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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються в 

країні протягом останніх десятиліть, характеризуються 

нестабільністю та відсутністю чіткої ефективної стратегії 

розвитку практично у всіх сферах, що використовують природні 

ресурси. 

Сучасний стан сфери водного господарства, як галузі 

природокористування, характеризується наявністю комплексу 

проблем економічного, технологічного та екологічного 

характеру. 

Вирішення галузевих проблем вимагає пошуку і поглиблення 

досліджень з питань удосконалення управління технологічними 

процесами, що відбуваються в ній, зокрема, процесами 

менеджменту у сфері природогосподарських проєктів. 

Відродження галузі сьогодні можливе тільки за умови 

реформування організаційно-економічних відносин, появи нових 

джерел та форм фінансування водогосподарсько-меліоративних 

проєктів, впровадження нових екологічно досконаліших 

технологій, удосконалення існуючого механізму управління 

водогосподарськими об’єктами на всіх рівнях, впровадження 

сучасних принципів управління, в першу чергу, на державному 

рівні, а також інструментарію сучасного менеджменту.   

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в 

підприємствах водної галузі для вирішення конкретних 

економічних завдань при функціонуванні в умовах змінного 

середовища. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична 

підготовка студентів та одержання практичних навичок з таких 

питань: вивчення основних понять менеджменту у водній галузі, 

одержання знань про системний підхід до менеджменту 

водогосподарського підприємства, вивчення впливу макро- та 

мікросередовища на його діяльність;  формування вмінь 

здійснювати поточне та стратегічне планування, реалізовувати 

проєкти. 
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У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних 

завдань студенти набудуть наступних компетенцій: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Вміти управляти ресурсами організації в ризикових 

умовах. 

ФК 9. Вміти розробляти та оцінювати проекти в різних 

сферах діяльності в умовах обмеженості ресурсів. 

ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 

управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального використання 

природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо 

їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної 

ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 

наслідків. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

РН 6. Демонструвати навички управління матеріальними, 

фінансовими, трудовими, інформаційними, природними та 

іншими ресурсами організації в умовах ризику. 

РН 15. Демонструвати навички організаційного проектування, 

здатність розробляти та оцінювати проекти в умовах обмеженості 

ресурсів. 

 

  

 

 

 

 

.  
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатись з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою. З метою самоперевірки потрібно відповісти на 

запитання, розміщені в кінці кожної теми.  

 

Тема 1. Концепція водного менеджменту 

Зміст теми. Сутність та роль управління та менеджменту. 

Історія розвитку менеджменту як науки. Зміст основних 

категорій системи менеджменту. Принципи сучасного 

менеджменту. Водний менеджмент та його особливості. 

Сучасний стан та тенденції розвитку водного менеджменту. 

Державна політика і державне регулювання водної галузі. 

Законодавче регулювання галузі. 

Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Вміти управляти ресурсами організації в ризикових 

умовах. 

ФК 9. Вміти розробляти та оцінювати проекти в різних 

сферах діяльності в умовах обмеженості ресурсів. 

ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 

управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального використання 

природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо 

їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної 

ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 

наслідків. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

РН 6. Демонструвати навички управління матеріальними, 
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фінансовими, трудовими, інформаційними, природними та 

іншими ресурсами організації в умовах ризику. 

РН 15. Демонструвати навички організаційного проектування, 

здатність розробляти та оцінювати проекти в умовах обмеженості 

ресурсів. 

Основні положення. Значимість та актуальність в сучасному 

мінливому світі системної соціальної науки «менеджмент» важко 

переоцінити. Як відомо, наука менеджменту зародилась понад 

100 років тому у США і за цей період показала свою ефективність 

в тих країнах, в яких широко використовувалась. З впевненістю 

можна сказати, що ХХ ст. є епохою менеджменту, і практично всі 

економічні дива у світі відбулись саме завдяки цій науці. 

Дослідження зарубіжного досвіду доцільно здійснювати для 

використання інноваційних методів менеджменту, які можуть 

бути адаптовані до вітчизняних умов, а також сприятимуть 

поліпшенню інвестиційного клімату в країні. 

Термін «водний менеджмент» сьогодні вже використовується 

для позначення процесу державного управління водним 

господарством та його елементами. 

Система водного менеджменту повинна ґрунтуватись на 

класичних теоретичних засадах менеджменту з використанням 

принципів, функцій, методів, інструментів сучасної теорії 

менеджменту з урахуванням специфіки об’єкту управління та 

існуючих взаємозв’язків в галузі.  

Побудова сучасної системи водного менеджменту повинна 

базуватись на наступних принципах: формування ринкового 

механізму і поєднання його з державним регулюванням; 

орієнтація на попит та потреби ринку; постійне підвищення 

ефективності діяльності; корегування цілей і програм у 

відповідності до потреб ринку; інформаційне забезпечення для 

прийняття оптимальних рішень; адаптація до міжнародних 

стандартів; посилення соціальних та екологічних вимог до 

діяльності організацій та установ; оптимізація розподілу 

ресурсів; впровадження гнучких та адаптованих управлінських 

структур  тощо. 
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Завдання. Розглянути сучасний стан, проблеми, перспективи 

та особливості управління водною сферою за кордоном (на вибір 

студента).  

 

  

Тема 2.  Організації водогосподарського комплексу як 

об’єкт управління 

Зміст. Поняття про організацію як систему. Основні ознаки 

організації. Особливості водогосподарської організації. 

Життєвий цикл організації. Організаційна структура 

водогосподарських організацій. Зовнішнє та внутрішнє 

середовище водогосподарських організацій. 

Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Вміти управляти ресурсами організації в ризикових 

умовах. 

ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 

управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального використання 

природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо 

їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної 

ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 

наслідків. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

РН 6. Демонструвати навички управління матеріальними, 

фінансовими, трудовими, інформаційними, природними та 

іншими ресурсами організації в умовах ризику. 

Основні положення. Будь-яка група повинна відповідати 

наступним обов'язковим вимогам, щоб вважатися організацією: 

- наявність принаймні двох людей, які вважають себе 

частиною цієї групи; 
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- наявність принаймні однієї загальної мети (тобто бажаного 

кінцевого стану або результату), яку приймають як загальну усі 

члени цієї групи; 

- наявність членів групи, які працюють разом, щоб досягти 

значущої для всіх цілі. 

Організація — це група людей, діяльність яких свідомо 

координується задля досягнення спільної мети чи цілей. 

Організація є свідомо координоване соціальне утворення, що 

характеризується певними межами і набором взаємопов'язаних 

цілей. 

Організація як система є сукупністю пов'язаних між собою 

частин, що утворюють цілісність. Будь-яке підприємство — 

відкрита система, що взаємодіє із зовнішнім середовищем. Будь-

яке підприємство реалізує три ключові процеси: отримує ресурси 

із зовнішнього середовища, виробляє продукт і передає його у 

зовнішнє середовище. 

Основними потоками організації на вході є надходження 

матеріалів, робочої сили, капіталу, але в виході готовий товар. 

Організація як система має загальні характеристиками. У 

кожній організації діяльність здійснюється за рахунок 

використання ресурсів, серед яких може бути людський капітал, 

інформація, технології, матеріали та ін. 

Залежність від довкілля є ще однією характеристикою 

організації як системи, оскільки вони є відкритими. Організація 

як система залежить від довкілля стосовно ресурсів, споживачів, 

користувачів результатами праці. Зовнішнє середовище 

складається з сил та інститутів, з якими підприємство може 

зіткнутися під час здійснення оперативної чи стратегічної 

діяльності (умови економіки, закони, система цінностей у 

суспільстві та ін.). Очевидна характеристика будь-якої 

організації - розподіл праці. 

Завдання. Розглянути організаційну структуру, діяльність, 

внутрішнє середовище водогосподарської організації (на вибір 

студента). 
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Тема 3. Система функцій водного менеджменту 

Зміст. Функціональний підхід у менеджменті. Основні 

функції водного менеджменту. Планування у водному 

менеджменті. Організація і координування у водному 

менеджменті. Мотивація, контроль і регулювання у водному 

менеджменті. Лідерство як сучасна функція менеджменту. 

Спеціальні функції водного менеджменту. 

Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Основні положення. Реалізація цілей ефективного 

менеджменту відбувається через його функції - загальні та 

спеціальні. 

До загальних функцій належать: планування, організація, 

координація, мотивація, контроль, лідерство.  

Функція «Планування» полягає в системній реалізації 

лержавної політики у сфері водного господарства: концепції, 

стратегії, цілі, шляхи і методи їх досягнення.  

Організація і координування передбачає реалізацію 

стратегічних і поточних планів розвитку; удосконалення 

нормативного-правового забезпечення діяльності галузі; 

реорганізацію системи управління водогосподарським 

комплексом. 

Мотивація – це розробка механізму стимулювання економічно 

ефективного використання виробничих і трудових ресурсів 

галузі, зокрема:  

- мотивація персоналу водогосподарських організацій з метою 

формування відповідального відношення,  ініціативності, 

прогресивності, зниження рівня корупції.  

- розробка системи стимулювання реалізації інвестиційних 

проєктів та нововведень в галузі. 

- стимулювання ресурсоощадливого та екологічно-безпечного 

водоспоживання і водокористування. 
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Контроль і регулювання передбачає впровадження 

ефективного збалансованого механізму контролю і регулювання 

на всіх етапах виробничого процесу з метою забезпечення 

сталого функціонування водогосподарських систем. 

Лідерство – це інтеграція міжособистісних факторів 

організацій сфери водного господарства і природокористування 

для орієнтації їх на досягнення цілей через цілеспрямований 

вплив на поведінку окремих осіб або робочих груп. 

Спеціальні функції водного менеджменту диференційовані за 

об’єктами, процесами, елементами виробничо-господарської 

діяльності і можуть включати фінансовий, інвестиційний, 

інноваційний, проєктний, екологічний, виробничий, 

операційний, кадровий, соціальний менеджмент. Розглянемо 

особливості реалізації окремих спеціальних функцій водного 

менеджменту.  

Завдання. Ознайомитись з особливостями реалізації функцій 

менеджменту на прикладі водогосподарської організації (на 

вибір студента). 

 

 

Тема 4. Стратегічний менеджмент у водній галузі 

Зміст. Поняття «стратегія», «стратегічне планування»,  

«стратегічний розвиток». Стратегічне та тактичне управління у 

водній галузі. Аналіз зовнішнього середовища, розробка 

стратегії, вивчення стратегічних альтернатив організаційного 

розвитку. Функціональні стратегії. Стратегія розвитку галузі та  

організації. 

Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 

управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального використання 

природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо 

їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної 

ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 

наслідків. 
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Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Загальні положення. Стратегія – це план дій для досягнення 

бажаних цілей в короткостроковій, середньостроковій і 

довгостроковій перспективі.  

Корпоративна стратегія (визначає стратегічну місію компанії 

в цілому, стосується спільної мети та масштабів бізнесу, щоб 

допомогти йому виправдати очікування зацікавлених сторін, 

служить керівництвом для прийняття стратегічних рішень в 

рамках всього бізнесу). 

Бізнес-стратегія, або стратегія бізнес-одиниці (встановлює 

стратегічні цілі бізнес-одиниці та включає стратегічні рішення 

про вибір продуктів, задоволенні потреб споживачів, отримання 

переваги перед конкурентами, створенні нових можливостей і т. 

д.). 

Функціональні (операційні) стратегії стосуються стратегічних 

цілей для досягнення бізнес-цілей і подальшого розвитку самої 

функціональної області (зосереджені на питаннях ресурсів, 

людей, процесів і т.д.). 

Цілі важливі для організацій, щоб визначити майбутній 

напрямок компанії. Хороша стратегія завжди виникає з 

ретельного аналізу стану компанії на ринку. Тут об’єднуються 

сильні та слабкі сторони компанії, а також можливості та загрози 

(SWOT-аналіз). 

Успішна реалізація стратегії можлива за умови наявності 

комплексу таких двох компонентів в її складі: 

1) Розподіл ресурсів. 

2) Унікальна система діяльності. 

Стратегічний менеджмент у водній галузі передбачає 

формування:  

- загальнодержавної концепції розвитку водного 

господарства і водної політики; 

- стратегічних та поточних цілей розвитку галузі;  

- стратегічних напрямків розвитку галузі в цілому 

та її окремих складових.  
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В свою чергу це потребує розробки і реалізації:  

- державних, цільових, міждержавних, 

регіональних програм раціонального використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів, розвитку 

водогосподарсько-меліоративного комплексу; 

- планів управління річковими басейнами; 

- планів водокористування на системах; 

регіональних схем комплексного протипаводкового захисту та 

ін. 

Завдання. Провести SWOT-аналіз водогосподарської галузі 

України або водогосподарської організації (на вибір студента). 

 

 

Тема 5. Управління фінансовою та інвестиційною 

діяльністю у водній галузі. 

Зміст. Особливості фінансування галузі водного 

господарства. Досвід зарубіжних країн. Поняття інвестицій та 

інвестиційних проєктів. Основні напрямки інвестування у сфері 

водного господарства. Проблеми і перспективи фінансування 

проектів у сфері водного господарства. 

Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Вміти управляти ресурсами організації в ризикових 

умовах. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

РН 6. Демонструвати навички управління матеріальними, 

фінансовими, трудовими, інформаційними, природними та 

іншими ресурсами організації в умовах ризику. 

Основні положення.  

Дослідження зарубіжного досвіду дозволяє прийти до 

висновку, що, навіть за умов розвиненої ринкової економіки, 

водне господарство і меліорація земель не можуть існувати без 

підтримки держави і суспільства. Однак сучасні політико-
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економічні умови в Україні диктують певні вимоги до переходу 

від централізованого фінансування таких проєктів до змішаного, 

за участю приватних структур. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою інвестиції в 

галузь водного господарства та сільськогосподарських 

меліорацій, наприклад,  здійснюють як держава, так і суб'єкти 

ринку: приватні сільгоспвиробники, землевласники, фермери і т. 

д. В сучасних умовах фінансовий механізм підтримки 

водогосподарської галузі може включати: 

- пряме бюджетне фінансування окремих робіт в ході 

реалізації проєктів; 

- надання дотацій, субсидій і кредитів на будівництво і 

реконструкцію водогосподарських систем; 

- надання пільг при оподаткуванні, кредитних і фінансових 

пільг, відшкодування за рахунок бюджету частини відсотків за 

кредитами, отримані господарствами в комерційних банках; 

- надання державних гарантій на закупівлю певного обсягу 

продукції; 

- надання інвесторам державних гарантій інвестиційних 

ризиків; 

- введення системи пільгового державного лізингу; 

- цільові міжнародні позики, гранти, договори партнерства; 

- забезпечення сприятливого податкового, кредитного, 

інвестиційного клімату для залучення коштів міжнародних 

донорів та приватного капіталу, грантових програм, іноземних 

підприємницьких структур, страхових і громадських організацій. 

Сьогодні надзвичайно важливим є формування інвестиційної 

стратегії як держави, так і підприємств водогосподарського 

комплексу, яка передбачає вибір важливих напрямків 

інвестиційної діяльності, оцінку інвестиційної привабливості 

окремих реальних проєктів і фінансових інструментів, відбір 

найбільш ефективних з них; формування реальних інвестиційних 

програм і портфеля інвестицій, вибір найбільш ефективних форм 

їх фінансування. 

Сьогодні головні зусилля у водній галузі спрямовані на 

реконструкцію та модернізацію водогосподарських систем, 

підвищення ефективності зрошення, заощадження водних 



 15 

ресурсів, охорону довкілля, протипаводковий захист. Тому 

стратегічними напрямками інвестування повинні бути: 

- забезпечення відновлення і надійного 

функціонування водогосподарсько-меліоративного 

комплексу, реконструкція і модернізація 

меліоративних систем та їх споруд; 

- впровадження нових способів зрошення 

(краплинне, мікродощування) і осушення (системи 

двосторонньої дії) земель; 

- застосування водо- та енергозберігаючих 

екологічно безпечних режимів зрошення і 

водорегулювання; 

- освоєння і запровадження нанотехнологій для 

підвищення ефективності системи водопідготовки, 

автоматизованих систем моніторингу, прогнозування і 

запобігання шкідливій дії вод; 

- запровадження ресурсо- та природозберігаючих 

технологій, зокрема маловодних і безводних 

технологій; 

- поліпшення екологічного стану зрошуваних та 

осушених земель; 

- будівництва та реконструкції гідротехнічних 

споруд, захисних дамб, польдерів, протипаводкових 

водосховищ; 

- забезпечення розвитку та реконструкції систем 

питного водопостачання та водовідведення та інше.  

Завдання. Розглянути можливості фінансування 

водогосподарських проектів, що є доступники для вітчизняних 

підприємств.  

 

 

Тема 6. Управління проєктами у водній галузі 

Зміст. Поняття «проєкт», «управління проєктами». 

Природокогосподарські проекти. Проєкти у водній галузі. 

Особливості управління проєктами у сфері 

природокористування. Методологія, процеси та процедури 

управління проєктами. 
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Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 9. Вміти розробляти та оцінювати проекти в різних 

сферах діяльності в умовах обмеженості ресурсів. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

РН 15. Демонструвати навички організаційного проектування, 

здатність розробляти та оцінювати проекти в умовах обмеженості 

ресурсів. 

Основні положення. Сьогодні управління проєктами - це 

визнана у всьому світі методологія вирішення організаційно-

технічних проблем, це філософія керівництва проєктами, яка 

спрямована на ефективне досягнення цілей шляхом застосування 

системи сучасних методів, технік і технологій менеджменту. За 

допомогою методів управління проєктами визначають його цілі, 

оцінюють життєздатність, розробляють структуру робіт, 

визначають необхідні обсяги і джерела фінансування, 

підбирають виконавців (в тому числі за допомогою торгів та 

конкурсів), визначають терміни реалізації, складають графіки 

виконання робіт, оцінюють необхідні ресурси, кошторис і 

бюджет проєкту, планують і враховують ризики, забезпечують 

контроль за реалізацією, оцінюють результати.  

Водогосподарські проєкти мають певні особливості і 

відмінності від інвестиційних проєктів, здійснюваних в інших 

галузях, зокрема залежність одержуваного результату від 

погодно-кліматичних умов; використання специфічних видів 

ресурсів – природних; застосування специфічних 

водогосподарських, меліоративних та агротехнічних технологій. 

Враховуючи такі особливості, основні складові системи 

управління проєктами повинні включати: 

1. Відпрацьований механізм інформаційного забезпечення: 

збір даних,  аналіз, обробка і координація отримання інформації. 

Особлива увага повинна бути приділена можливості ресурсного 

забезпечення проєкту. 
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2. Розробку стратегічних альтернатив, планування 

інвестиційної кампанії, бюджетування. 

3. Формування концепції майбутнього інвестиційного 

проєкту відповідно до загальної стратегії організації, 

встановлення цілей і завдань за проєктом. При цьому серед 

сформульованих в рамках проекту цілей мають бути цілі щодо 

оптимізації використання ресурсів та мінімізації негативного 

впливу на навколишнє природне середовище.  

4. Обґрунтування критеріїв аналізу досягнення цілей, в 

тому числі екологічних. Розробка системи підконтрольних 

показників, що відповідають обраним критеріям, проведення 

розрахунків доцільності та ефективності інвестицій. 

5. Створення механізму відбору інвестиційних заявок¸ який 

повинен бути об’єктивним та адекватним.  

6. Формулювання організаційних аспектів моніторингу і 

контролю. 

7. Створення і впровадження систем електронного 

документообороту.  

8. Управління грошовими потоками  проєкту, що дозволяє 

здійснювати ефективне фінансове планування та прогнозування. 

9. Управління ризиками – обов’язковий «атрибут» сучасної 

господарської діяльності, особливо у галузях 

природокористування, де фінансовий результат напряму 

залежить від мінливих та важко передбачуваних природних умов. 

10. Перевірка досягнення цілей підприємства у сфері 

інвестиційної діяльності, впровадження механізму корегуючи 

дій. 

Завдання: сформувати концепцію проекту у водній сфері  (на 

вибір студента).  

 

 

 

Тема 7. Управління ризиками у водній галузі 

Зміст. Сутність поняття «ризик». Основні підходи до 

класифікації ризиків. Зовнішні та внутрішні ризики. Ризики у 

водній галузі. Методи оцінки ризиків. Методи управління 

ризиками. 
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Компетенції: 

ФК4 - Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

ФК 7. Вміти управляти ресурсами організації в ризикових 

умовах. 

ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 

управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального використання 

природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо 

їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної 

ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 

наслідків. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

РН 6. Демонструвати навички управління матеріальними, 

фінансовими, трудовими, інформаційними, природними та 

іншими ресурсами організації в умовах ризику. 

Загальні положення. Управління ризиками - це організаційна 

модель, спрямована на розвиток якості процесів управління. 

Ризик - це можливість виникнення несприятливої ситуації або 

невдалого результату виробничо-господарської чи будь-якої 

іншої діяльності. 

Несприятливою ситуацією або невдалим результатом можуть 

бути: 

- втрачена вигода; 

- збиток (втрата власні кошти); 

- відсутність результату (ні прибутку, ні збитку); 

- недоотримання доходу чи прибутку; 

- подія, яка може призвести до збитків чи недоотримання 

доходів у майбутньому. 

Види ризиків у зв'язку з небезпекою: 

- Техногенні ризики – це ризики, пов'язані з господарською 

діяльністю людини (наприклад, забруднення довкілля). 

- Природні ризики — це ризики, які не залежать від діяльності 

людини (наприклад, землетрус). 



 19 

- Змішані ризики - це ризики, що становлять події природного 

характеру, але пов'язані з господарською діяльністю людини 

(наприклад, зсув, пов'язаний з будівельними роботами). 

Види ризиків у сферах прояву: 

- Політичні ризики — це ризики прямих збитків та втрат або 

недоотримання прибутку через несприятливі зміни політичної 

ситуації в державі або дії місцевої влади. 

- Соціальні ризики – це ризики, пов'язані із соціальними 

кризами. 

- Екологічні ризики – це ризики, пов'язані з ймовірністю 

настання громадянської відповідальності за завдання шкоди 

навколишньому середовищу, а також життю та здоров'ю третіх 

осіб. 

- Комерційні ризики - це ризики економічних втрат, що 

виникають у будь-якій комерційній, виробничо-господарській 

діяльності. До складу комерційних ризиків включають фінансові 

ризики (пов'язані із здійсненням фінансових операцій) та 

виробничі ризики (пов'язані з виробництвом продукції (робіт, 

послуг), здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності). 

- Професійні ризики - це ризики, пов'язані з виконанням 

професійних обов'язків (наприклад, ризики, пов'язані з 

професійною діяльністю лікарів, нотаріусів тощо).  

Види ризиків в залежності від можливості передбачення: 

- Прогнозовані ризики - це ризики, пов'язані з циклічним 

розвитком економіки, зміною стадій кон'юнктури фінансового 

ринку, передбачуваним розвитком конкуренції тощо. 

- Непрогнозовані ризики - це ризики, що відрізняються 

повною непередбачуваністю прояву. Наприклад, форс-мажорні 

ризики, податковий ризик та ін. 

Види ризиків за джерелами виникнення: 

 

- Зовнішній (систематичний чи ринковий) ризик — це ризик, 

який не залежить від діяльності підприємства. 

- Внутрішній (несистематичний чи специфічний) ризик — 

ризик, залежить від діяльності конкретного підприємства.  

Види ризиків за розміром можливої шкоди: 
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- Допустимий ризик - це ризик, втрати за яким не 

перевищують розрахункової суми прибутку по операції. 

- Критичний ризик - це ризик, втрати за яким не перевищують 

розрахункової суми валового доходу по операції. 

- Катастрофічний ризик — це ризик, втрати яким 

визначаються частковою чи повною втратою власного капіталу 

(може супроводжуватися втратою позикового капіталу). 

Види ризиків щодо фінансових наслідків: 

- Ризик, що тягне лише економічні втрати, несе лише 

негативні наслідки (втрата доходу чи капіталу). 

- Ризик, що тягне за собою втрачену вигоду, характеризує 

ситуацію, коли підприємство в силу об'єктивних і суб'єктивних 

причин, що склалися, не може здійснити заплановану операцію. 

Види ризиків за характером прояву у часі: 

- Постійний ризик характерний для всього періоду здійснення 

операції та пов'язаний з дією постійних факторів. Наприклад, 

процентний ризик, валютний ризик тощо. 

- Тимчасовий ризик характеризує ризик, що має перманентний 

характер, що виникає лише на окремих етапах здійснення 

фінансової операції. Наприклад, ризик неплатоспроможності 

підприємства. 

Види ризиків щодо частоти реалізації: 

- Високі ризики – це ризики, котрим характерна висока частота 

настання шкоди. 

- Середні ризики – це ризики, котрим характерна середня 

частота завдання шкоди. 

- Малі ризики - це ризики, котрим характерна мала 

ймовірність настання шкоди. 

Завдання. Сформувати перелк потенційних ризиків для 

проекту у сфері водного господарства (на вибір студента). 

 

 

Тема 8. Прийняття рішень у водному менеджменті 

Зміст. Сутність управлінських рішень. Зміст і види 

управлінських рішень. Критерії класифікації управлінських 

рішень. Процес прийняття рішень. Інформаційне забезпечення 

водного менеджменту.  Соціальні та екологічні аспекти 
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прийняття управлінських рішень у водній галузі. Методи 

розробки і прийняття управлінських рішень. 

Компетенції: 

ФК 13 – Уміти критично оцінити пропоновані варіанти 

управлінських рішень, в т.ч. в сфері раціонального використання 

природних ресурсів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів 

господарювання, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо 

їх вдосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної 

ефективності, ризиків і можливих соціально-економічних 

наслідків. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, сучасні 

концепції лідерства. 

Загальні положення. Управлінське рішення – це 

найважливіший вид управлінської праці, а також сукупність 

взаємопов'язаних, цілеспрямованих та логічно послідовних 

управлінських дій, що забезпечують реалізацію управлінських 

завдань. Це творча, вольова дія суб'єкта управління, що 

ґрунтується на знанні об'єктивних законів у сфері 

функціонування керованої системи та аналізу інформації про її 

функціонування.  

Управлінським називається рішення, яке розробляється для 

соціальної системи. Воно спрямовано такі аспекти: 

- стратегічне планування; 

- керування управлінською діяльністю; 

- управління людськими ресурсами, такими як: 

продуктивність, активізація знань та вмінь; 

- менеджмент діяльності у галузі виробництва та 

обслуговування; 

- забезпечення формування системи управління; 

- управлінське консультування; 

- менеджмент внутрішніх та зовнішніх комунікацій. 

Управлінські рішення класифікуються: 

- за ступенем поширеності проблеми; 

- актуальність мети; 

- сфери впливу; 
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- термін реалізації; 

- прогнозованих наслідків; 

- характер використаної інформації; 

- методику у галузі розробки рішення; 

- кількості критеріїв вибору; 

- формі прийняття рішень; 

- методу фіксації кінцевого результату. 

Умови, у яких виробляються якісні управлінські решения: 

- використання при розробці наукових підходів у галузі 

менеджменту; 

- попередній аналіз у сфері впливу економічних законів на 

ефективний аспект конкретного управлінського рішення; 

- забезпечення процесу інформування особи, яка приймає 

управлінське рішення, необхідними, перевіреними даними; 

- організація застосування методів функціонально-вартісного 

аналізу, прогнозування, моделювання та економічного 

обґрунтування кожного конкретного управлінського рішення; 

- здійснення структуризації проблеми та подальша побудова 

дерева цілей; 

- забезпечення можливості у плані порівнянності варіантів 

рішень; 

- надання варіантності рішень; 

- обґрунтованість прийнятого рішення з погляду правового 

процесу; 

- забезпечення автоматизації процесу зі збирання та обробки 

інформації, а також процесу з розробки та реалізації прийнятого 

рішення; 

- механізм розробки та функціонування системи із 

забезпечення відповідальності, а також мотивації якісного та 

ефективного рішення; 

- забезпечення функціонування механізму реалізації 

прийнятого рішення. 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Водний менеджмент». Самостійна робота 

полягає у поглибленому вивченні питань курсу, які не увійшли 

до тематики лекцій. Індивідуальна робота оформляється у 

вигляді презентації та захищається студентом на парі.  

 

Тематика індивідуальних завдань 

1. Історія розвитку менеджменту як науки, школи менеджменту. 

2. Зарубіжний досвід управління водною сферою. 

3. Історія водогосподарського комплексу України. 

4. Принципи сучасного менеджменту. 

5. Держводагентство України та його діяльність. 

6. Водогосподарські організації в Україні. 

7. Досвід зарубіжних країн в організації водного менеджменту. 

8. Лідерство як сучасна функція менеджменту. 

9. Особливості мотивації у водному секторі. 

10. Кадровий менеджмент у водній галузі. 

11. Професійний розвиток персоналу водогосподарських 

організацій. 

12. Основи інноваційного менеджменту у водній галузі. 

13. Екологічний менеджмент у водній галузі. 

14. Операційний менеджмент водогосподарських організацій. 

15. Напрямки стратегічного розвитку водогосподарських 

організацій. 

16. Напрямки стратегічного розвитку водної галузі. 

17. Досвід зарубіжних країн у фінансуванні водної галузі. 

18. Проблеми та перспективи розвитку водної галузі. 

19. Фандрейзинг водогосподарських проектів. 

20. Сучасна методологія управління проектами. 

21. Управління ресурсами проектів у водній галузі. 

22. Управління часом водогосподарських проектів. 

23. Огляд методів оцінки ризиків у водній галузі. 

24. Заходи з управління ризиками у водній галузі. 

25. Методи прийняття управлінських рішень.    
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