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Тема: Функції, інструменти та риси сучасного управління. Методи управління. 

Напрямки удосконалення управління підприємством.  

Мета: ознайомити здобувачів освіти з рисами та інструментарієм процесу управління в 

сучасних умовах; освоїти напрямки удосконалення процесу управління на підприємстві. 

 

Визначені підприємством цілі та завдання реалізуються через управлінську 

діяльність всередині підприємства на основі поділу праці. Така праця спрямована на 

зміну стану підприємства відповідно до поставлених завдань і знаходить відображення 

у функціях управління. 

 
 

Сьогодні у світовій практиці використовують три інструменти управління: 

 ієрархія - передбачає чіткий поділ функцій у керованій системі, підпорядкування 

управлінських ланок за принципом ієрархічного ланцюга, безумовне виконання 

«вказівок зверху», пряму відповідальність перед вище стоячою ланкою; ієрархія є 

характерною для адміністративно-командної економіки і в умовах ринку в 

підприємницькому середовищі в «чистому» вигляді практично не 

використовується; 

 культура - ґрунтується на використанні в процесі впливу на працівників системи 

норм, правил і засад, визнаних суспільством; саме вони визначають стиль 

поведінки працівників, відношення до виконання ними своїх обов’язків, формують 

відповідальність за результати роботи; 

 ринок - має в основі використання в управлінській діяльності економічних законів 

та економічних інтересів суб’єктів господарювання, їх економічної свободи і 

самостійності; вигідність або невигідність результату визначає поведінку суб’єкта; 

в практиці господарювання існує ряд обмежень зі сторони держави, інших 

інституцій щодо економічної поведінки підприємницьких структур, окремих 

працівників. 

На практиці перелічені інструменти управління використовуються в певному 

поєднанні, хоча кожен з них є домінуючим в тій чи іншій економічній системі. 

 

 

 



Основними рисами сучасного управління є: 

- поступова відмова від управлінського раціоналізму (розгляд підприємства як 

закритої системи) і висунення на перший план проблем гнучкості та адаптованості 

до постійних змін зовнішнього середовища; 

- застосування ситуаційного підходу до управління, врахування конкретного набору 

обставин, які мають значний вплив на діяльність підприємства в даний момент 

часу; 

- необхідність розробки і реалізації стратегічного управління підприємством, який 

поєднує стратегічний підхід по формуванню цілей і завдань підприємства та 

програмно-цільовий підхід до їх реалізації; 

- використання інноваційного менеджменту, який передбачає сприйняття 

підприємством всього нового, сучасних досягнень науково-технічного прогресу; 

- зростання ролі лідера як носія нового господарського мислення, орієнованого на 

нововведення, на інтеграцію зусиль працівників, на раціональний ризик; 

- соціальна відповідальність менеджера як перед суспільством в цілому, так і перед 

працівниками підприємства; менеджер повинен таким чином організувати їх 

спільну роботу, щоб кожна людина максимально реалізувала свої здібності і 

потенціал. 

Функції управління можуть бути реалізовані шляхом розробки і використання 

сукупності методів управління. 

 

 

Використання різних методів управління передбачає існування певної 

альтернативи у виборі способів впливу на людей. Основою їх використання є ступінь та 

закономірності розвитку виробничих відносин у суспільстві, рівень розвитку самого 

підприємства, правові та соціальні-психологічні засади побудови відносин в колективі 

та ін. 

Виходячи зі змісту управлінських дій, можна виділити такі групи методів 

управління: 

 

 

Економічні методи – це прийоми і способи управління, в основі яких лежить 

свідоме використання системи економічних законів, економічний розрахунок, 

економічні інтереси, передбачення економічних результатів прийнятих рішень, 

матеріальна зацікавленість і відповідальність працівників. 

Ці методи включають: 

 матеріальне стимулювання працівників чи колективів та їх матеріальну 

відповідальність; за будь-якої системи господарювання і умов виробництва цей 

метод є одним із найдієвіших в процесі впливу на людей; 



 ціноутворення – спосіб і рівень встановлюваних цін на продукцію підприємства є 

важелем впливу на формування попиту на неї та її пропозиції і, відповідно, на 

прийняття певних рішень щодо нарощування обсягів виробництва, його згортання, 

визначення перспектив цінової політики, стратегії розвитку підприємства взагалі 

тощо; 

 державне регулювання – сукупність інструментів впливу держави на 

підприємницьку діяльність; найчастіше держава встановлює певні обмеження 

(наприклад, у рівні рентабельності продукції в окремих галузях, у величині 

торгівельних надбавок та ін.) і цим самим впливає на поведінку суб’єктів 

підприємництва на ринку; 

 стимулювання – об’єктами стимулювання можуть бути окремі виробництва 

(наприклад, надання пільг, дотацій соціально значимим, але нерентабельним або 

низькорентабельним виробництвам), а також окремі працівники підприємства, 

колективи його підрозділів (додаткові матеріальні виплати, підвищення розміру 

преміювання тощо); 

 оподаткування – є елементом державного регулювання і має на меті через 

механізм встановлення диференційованих податкових ставок заохочувати або 

обмежувати розвиток тих чи інших виробництв, галузей, територій і підприємств. 

Адміністративно-правові методи управління передбачають юридичний 

(правовий) і адміністративний вплив на відносини людей в процесі виробництва, 

оскільки ці відносини регулюються певними правовими нормами. 

    Основними рисами цих методів є: 

- наділення керівника (або вищого органу управління) владними повноваженнями; 

- підпорядкування нижчої ланки управління вищій; 

- вплив на керований об’єкт шляхом прямих завдань, розпоряджень, наказів і 

директив; 

- обов’язкове виконання вказівок вищих органів управління; 

- одноваріантність виконання вказівок. 

Ці методи передбачають використання законодавчих актів, інструкцій, положень, 

наказів та розпоряджень. 

Адміністративно-правові методи передбачають також і застосування відповідних 

матеріальних, адміністративних і карно-правових санкцій. 

До цієї ж групи можна віднести організаційно-розпорядчі методи, до яких 

належать підбір і розстановка кадрів, систематичний, щоденний контроль за діяльністю 

підлеглих. Ці методи сприяють оперативності управління і координації діяльності усіх 

ланок на виробництві. 

Соціально-психологічні методи управління забезпечують вільний розвиток 

особистості і колективу, побудову їх діяльності на активній творчій основі. Ці методи 

спрямовані на створення у колективі нормального морально-психологічного клімату, 

вони реалізують мотиви соціальної поведінки людини, оскільки традиційні прямі 

форми матеріального заохочення поступово втрачають свій стимулюючий вплив. 

Соціально-психологічні методи управління передбачають вивчення соціальних 

запитів та інтересів членів колективу, середовища виробництва, громадської думки. 

За змістом і характером впливу на колективи людей ці методи різноманітні. Одні 

із них мають за основу використання моральних стимулів до праці, критики і 

самокритики, наставництва тощо; інші спрямовані на окремого працівника і 

передбачають врахування його особистих потреб, наприклад, вирішення певної 

соціальної проблеми - надання житла, оздоровлення дітей, забезпечення їх дошкільного 

виховання і навчання та ін. 

Всі перелічені методи управління лише в поєднанні створюють необхідний 

арсенал дієвих засобів для ефективного менеджменту. 

Удосконалення управління підприємством повинно здійснюватись за такими 

напрямами: 

 вдосконалення організаційної структури управління підприємством; 

 поліпшення управління використанням виробничих ресурсів;  



 удосконалення управління впровадженням досягнень НТП та якістю продукції; 

 покращення системи планування як основної функції управління підприємством; 

 посилення уваги до організації культури і демократизації управління; сьогодні у 

зарубіжній практиці широко використовується поняття «організаційної культури»; 

вона за силою впливу на людей не поступається організації структури управління 

на підприємстві, адже головний потенціал прогресивних змін криється у свідомості 

людини, в її культурі, в тому числі в культурних стереотипах поведінки в 

організації; цей потенціал слід вивчати і скеровувати на забезпечення ефективного 

управління підприємством. 

Раціональна структура управління підприємством вимагає встановлення чисельності 

зайнятих в сфері управління підприємством. 

Чисельність працівників функціональних підрозділів підприємства визначається на 

основі відповідних нормативів, які встановлюються науково-дослідними інститутами 

праці і відображаються у відповідних методичних рекомендаціях. 

На підприємствах найчастіше чисельність управлінського персоналу встановлюється 

у відсотках до чисельності робітників та фіксується у штатному розписі підприємства. 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, опрацювати та 

вивчити його, дати письмово відповідь на наступне питання: 

 

1. Чи доцільно використовувати лише економічні методи управління з 

метою досягнення підприємством максимальної ефективності його 

функціонування? Обґрунтуйте Вашу відповідь.  

 

 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 

mailto:gr.ev@ukr.net

