засадах; 

– складністю конкурентних відносин не 
тільки між вітчизняними виробниками, але і на 
рівні міжнародної економічної співпраці, – в 
цьому контексті логістика виступає фактором 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства; 

– необхідністю зменшення витрат на виро-
бництво та його обслуговування на основі за-
стосування логістичного інструментарію; 

–  об'єктивною необхідністю визнання ло-
гістики як важливої складової системи управ-
ління підприємством. 

Сучасний стан розвитку нафтогазового 
комплексу засвідчує гостру потребу саме у но-
вих підходах з логістичного управління, управ-
ління матеріальними та інформаційними пото-
ками та логістичними витратами з урахуванням 
специфіки роботи розвідувальних, бурових, 
газопереробних, газорозподільчих підприємств 
і організацій, підприємств системи нафтопро-

дуктопостачання. Тому актуальним на сьогодні 
якраз і є застосування логістичної концепції 
керування даною сферою діяльності для опти-
мізації ресурсних потоків. Такий підхід є доці-
льним з таких міркувань: 

– логістика на основі наявного інструмен-
тарію розглядає сукупний матеріальний потік 
не тільки від одного суб'єкту господарювання 
до іншого, а через увесь ланцюг руху сировини: 
від джерел добування до споживачів; 

– основні принципи, якими керуються у 
логістичному управлінні  базуються на наступ-
них положеннях: якість, вчасність, потреба, мі-
сце, термін і мінімальні затрати, пов'язані із 
рухом матеріального потоку, які дозволяють 
оптимізувати увесь процес видобування, транс-
портування і споживання нафти і газу; 

Виходячи із вищевикладеного, доцільним є 
впровадження логістичного підходу до управ-
ління даною сферою на основі застосування 
механізмів її функціонування, що ґрунтуються 
на керуванні (активному впливі) в режимі реа-
льного масштабу часу матеріальними потоками 
у сферах постачання до споживача та безпосе-
реднього використання у супроводі відповідно-
го інформаційного потоку  з можливо мініма-
льними затратами [2, с.11]. 

Логістика постачання (видобутку та імпор-
ту нафти і газу) охоплює процеси внутрішнього 
видобутку сировини та вибору постачальника 
на основі планування, управління, та фізичного 
обслуговування потоку природного газу та на-
фти з необхідним для цього інформаційним по-
током з метою мінімізації витрат. Логістика 
постачання охоплює транспортну логістику, 
логістику підземного зберігання нафти і газу та 
розподільчу логістику. При цьому задіяні про-
цеси транспортування сировини від видобув-
них підприємств або іноземних виробників до 
газорозподільчих мереж (ГРМ) чи нафтопере-
робних підприємств (транспортна логістика), 
процеси підземного зберігання нафти і газу (ло-
гістика зберігання), процеси транспортування 
нафти і газу від ГРМ на нафтоперербних під-
приємств безпосередньо до споживача (розпо-
дільча логістика). Логістика споживання нафти 
і газу займається питанням управління матеріа-
льними потоками  на об'єктах споживання з 
метою енергозбереження і надання логістично-
го сервісу, а також охоплює процес споживання 
сировинних ресурсів безпосередньо у спожива-
ча. 

СТРУКТУРА
ПІДПРИЄМСТВА
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Рисунок 1 – Структура основних видів діяльності підприємства на основі ланцюга вартості 
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У поле зору логістики нафтогазової проми-
словості в першу чергу потрапляє формування 
цінової політики, яка враховує вартість альтер-
нативних джерел енергії, віддаль транспорту-
вання, обсяги та режим споживання нафти і 
газу, планування послуг за завчасним викорис-
танням потужностей підземних газосховищ 
(ПСГ), розподіл прибутків між учасниками 
створеної системи, а також чіткий облік спожи-
вання газу, оскільки тільки за рахунок органі-
заційних заходів воно може бути реально ско-
рочено на 30%, а також отримання прибутків за 
зберігання газу в ПСГ або від надання їх в тим-
часову оренду іноземним виробникам газу, що 
здійснюють його транзит по території України 
тощо. Здатність підприємств нафтогазового 
комплексу сприйняти принципи та методи логі-
стичного управління дозволить їй ефективно 
функціонувати, забезпечить стійкість та дозво-
лить пристосуватись до умов динамічного зов-
нішнього середовища.  

Концепції менеджменту у сфері фінансової 
діяльності охоплюють сукупність принципів, 
методів, форм організації управління усіма ас-
пектами його фінансової діяльності і направле-
на на реалізацію стратегічних і тактичних цілей 
[6]. Новітні концепції управління фінансами  
забезпечують прийняття оптимальних (най-
більш ефективних і реальних у досягненні) рі-
шень, що стосуються наступних питань: управ-
ління грошовими потоками (концепція грошо-
вих потоків),  врахування фактору часу при ви-
значенні вартості грошей (концепція вартості 
грошей у часі),  оцінки ризику, що супрово-
джують використання фінансових ресурсів у 
різні сфери діяльності підприємства ( концепція 
підприємницького та фінансового ризику); ін-
формаційного забезпечення (концепція ефекти-
вного ринку). 

Разом з тим, фінансовий менеджмент за-
безпечує ефективну технологію  фінансового 
планування у вигляді бюджетування – процесу 
прогнозування майбутніх фінансових показни-
ків, грошових потоків, потреби у фінансових 
засобах, що базується на моделі функціонуван-
ня підприємства, з метою формування планів і 
бюджетів різного рівня. Перевагами бюджету-
вання для підприємств нафтогазового комплек-
су є: 

– поліпшення платоспроможності підпри-
ємства на основі ефективного управління гро-
шовими потоками; 

– узгодження, координація роботи окремих 
підрозділів та напрямків діяльності підприємс-
тва для досягнення поставлених завдань розви-
тку; 

– поліпшення процесів комунікацій на під-
приємстві; 

– підвищення якості та ефективності при-
йняття управлінських рішень; 

– поліпшення  фінансових результатів дія-
льності на основі управління прибутком і ви-
тратами, раціонального розподілу і викорис-
тання ресурсів, впровадження оперативного 
контролю за витратами підприємства. 

Ресурсна концепція передбачає виділення 

потенціалу підприємства як наявних можливос-
тей, ресурсів, запасів, засобів, що можуть бути 
використані для досягнення певних цілей  
[10,7].  Потенціал підприємства формується  на 
основі сукупності ресурсів, якими володіє під-
приємство, а саме: природних, сировинних і 
матеріальних ресурсів, техніко-технологічних 
ресурсів, інноваційних ресурсів, фінансово-
інвестиційних, кадрових та компетенцій, під 
якими розуміють знання, досвід вміння викори-
стовувати ці ресурси з найбільшою віддачею 
для підприємства [3]. Управління підприємст-
вом на основі ресурсної концепції передбачає 
формування такого потенціалу  розвитку під-
приємств, який би створював та організовував 
систему ресурсів і компетенцій таким чином, 
щоб результат їх взаємодії був фактором успіху 
в досягненні стратегічних, тактичних і опера-
тивних цілей діяльності підприємства. 

Рішення щодо формування потенціалу під-
приємства  базується на врахуванні зовнішніх 
та внутрішніх передумов. Зовнішні визначає  
сукупний потенціал, яким володіє  країна, регі-
он  у галузі функціонування  підприємства та 
можливостей її подальшого розвитку та ринко-
вий потенціал, який забезпечується попитом на 
продукцію, що виробляється підприємством; 
внутрішні – виробничим потенціалом на основі 
потенціалу розвитку підприємства – його ре-
сурсів і можливостей розвитку. Пріоритетними 
ресурсними активами для підприємств нафто-
газового комплексу є наявність сировини, тех-
нології її видобування та транспортування, ква-
ліфіковані кадри, фінансове забезпечення. Од-
нак кожне підприємство галузі вибирає ту 
структуру ресурсного потенціалу, що найбіль-
ше забезпечує досягнення цілей. 

Формування і використання потенціалу 
розвитку вітчизняних підприємств, що відпові-
дає вимогам внутрішнього і зовнішнього сере-
довища  знаходиться у прямій залежності від 
сучасної концепція менеджменту, яка базується 
на управління знаннями.  

На сьогодні сучасні концепції менеджмен-
ту орієнтуються на формування системи управ-
ління знаннями, завданням якої є спрямування 
зусиль працюючих організації на опанування , 
накопичення, розвиток знань та створення на їх 
основі довгострокових конкурентних переваг. 
Знання розглядаються як фундаментальний ре-
сурс, який створюється на основі  узагальнення  
досвіду і знань, якими володіє підприємство та 
створення системи постійного оновлення, 
отримання нових знань. Основними напрямка-
ми формування знань підприємства є: 

– набір і відбір працівників, які відповіда-
ють професійно-кваліфікаційному рівню; 

– проведення атестації з метою підтримання 
належного рівня компетентності працівників; 

– використання системи підвищення  рівня 
знань працівників на основі проведення тренін-
гів, коучингів, участі у семінарах, курсах під-
вищення кваліфікації; 

– застосування системи мотивації за ба-
жання підвищувати  рівень знань у професійній 
сфері. 
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Прикладне значення концепції менеджме-
нту знань у діяльності підприємств нафтогазо-
вого комплексу є складання карти знань, під 
якою розуміють опис місця знаходження сфери 
знань, понять, документів, опис знань окремих 
співробітників, підрозділів, які дозволяють об'-
єднати складові знань та отримати загальне 
уявлення про структури, співробітників, що 
мають певні знання; про співвідношення між 
різними категоріями знань [8, c.163]. Карти 
знань можуть використовуватись для класифі-
кації, аналізу та оцінки знань організації. 

Вибір окремої концепції розвитку підпри-
ємства виражається у стратегії розвитку під-
приємства, яка формується на попередньому 
аналізі внутрішнього потенціалу та зовнішніх  
можливостей. Безумовно, найбільший ефект 
підприємство досягатиме, коли використовува-
тиме не одну, а кілька концепцій розвитку під-
приємства, що забезпечить йому певний сине-
ргічний ефект. Тому доцільно звернути увагу 
на інтеграційну концепцію розвитку організа-
цій, формування і реалізацію якої можна зобра-
зити за допомогою рисунку 2. 

Певної уваги заслуговує питання визна-
чення ефективності використання різних підхо-
дів до управління вітчизняними підприємства 
нафтогазового комплексу.  В даному випадку 
доцільно скористатись загальноприйнятими 
критеріями визначення успішного функціону-
вання підприємства на основі впровадження 
розглянутих концепцій розвитку. 

У літературі [3,4] основними параметрами, 
якими можна оцінювати  успішність діяльності 
підприємств є: 

– результативність; 
– ефективність; 
– виживання (успішність). 
Результативність можна розглядати як сту-

пінь досягнення певного результату діяльності. 
Як правило, результат може бути позитивним 
або негативним, відповідно критерій результа-
тивності можна визначити за допомогою фор-
мули 

max;1
пл

ф

П

П
P ,                  (1) 

де фП  – фактичні показники діяльності; 

плП  – планові показники діяльності. 
Показник результативності визначає наскі-

льки фактичні показники діяльності  відпові-
дають запланованим. 

Ефективність дозволяє визначити наскіль-
ки результати діяльності  переважають витрати, 
які їх зумовили. Для розрахунку даного показ-
ники доцільно скористатись формулою 

max;1
рЗ

РE .                   (2) 

Для визначення ефективності управління 
на підприємстві використовують таку формулу 
[5, c.131]: 
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Рисунок 2 — Схема формування моделі розвитку підприємств  

на основі сучасних концепцій менеджменту 
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де: уЕ – коефіцієнт ефективності управління; 

уЕК – економічність управління; 

вЕ – ефективність виробництва; 
уВ – витрати на управління; 

Ф – сукупна вартість основних та оборот-
них фондів; 

..пчУ – умовно-чиста продукція. 
Виживання є показником, який характери-

зує здатність підприємства утримувати свої по-
зиції на ринку і  визначається можливістю по-
кривати витрати на ведення бізнесу. За умови 
компенсації витрат на застосування окремих 
елементів сучасних концепцій менеджменту та 
отримання додаткової вартості у вигляді при-
бутку підприємство забезпечує собі успіх. Да-
ний показник можна зобразити за допомогою 
формули 

max;;1
вх

вих

Р

Р
В                 (4) 

де: вихР  – ресурси на виході (дохід від діяль-
ності); 

вхР  – ресурси на вході (затрати на діяль-
ність). 

Визначення ефективності функціонування 
системи менеджменту підприємства  з викорис-
танням елементів сучасних концепцій менедж-
менту  можна зобразити графічно, використав-
ши трьохвимірний простір, що оцінює такі по-
казники, як результативність, ефективність, 
виживання (рис.3). Одиничне значення цих по-
казників  визначає стабільне функціонування 
системи управління підприємством, оскільки 
вказує на здатність підприємства відтворювати 
господарський процес. Збільшення значення 
показників рівня одиниці вказує на додаткові 
резерви, якими  володіє підприємство, що може 
бути використано для якісно нових перетворень 
і додаткового росту. Відхилення, які характери-
зують менші від одиниці значення говорять про 
певні проблеми діяльності підприємства, яка 
вимагає додаткової діагностики. 

Таким чином, сучасні концепції менедж-
менту створюють  реальні передумови  для  по-
ліпшення діяльності підприємств за рахунок 
повнішого використання його потенціалу, який 
визначений ресурсами та компетенціями (знан-
нями) як здійснювати діяльність, що потрібно 
підприємству для забезпечення успіху, як дося-
гнути намічених цілей. Такими компетенціями  
слід розглядати сучасні концепції менеджмен-
ту, які охоплюють різні методи і способи по-
ліпшення діяльності підприємств в сучасних 
умовах. 

Кожне підприємство самостійно визначає 
цілі та шляхи їх досягнення, а сучасні концепції 
менеджменту дозволяють це робити з мініма-
льним затратами часу і грошей та максималь-
ною ефективністю. 
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Рисунок 3 – Графічне  визначення ефективності системи управління підприємством 

 


