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ВСТУП

 «Mondi» є міжнародною групою компаній з виробництва 
паперу та пакувальної тари, штат якої становить близько 
26100 чоловік у більш, ніж 33 країнах світу та на 102 
підприємствах. Основні операції компанії зосереджені у 
центральній частині Європи, Росії, Північній Америці та 
Південній Африці. Компанія «Mondi» інтегрована по всьому 
ланцюгу створення вартості у складі пакувальної тари та 
паперу - від управління лісовими ресурсами і виробництва 
целюлози, паперу та складової пластмаси, до розробки 
ефективних та інноваційних промислових та споживчих 
пакувальних рішень. 

 «Mondi» - це група компаній з виробництва паперу та 
пакувальної тари, структура якої має подвійний лістинг -
первинний лістинг «Mondi Limited» на Йоганнесбурзькій 
фондовій біржі та преміальний лістинг «Mondi plc» на 
Лондонській фондовій біржі. Акції «Mondi» включені в 
британські та європейські індекси соціально-відповідаль-
них інвестицій FTSE4Good Index Series ( з 2008 року) , а 
також в індекс SRI соціально-відповідальних інвестицій 
Йоганнесбурзької фондової біржі (з 2007 року).

 В компанії організовуються навчальні програми на місцях і 
міжнародні курси, які допомагають співробітникам 
професійно зростати. Академія «Mondi» проводить близько 
40 різних курсів на такі теми, як технології Mondi, 
управлінські навики і навики особистого спілкування. 



Країни, у яких «Mondi» здійснює свою діяльність



Міжнародні Африка Європа

1 Китай 11 Марокко 13 Австрія 23 Польща

2 Ірак 12 Південна Африка 14 Бельгія 24 Росія

3 Йорданія 15 Болгарія 25 Сербія

4 Ліван 16 Чеська Республіка 26 Словаччина

5 Малайзія 17 Франція 27 Іспанія

6 Мексика 18 Німеччина 28 Швеція

7 Оман 19 Греція 29 Туреччина

8 Південна Корея 20 Угорщина 30 Великобританія

9 Таїланд 21 Італія 31 Україна

10 США 22 Нідерланди



Що сприяє успіху компанії «Mondi»

 Вона має властиві стійкі цінові переваги від своїх низьковитратних виробничих активів та впливу на ринки, що
розвиваються, які також пропонують довгострокове структурне зростання

• Будучи об’єднаною через ланцюг створення вартості, вона здатна удосконалити безпеку поставок та знизити 
вплив нестабільності цін

Зосередженість «Mondi» на операційній ефективності забезпечує переваги, включаючи економію витрат,
виробничого часу та споживання ресурсів

 Компанії групи «Mondi» відомі своїми новаторськими ідеями вздовж ланцюгу створення вартості у
виробничому процесі та дизайні продукції

 Масштаби та глобальне охоплення її діяльності приносить «Mondi» фінансові вигоди та незмінно високий
рівень якості та сервісу у різних регіонах

• Активне управління ризиком «Mondi» дозволяє їй виявляти, оцінювати та реагувати на 
постійно мінливе бізнес-середовище



Організаційна структура та опис діяльності ТзОВ «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн»

ТОВ «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн» було приєднано до компанії Mondi Group після придбання в квітні 
2008 року. Mondi Group складається з 4 бізнес одиниць. Однією із них є Flexible Packadging, до складу 
якого входить бізнес сегмент - Mondi Industrial Bags (Монді Промислові Мішки), а ТОВ «Монді 
Пекеджінг Бегс Юкрейн» - є одним із підприємств Mondi Industrial Bags, світового лідера на ринку 
промислових паперових мішків. Це дає змогу товариству отримувати підтримку інших сестринських 
організацій, розташованих в Європі та інших частинах світу.

У своїй діяльності товариство опирається на Корпоративну Піраміду - "Шлях Монді", в якій визначена 
основна мета, а також, які саме цінності та культура лежать в основі всього, що ми робимо.  «Шлях 
Монді» надихає на формування культури, яка є ключовою успіху ТОВ «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн» 
та наших Клієнтів.
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1.Результати діяльності

Виробничі показники

Виробництво паперових мішків у ТОВ "Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн" налічує три автоматизовані лінії 
фірми W&H виготовлені в Німеччині заводом Lengerich (Westfalen), які призначені для виготовлення паперових 
мішків для будівельної, цементної і харчової промисловості України і країн СНД. 

Лінія №1: гільзова машина АМ-2180 із друкарським пристроєм ALINA для нанесення 2-х колірного друку 
змонтована і введена в експлуатацію в 2009р. та клапанна машина марки АD-2366NC із друкарським пристроєм 
для нанесення 2-х колірного друку змонтована і введена в експлуатацію також у 2009 році. 

Лінія №2: гільзова машина АМ-2135 із друкарським пристроєм ALINA для нанесення 4-х колірного друку 
змонтована і введена в експлуатацію в 2012р. та клапанна машина марки АD-2378 із друкарським пристроєм для 
нанесення 3-х колірного друку змонтована і введена в експлуатацію у 2016 році. 

Лінія №3: гільзова машина АМV-2160 змонтована і введена в експлуатацію в 2005р. та клапанна машина 
марки АD-2378 із друкарським пристроєм для нанесення 3-х колірного друку змонтована і введена в експлуатацію 
у 2013 році.

Мішки паперові  призначені для пакування сипучої та штучної продукції харчової промисловості та 
промислових товарів. 

Мішки повинні відповідати вимогам ДСТУ 7796:2015 та виготовляються згідно з технологічним регламентом 
та робочими кресленнями на мішки для відповідних видів продукції.

Мішки виготовляються двох типів: склеєні і склеєно-зшиті. Мішки склеєні виготовляються з відкритою або 
закритою (з клапаном) горловиною, мішки склеєно-зшиті - з відкритою горловиною. Мішки виготовляються одно-, 
дво-, три-, чотирьох-шаровими.

В мішки пакують від 5 до 80 кг продукції в залежності від кількості шарів паперу та його міцності. 
Міцність мішка визначається числом ударів під час вільного падіння, а також міцністю при штабелюванні з 

статичним навантаженням згідно ДСТУ 7796:2015.



 Динаміка виробництва мішків та пакетів з паперу в Україні 
в 2010 -2020 рр., млн. шт. 
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Фінансові показники

Показники 

2019 р. 2020 р.
Відхилення (+,-) 2020р. до 

2019р.

сума, тис.
грн.

% до 
доходу

сума, тис.
грн.

% до 
доходу

Сума 
тис.грн

%

1. Чистий дохід від реалізації продукції 654296 100,0 661401 100,0 7105 101,09

2. Собівартість реалізованої продукції 538608 82,32 485658 73,43 -52950 90,17

3. Валовий прибуток 115688 17,68 175743 26,57 60055 151,91

4. Інші операційні доходи 29910 4,57 11789 1,78 -18121 39,41

5. Адміністративні витрати 29499 4,50 28650 4,33 -849 97,12

6. Витрати на збут 38227 5,84 24470 3,70 -13757 64,01

7.Інші операційні витрати 26382 4,03 14788 2,24 -11594 56,05

8. Прибуток  від операційної 
діяльності

51490 7,87 119624 18,09 68134 232,32

9. Інші  фінансові доходи 10111 1,55 4455 0,67 -5656 44,06

10. Інші  доходи 1437 0,22 1 0,00 -1436 0,07

11.Інші витрати 440 0,07 0,00 -440 -

12. Прибуток  від звичайної 
діяльності до оподаткування

62598 9,57 124080 18,76 61482 198,22

13. Чистий прибуток 49985 7,64 100517 15,20 50532 201,09





Оцінка рентабельності капіталу та ефективності використання активів Товариства

Показники 2020 р.

Чиста рентабельність підприємства ,% 29,39

Рентабельність власного капіталу , % 35,82

Рентабельність сукупного капіталу, % 36,28

Рентабельність обороту від реалізації продукції, % 18,09

Рентабельність оборотних активів, % 41,91

Чиста рентабельність реалізації , % 15,20

Фондовіддача необоротних активів, грн. 6,48

Фондовіддача оборотних активів, грн. 2,76



Оцінка фінансової стійкості Товариства

Показники Економічно доцільне значення 2020 р.

Коефіцієнт фінансової незалежності ≥ 0,5 0,817

Коефіцієнт загальної заборгованості < 0,5 0,183

Коефіцієнт маневрування 0,4-0,6 0,552

Коефіцієнт інвестування > 1 3,081

Коефіцієнт фінансування > 1 4,465

Коефіцієнт забезпеченості запасів > 0,8 4,318

Коефіцієнт фінансової стійкості - 0,817



Стратегія розвитку

Стратегія підприємства базується на наступних основних особливостях: 

Високі стандарти ведення бізнесу: 
• підвищення продуктивності обладнання та виробітку 
• акцент на якості та продуктивності
• підвищення конкурентоспроможності на основі більш низьких витрат виробництва та 
оптимізації поточної господарської діяльності компанії 

Сучасна продукція: 
• забезпечення спільної розробки продукції та розподіл успіху з клієнтами 
• створення конкурентної переваги з лідируючими високоякісними продуктами та брендами 
• залучення висококваліфікованих фахівців і прийняття нестандартних рішень 

Розвиток персоналу: 
• стимулювання і розвиток персоналу  
• розвиток управлінської майстерності 
• використання чітких культурних характеристик

Стійкий розвиток: 
• турбота про здоров’я і безпеку, впровадження, використання і щоденна робота над правилами 
безпеки та їх належне дотримування усіма без винятку працівниками 
• зниження негативного впливу на навколишнє середовище
• створення продукції із належними безпечними для здоров’я та життя характеристиками
реалізація соціальної відповідальності 



Орієнтованість на Клієнта: 

• розуміння потреб ринку та клієнта 
• прагнення до бездоганного та своєчасного рівня надання послуг 
• підтримка тривалих партнерських відносин та вимірювальна оцінка успіху

Захист навколишнього середовища та охорона праці:

• турбота про довкілля, зменшення негативного впливу бізнесу на екологію, а також 
збереження енергоресурсів є пріоритетними напрямками діяльності Товариства, а також 
стилю управління менеджменту
• ідентифікуємо та оцінюємо потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище, 
скорочуючи негативний вплив, а також запобігаємо йому;
• прищеплюємо нашим співробітникам чітку виражену екологічну свідомість, глибоке 
розуміння принципів роботи із застосуванням правил охорони праці та безпеки роботи. 
Крім того, працівники мотивовані до впровадження власних еко-ідей, участі у їх втіленні
• безперервне покращення своїх досягнень в сфері охорони навколишнього середовища. 
Врахування змін рамкових (законодавчих) умов щодо охорони навколишнього 
середовища та охорони праці, адаптуючи поставлені цілі, розробляючи та впроваджуючи 
відповідні заходи
• якість продукції відповідає, на законодавчому та нормативному рівнях, вимогам 
замовників щодо безпечності її виготовлення



Наша мета – бути відкритими щодо кожного з колег у галузі трудового права, мобільності та 
компенсацій та пільг, що лежать в основі світових технологій HR. 

Нашою метою є захист і підвищення репутації Mondi в цих сферах, щоб захистити наші цінності. Ми 
прагнемо надавати найкращі бізнес-консультаційні послуги з точки зору дизайну, змісту та випуску готової 
продукції. Наш досвід базується на професійній компетентності, а також з поєднанням із свіжими ідеями, 
інноваціями.

Наші люди - наше найцінніше надбання. Тому ми робимо великий акцент на залученні, розвитку та 
утриманні потрібних працівників. Вони є частиною шляху Монді і є основою нашого спільного успіху.

У пріоритетах вчимося рухатися швидко та працювати добре під тиском. Але проблема формування 
нашої культури відрізняється від інших викликів, з якими ми стикалися. Ми не можемо цього зробити 
просто шляхом «впровадження» нових підходів чи практик, як це можливо в інших сферах.

Пріоритетами є розгортання модулів SAP SuccessFactors, які дозволяють Mondi бізнесу приймати 
рішення, керовані даними. Ця тверда HR-технологія також є цілеспрямованою інвестицією для того, щоб 
співробітники Mondi покращили нашу ефективність, особистий та кар’єрний розвиток, взаємодію зі своїм 
роботодавцем. 

ТОВ «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн» має основний принцип, простий і потужний: люди спочатку. 
Досвід працівників - це те, що відбувається, коли ви як працівник взаємодієте з Mondi як з роботодавцем. 



2. Ліквідність та зобов”язання

Ліквідність – це спроможність підприємства погашати свої поточні зобов'язання вчасно і в повному обсязі. 

Для підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно мати достатній обсяг грошових коштів та 
інших ліквідних активів, які в разі потреби можна перетворити в готівку і використати для погашення 
зобов'язань. Всі активи підприємства мають різну ліквідність – здатність швидко перетворюватись на грошові 
засоби. Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська 
заборгованість. До високоліквідних активів належать також цінні папери, що належать до поточних фінансових 
інвестицій. Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво. При 
високому рівні ліквідності обсяг ліквідних активів значно перевищує обсяг поточних зобов'язань. Про 
незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах 
перевищує їх реальні надходження. 

За даними фінансової звітності ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн” , основними джерелами забезпечення 
ліквідності  станом на 31.12.2020р. є:
- Грошові кошти на поточних рахунках в банках – в розмірі 145 041 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 61 245 тис. грн.; 

- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 1 085 тис. грн.;
- Запаси – 45 421 тис. грн. 

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні 
вигоди. Зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.



З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на: 
1. довгострокові; 
2. поточні;
3. непередбачені (умовні) зобов'язання;
4. доходи майбутніх періодів.

До довгострокових зобов'язань належать: - довгострокові кредити банків; - інші довгострокові 
зобов'язання; - відстрочені податкові зобов'язання; - довгострокові забезпечення. 

За даними фінансової звітності ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн” станом на 31.12.2020 року 
довгострокові зобов”язання не обліковуються. 

Поточні зобов'язання включають: - короткострокові кредити банків; - поточну кредиторську 
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за 
розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, 
за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків; короткострокові векселі видані; - поточні забезпечення; - інші поточні зобов'язання. 

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 
За даними фінансової звітності ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн” станом на 31.12.2020 року 
наявні такі зобов’язання: 



Поточні зобов”язання тис.грн

Поточна кредиторська заборгованість за:  товари, роботи, послуги 4622

розрахунками з бюджетом 3130

одержаними авансами 1487

внутрішніх розрахунків 33021

Найменування Загальна сума 
заборгованості, 
тис.грн

до 12 
місяців

від 12 до 
18 місяців

від 18 до 36 
місяців

понад 36 
місяців

За товари, 
роботи, послуги

4622 4622

Розшифровка кредиторської заборгованості за строками непогашення



Умовні зобов’язання, їх види. 

Умовне зобов’язання це:
a) можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після 
того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 
контрольованих суб’єктом господарювання,  або  
б)  існуюче зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки:  - немає 
ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення 
зобов’язання,  або 
в) суму зобов’язання не можна оцінити достатньо достовірно. 

ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн не визнає умовні зобов'язання у фінансовій звітності (за винятком 
випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою, а також 
суму цих зобов'язань можна достатньо достовірно оцінити). Станом на 31.12.2020 р. у фінансовій звітності 
Товариства умовні зобов’язання не обліковуються.



3. Кадрова політика та охорона праці

Люди та організація

 Наші співробітники – це найбільша цінність компанії. Захист та підтримка як працівників, так і 
мешканців територій, де ми проводимо свою виробничу діяльність, є одним із основних пріоритетів 
розвитку компанії. Компанія робить усе, для того, щоб повністю задовольнити сучасні вимоги щодо 
охорони праці, навколишнього середовища та безпеки.

 Значну увагу компанія приділяє соціальній підтримці співробітників та їхньому професійному розвитку і 
зростанню – запроваджена програма медичного страхування, компанія надає можливість за її рахунок 
відвідувати тренінги, професійні семінари та навчання. Наші працівники мають можливість відвідувати  
світові виставки паперової галузі, що надає їм можливість бути в тренді останніх новітніх розробок в 
індустрії.

 Компанія відповідально ставиться до виконання своїх зобов’язань, як роботодавця. Окрім своєчасної 
виплати заробітної плати, надання основних щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час 
виконання працівниками державних і громадських обов’язків та інших гарантій трудового 
законодавства, Товариство проводить періодичні атестації робочих місць за умовами праці, що 
дозволяє надавати працівникам додаткові виплати, додаткові відпустки та підтверджувати пільговий 
стаж для призначення пенсій. 

 Середньооблікова чисельність працюючих станом на 31.12.2020р. склала 119 осіб. 
 За гендерним принципом переважають чоловіки, що пов’язано з особливостями та специфікою 

індустрії. На даний час, лише 29% усього персоналу – жінки. Із загальної кількості усіх співробітників 
компанії, вищу освіту мають  44% працівників, 56% - середню або професійну. 
Вікові границі:
18-25 років – 5 працівників; 25-40 років - 64 працівників; 40-50 років – 34 працівників;
більше 50 років - 16 працівників.
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Охорона праці та безпека на виробництві

Показники безпеки за 2020р. Відсутність нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.
У 2020 році не всі цілі були досягнуті у зв'язку із впровадженням заходів, спрямованих на запобігання 

поширення коронавірусної інфекції (COVID-19).

1.Основні заходи, впроваджені на підприємстві з метою підвищення рівня охорони праці та 
техніки безпеки (в період з 2010 по 2020рр..):

1.1. Впровадження аудитів з охорони праці та техніки безпеки:
- для керівників підприємства;
- для майстрів виробництва;
- для машиністів та операторів;



1.2.Проведення оцінок ризику на робочих місцях та оцінок ризику механічних небезпек
устаткування, робіт на висоті та джерел енергії;
1.3.Розроблення плану заходів відповідно до результатів оцінок ризику (напр. 
встановлення захисних огороджень, бар’єрів, площадок обслуговування на всіх 
автоматизованих лініях, закупівля самохідного телескопічного підйомника, впровадження 
процедур по ізоляції джерел живлення);
1.4.Створення реєстрів (напр. хімічних та небезпечних речовин, контрольованого та 
критичного по безпеці устаткування, драбин, кінцевих вимикачів та кнопок аварійного 
вимкнення…);
1.5.Встановлення періодичності перевірок (напр. для всього контрольованого та критичного 
по безпеці устаткування, драбин, кінцевих вимикачів);
1.6.Впровадження стандартів складування і зберігання сировини та готової продукції
відповідно  до вимог охорони праці та техніки безпеки;
1.7.Впровадження електронної професійної системи безпеки LaPSS (для реєстрації 
кількості навчальних годин, результатів аудитів, періодичних перевірок усього контрольованого 
та критичного по безпеці устаткування, коригувальних дій з охорони праці та техніки безпеки, 
оцінок ризику);
1.8.Розроблення плану дій на випадок надзвичайної ситуації;
1.9.Проведення періодичних (щомісячних) зборів з техніки безпеки, які очолюються вищим 
керівництвом;
1.10.Покращення якості навчальних матеріалів з охорони праці та техніки безпеки для 
проведення вступних інструктажів новим працівникам, підрядним організаціям, гостям та 
відвідувачам (напр. створення презентацій, пам’яток, брошур…);



1.11.Нанесення розмітки та встановлення бар'єрів для розмежовування зону руху пішоходів 
та зони руху транспортних засобів (на території та у виробничих приміщеннях);
1.12.Щорічне проведення “Дня, коли можна все змінити”, метою якого є зосередити 
увагу на важливості дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і охорони 
навколишнього середовища;
1.13.Проведення навчань з надання першої долікарської допомоги за участю 
представників Товариства Червоного Хреста України.
1.14.Проведення практичних навчань з пожежної безпеки за участю представників 
Державного департаменту пожежної безпеки МНС.
1.15.Зменшення рівня виробничого шуму шляхом встановлення компресорного 
обладнання в спеціально обладнаному приміщенні.
1.16.Розроблення наглядних інструкцій (стандартних операційних процедур) з безпечної 
експлуатації устаткування та безпечного виконання роботи);
1.17.Проведення інтерактивних навчань MORO для всіх працівників виробництва 
(правила безпечної експлуатації рухомих та обертових механізмів);
1.18.Проведення кампанії “Відсутність порізів”: оцінка ризику всіх місць та робочих 
завдань, де існує небезпека порізу, розроблення наглядних інструкцій з безпечного 
виконання роботи і проведення навчань;
1.19.Проведення кампанії “Подумай двічі”: детальний аналіз трьох нещасних випадків 
на інших підприємствах Монді, які призвели до інвалідності;
1.20.Онлайн-змагання “Марафон безпеки”: всі працівники в команді виконували 
різноманітні кумедні завдання, пов’язані з правилами охорони праці та техніки безпеки. 



1.21. Розроблено та впроваджено заходи, які спрямовані на запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусної інфекції (COVID-19).

1.22.Обладнано тромелі всіх клапанних машин площадками обслуговування для безпечного 
виконання робіт на висоті.

1.23.Розроблено план заходів, необхідних для сертифікації відповідно до вимог нового стандарту 
ISO 45001:2018.

 Основні заходи із бюджету на 2021р.:
 Впровадити методику  підвищення рівня безпеки на робочому місці – “Brain Based Safety” (або 

«Безпека заснована на принципах роботи мозку») і провести навчання лінійному керівництву;
 Впровадити “Дошку залучення”, мета якої  - проведення аналізу нещасних випадків на інших 

підприємствах групи Монді для визначення заходів безпеки та попередження повторень схожих 
випадків на нашому підприємстві;

 Впровадити платформу для проведення навчань та перевірки знань з охорони праці та техніки 
безпеки в режимі онлайн;

 Розробити графік в'їзду вантажних транспортних засобів, метою якого буде уникнути 
нагромадження транспортних засобів на території підприємства та перед прохідною;

 Впровадити систему електронної реєстрації  та перевірки знань з охорони праці для всіх 
відвідувачів (напр. гостей, підрядників, водіїв вантажівок) які мають запланований візит у 
виробничі та/чи складські приміщення підприємства;

 Забезпечити дотримання усіх вимог охорони праці та техніки безпеки під час демонтажу, 
встановлення і запуску в експлуатацію виробничого устаткування.



Навчальні семінари

Робота працівників потребує постійного підвищення професійного рівня та майстерності. 
Виробничий процес невід’ємно пов'язаний з перевіркою та підтримкою на належному рівні 
необхідних навичок та знань, необхідних для виконання щоденних обов’язків. Тому працівники 
компанії систематично навчаються на семінарах, тренінгах та курсах підвищення кваліфікації. Для 
керівництва проводиться коучінг по розвитку команд та менеджменту. Керівники та працівники 
проходять тренінги з ефективної комунікації з клієнтами. Для працівників щорічно проводиться 
технічне навчання згідно затвердженого графіку. Воно включає теоретичне навчання. Таке 
навчання готує персонал до якісного виконання своїх професійних обов’язків, підтримання ними 
належного професійного рівня та підвищення кваліфікації.

ТОВ «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн» проводить навчання:
І. Внутрішньо «Mondi Academy»: 

Цифрова трансформація Mondi має на меті покращити підсумки за рахунок поліпшення 
процесів нашої діяльності, покращення досвіду клієнтів та співробітників та поширення більш 
спритних способів роботи. Так само можливості навчання та розвитку в Mondi відображають 
більше цифрових інструментів та гнучкості. Новий спосіб навчання також є більш адаптованим 
відповідно до потреб як працівника, так і всієї організації.

Навчання відбувається найкраще через різноманітні важелі - привабливі до різних стилів та 
графіків навчання. Шанована модель навчання під назвою "70 -20-10" стверджує, що більшість 
професійного розвитку - приблизно 70% - відбувається завдяки досвіду роботи; ще 20% припадає 
на соціальну взаємодію через наставництво, навчання та зворотній зв'язок; і лише 10% 
відбувається за допомогою офіційних інструктажів, включаючи особисті або 



онлайн-курси, семінари та електронні інструменти. Наше бачення - забезпечити багатий навчальний 
центр, де колеги можуть отримати доступ до всього спектру можливостей розвитку: від онлайн-курсів та 
електронних інструментів, до наставництва, коучингу та оптимізації роботи, а також до перевірених 
семінарів та платформ для співпраці, де наші колеги з різних бізнес-підрозділів та групових функцій 
діляться своїм досвідом та навчаються один у одного.

Освіта, навчання та розвиток - це важливий аспект для майбутньої стійкості нашого бізнесу, 
допомагаючи нам забезпечити доступ до необхідних нам навичок. Дуже важливо усвідомити, що це не 
відбувається раз чи два на рік, коли ми приєднуємось до тренінгу. Це відбувається щодня».

Онлайн-курси Linked In Learning.

Електронна бібліотека Mondi.

Процес PDR (Огляд розвитку ефективності) змінюється, щоб краще підтримувати постійне навчання. 
Команда з питань розвитку людей прагне надати колегам Mondi натхнення, інформацію та можливості 
розвивати навички, що підтримують нашу стратегію бути орієнтиром для нашої галузі.

ІІ. Зовнішньо: професійні центри та тренінги як в Україні, так і за кордоном.

ІІІ. Самостійно: працівники добровільно згідно своїх планів розвитку освоюють додаткові знання, які 
можуть бути використані у їх роботі за принципом самоосвіти.



4. Соціальний напрямок

ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн” є соціально- відповідальною 
компанією. 

Співпраця з громадами Стрийського району Львівської області області займає 
провідне місце у діяльності компанії. 

Так, ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн” надає соціальну допомогу в рамках 
соціальних договорів із об’єднаними територіальними громадами та безповоротну 
фінансову допомогу.    

Основна частина коштів спрямовується на розвиток інфраструктури та 
поліпшення умов життя жителів міста Жидачів та району.



5. Управління ризиками

Діяльність керівництва нашого підприємства, спрямована на економічний захист від небажаних свідомих 
або випадкових обставин, що наносять шкоди нашій діяльності.

Мета управління ризиками - виявляти, аналізувати і впливати на всі ризики, з якими стикається 
організація, з позиції використання сприятливих можливостей для збільшення вартості її активів.

З цією метою наш менеджмент проводить якісний і кількісний аналіз ризику, визначає його джерело 
фактор, імовірність та передбачає наслідки.

Управління ризиком на нашому підприємстві - це процес розробки і реалізації ризикових управлінських 
рішень. Ризиковими є рішення при відомій імовірності досягнення результату. При цьому функції управління 
ризиком повинні виконувати на відповідному рівні всі підрозділи фірми.

Так, в управлінні ризиком:
- бухгалтерія виконує функцію допомоги в розробці бюджету;
- відділ маркетингу - робить прогноз небезпечних властивостей продукції;
- відділ кадрів - займається питаннями праці, інструктує та навчає персонал, оформляє компенсації і т.ін.
Серед способів усунення ризиків ми виокремлюємо:
- уникнення ризику - ухилення від заходів пов'язаних з ризиком;
- утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність;
- передача ризику - це означає, що інвестор передає відповідальність за ризик страховій компанії;
- зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.



Ми виділяємо наступні стадії процесу розробки та реалізації ризикових рішень:

1) інформаційний аналіз містить роботи з моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища, виявлення 
нових джерел ризику і корегування відомих факторів, прояв яких залежить відмінливих умов;

2) діагностика ситуації визначається специфікою поставленого завдання, основний акцент робиться на 
урахування причин, що викликають зміни ризику, їх ранжируванні й оцінці втрат (вигод) при визначених 
параметрах ситуації. На даній стадії використовуються різні методи виміру й оцінки ризику (математичні, 
статистичні, інтуїтивні);

3) розробка варіантів рішень як стадія процесу управління характеризується тим, що для кожного варіанту 
рішення розглядаються межі можливого негативного прояву ризику. Оцінка подається за всіма змістовними 
аспектами ризику: економічним, соціальним, екологічним, організаційним, іміджевим, правовим;

4) прийняття рішення містить комплексне обґрунтування як самого рішення, так і прийнятої разом з ним 
ймовірності та параметрів допустимого ризику. Передбачається розробка системи відповідальності з питань 
управління ризиком.

5) організація і реалізація включають види управлінської діяльності з реалізації ризик-рішення, у процесі якої 
виявляються нові аспекти прояву організаційного ризику (невиконання, затримок тощо), що вимагає оперативних 
заходів. Контроль змін у параметрах ризику і корекгування можуть мати істотне значення в ситуаційному 
менеджменті. Своєчасність реакцій і дій менеджера - головна умова стабілізації ситуації і зниження погрози 
втрат.



6. Дослідження та інновації

Менеджмент нашого підприємства визначає п’ять типів нових комбінацій змін або інновацій на підприємстві: 
– виробництво паперових мішків в новій якості;  
– впровадження нових підходів виробництва паперових мішків; 
– освоєння нових ринків збуту паперових мішків; 
– залучення для виробничого процесу паперових мішків нових джерел сировини; 
– проведення реорганізації (уведення нових організаційних і технологічних форм та схем) виробництва 
паперових мішків. 

Таким чином, предметом цих змін є: готова продукція, технологічні процеси, сировина, організація 
виробництва та нові ринки збуту.

Підвищення ефективності виробництва для нас є найважливішим завданням. Його реалізація, на нашу 
думку, в значній мірі залежить від рівня інноваційної діяльності підприємства.

Про значний вплив інноваційної діяльності на ефективність виробництва свідчать і фактичні дані роботи 
нашого підприємства: 
- приріст обсягів виробництва паперових мішків; 
- збільшення обсягів виробленої продукції на одного працюючого;
- підвищення продуктивності праці;
- підвищення конкурентоспроможності нашої продукції; 
- заміна застарілих конструкцій та дизайнів готової продукції; 
- зменшення кількості відходів готової продукції;
- зменшенння собівартості готової продукції;



- зниження матеріаломісткості виробництва паперових мішків; 
- зниження енергомісткості виробництва паперових мішків; 
- зниження витрат на оплату праці на одиницю готової продукції; 
- розширення внутрішнього ринку продаж паперових мішків; 
- розширення зовнішнього ринку продах паперових мішків; 
-охорона праці та навколишнього середовища.

Наведені вище економічні показники свідчать про вагомий вплив інновацій на підвищення ефективності 
виробництва нашого підприємства.


