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2 Основи менеджменту 

Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи спеці-

альних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних ос-

нов системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього 

та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціону-

вання та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини. 

Змістовні модулі: Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління.  

Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище ор-

ганізації, етапи життєвого циклу. 

Принципи та функції менеджменту. Технологія та система методів мене-

джменту. Сутність і складові процесу управління. Планування, як функція ме-

неджменту. Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. 

Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. 

Елементи організаційних структур, макро- і мікросередовище організації. Кла-

сифікація управлінських рішень. Мотивація та її основні компоненти. Сутність, 

елементи та процес управлінського контролю. 

Форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лі-

дерство. Стилі управління. Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації. Різно-

види нововведень. Управління змінами, подолання опору.  

Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура орга-

нізації. Ефективність управління. 
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2.1 Основні поняття й категорії менеджменту.  

 

Менеджер – це керівник-професіонал, що працює за наймом і спеціалізу-

ється на примноженні прибутку.  

Менеджмент - уміння добиватися поставлених цілей, використовуючи 

працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. 

Зауважимо, що, менеджмент слід розглядати не просто як окрему дисци-

пліну, а як міждисциплінарну галузь знання, що акумулює досягнення теорії 

управління, економічної теорії, маркетингу, соціології й психології управління, 

підприємництва, кібернетики.  

Менеджмент, розглянутий з погляду конкретних управлінських дій, - це 

форма суспільної практики людей, за допомогою якої забезпечуються функціо-

нування й розвиток підприємств, реалізація поставлених задач. Високий сту-

пінь оволодіння практикою управління підприємствами може оцінюватися як 

мистецтво. 

Крім поняття менеджменту, існує поняття "управління", як синонім "ад-

міністрування", іноді управління використовують як синонім менеджменту, а 

іноді управління вважається більш широким поняттям, чим менеджмент1). 

Отже, у загальному вигляді це можна записати в такий спосіб: 

 

 

 

Управління означає спрямований вплив на систему чи окремі процеси, 

що відбуваються в ній, з метою зміни її стану чи додання їй нових властивос-

тей і якостей. Але оскільки управління належить як до технічної ("машина-

машина"), соціотехнічної ("людина - машина") і т.д. систем, а менеджмент має 

 
1) Всього визначень терміна "управління" – близько трьох сотень, але їх загальна ідея така: для того щоб управ-
ляти, необхідно, по-перше, впливати і, по-друге, бачити мету свого впливу. Також необхідно зазначити, що в 
багатьох словниках "керування" та "управління" – тотожні поняття. 
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;
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місце тільки у відносинах усередині соціо-економічної системи, то варто зазна-

чити, що управління – більш широке поняття. 

Якщо ж говорити про управління будь-якими ресурсами, то мова йде про 

синонім менеджменту. Наприклад, на Заході поняття менеджера (manager) має 

охоплюючий характер. Якщо у нас керівник – це людина, що в першу чергу ро-

зпоряджається людськими ресурсами, й іноді використовує фінансові (премія), 

технічні (транспорт, устаткування) ресурси та інформацію, то на Заході – усі ці 

ресурси менеджера (грошові фонди, інформація, устаткування, матеріали, ро-

боча сила) вважаються однаково цінними. 

Якщо ж мова йде про адміністрування, то воно має дещо інший відтінок, 

а саме: адміністративне управління не заохочує ініціативу. На рис. 2.1 предста-

влене співвідношення понять "адміністрування" і "менеджмент". Якщо перевага 

віддається ієрархії (як, наприклад, в адміністративно-командній системі радян-

ського суспільства чи в армії, чи в державних органах), то мова йде про адміні-

стрування, навпроти, якщо в основному використовуються ринкові інструмен-

ти, то можна говорити про менеджмент. Культура - дуже ефективний, але най-

більш "інерційний" інструмент управління. 

Ієрархія – організація взаємовідносин, де основний засіб впливу - відно-

сини влади-підпорядкування, тиск на людину зверху, за допомогою примушу-

вання, контролю над розподілом матеріальних благ і т.п. 

Культура - це напрацьовані й визнані суспільством, організацією, групою 

цінності, соціальні норми, установки, шаблони поведінки, ритуали, що змушу-

ють людину поводитися так, а не інакше. 

Ринок - мережа рівноправних відносин по горизонталі, що ґрунтуються 

на відносинах купівлі-продажу продукції та послуг, на відносинах власності, на 

рівновазі інтересів продавця й покупця. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що як самостійний вид професій-

ної діяльності менеджмент можливий тільки на базі сформованого ринку і тако-
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го, що розвивається, оскільки є управлінським механізмом, убудованим у рин-

кову економіку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Три інструменти управління 

 

Праця менеджера являє собою розумову працю, що складається з трьох 

видів діяльності: організаційно-адміністративної та виховної, евристич-

ної1)(аналітичної, конструктивної, творчої), і операторської (інформаційно-

технічної).  

Крім того, специфіка праці менеджера полягає в такому: 

 менеджер бере участь у створенні матеріальних благ і наданні послуг побіч-

но, через і за допомогою праці інших працівників; 

 предметом праці є інформація; 

 засобами праці - організаційна й обчислювальна техніка; 

 результатом праці - управлінське рішення. 

В управлінській діяльності виділяють суб'єкт і об'єкт управління.  

Суб'єктом управління може бути окрема людина чи група людей, відпо-

відні суспільні інститути (організації, установи), працівники апарату управ-

ління, які повинні: 

 мати здатність чітко й усвідомлено визначати мету; 

 
1) Евристика – сукупність логічних прийомів та методичних правил теоретичного дослідження та відшукання 
істини, тут – метод, що дозволяє скоротити кількість варіантів, що розглядаються при прийнятті рішення. 
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 розробляти і вибирати способи впливу і методи досягнення намічених цілей; 

 мати здатність реєструвати факт досягнення мети; 

 здійснювати процес управління. 

Об'єктом управління є керована ланка, елемент системи управління, що 

сприймає керуючу дію з боку інших елементів. Об'єктом управління можуть бу-

ти організаційно відособлені підрозділи, ділянки, цехи, філії підприємства, під-

приємство в цілому, але у результаті - знов-таки людина у процесі виробничої 

діяльності. 

За допомогою управлінської праці здійснюється взаємодія між суб'єктом і 

об'єктом управління.  

Що стосується поняття "підприємницька діяльність", то необхідно дати 

таке роз'яснення з приводу розходжень між термінами "менеджер" і "підпри-

ємець". Менеджер, як ми з'ясували, - професіонал, керівник, що працює за най-

мом; у той час як підприємець – це особа, що вкладає власні кошти в організа-

цію справи і бере на себе специфічний ризик, пов'язаний з її результатами, а 

також усю повноту відповідальності за кінцеві результати діяльності як ін-

дивідуальної, так і колективної. 

Таким чином, підприємницька діяльність – це основний вид самостійної 

господарської діяльності, що здійснюється фізичними та юридичними особа-

ми, яких називають підприємцями, від свого імені і на свій ризик на постійній 

основі.  

Під функціями менеджменту варто розуміти відносно відособлені напря-

мки управлінської діяльності (трудові процеси в сфері управління). Основні 

функції менеджменту: планування, організації, мотивації, регулювання, конт-

ролю. 

Метод менеджменту – спосіб досягнення поставленої мети. Виділяють: 

1) організаційно-розпорядницькі (адміністративні) методи управління; 

2) економічні; 

3) соціально-психологічні; 
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4) ідеологічні; 

5) правові. 

З усіх груп методів ми будемо вивчати перші три, тому що ідеологічні 

методи – це прерогатива політичних лідерів, а правові – юристів. 

Організаційно-розпорядницькі (адміністративні) методи базу-

ються на відношенні: влада - підпорядкування.  

Адміністративні методи складають систему прямого адміністративного 

впливу на підлеглих. Цей вплив використовується для виконання нормативних 

й індивідуальних актів управління. Нормативні акти управління (Статут підп-

риємства, Положення про структурні підрозділи, інструкції і т.д.) визначають 

мету, задачі, функції, права і відповідальність підприємства, його підрозділів і 

персоналу, а також працівників апарату управління. Індивідуальні акти управ-

ління на підприємстві (накази, розпорядження, вказівки і т.п.) адресовані ви-

значеним об'єктам управління і визначають поточні задачі. 

Організаційно-розпорядницькі методи можна умовно поділити на методи: 

1) організаційного впливу (регламентування, нормування, інструктування й ін-

формування); 

Переваги методів цієї групи: дозволяють створити струнку структуру уп-

равління, привчити до визначеного порядку весь колектив. Методи працюють 

довго, ефективно і зі зворотним зв'язком. 

Недоліки цих методів: вимагають значних як матеріальних, так і духов-

них витрат для створення системи управління. 

2) розпорядницького впливу (накази, розпорядження, вказівки, особисті про-

хання, дисциплінарні дії).  

Всі переваги методів цієї групи можна звести до одного: швидке реагу-

вання. 

Але є й недоліки: дорогий контроль і певна нестабільність. Відсутність 

зворотного зв'язку до моменту виконання розпорядження (наказу). 
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Економічні методи менеджменту — це сукупність засобів й ін-

струментів, що цілеспрямовано впливають на створення умов для функціону-

вання і розвитку підприємництва. Важелі економічного механізму відповіда-

ють соціально-економічній природі підприємства і є одним із факторів розвит-

ку виробництва й обміну на ринковій основі.  

До економічних методів належать: комерційний і внутрішньофірмовий 

розрахунки, планування, ціноутворення, фінансова політика, система оподатко-

вування, економічний аналіз. 

Соціально-психологічні методи управління — це сукупність конк-

ретних прийомів впливу на процеси формування і розвитку трудових колекти-

вів, соціальні процеси, що відбуваються всередині них, структуру зв'язків між 

індивідами, їх інтереси, стимули, соціальні задачі.  

Соціально-психологічні методи управління являють собою єдність двох 

аспектів управлінського впливу на працівників — соціального і психологічного.  

Соціальний вплив виявляється через сукупність конкретних способів і 

прийомів, спрямованих на формування і розвиток виробничого колективу, тру-

дову і творчу активність його працівників, формування духовних інтересів лю-

дей і їхній світогляд. 

Психологічний вплив полягає в регулюванні взаємовідносин між чле-

нами виробничого колективу з метою створення в ньому сприятливого психо-

логічного клімату. 

 

2.2 Планування, як функція менеджменту 

 

При всій різноманітності форм підприємництва існують ключові поло-

ження, що застосовуються практично у всіх сферах комерційної діяльності і для 

різних фірм, необхідні для того, щоб вчасно підготуватися, обійти потенційні 

труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених ці-
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лей. Розроблення стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми 

є найважливішою задачею для будь-якого бізнесу. 

Зміст внутрішньорганізаційного планування як функції управління ор-

ганізацією полягає в обґрунтованому визначенні основних напрямків і пропорцій 

розвитку виробництва з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і 

ринкового попиту.  

Сутність планування виявляється в конкретизації цілей розвитку всієї 

організації і кожного підрозділу окремо на встановлений період часу; визначен-

ні господарських задач, засобів їхнього досягнення, термінів і послідовності ре-

алізації; виявленні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, необхідних 

для розв'язання поставлених задач.  

Залежно від змісту, цілей і задач виділяють такі форми планування і види 

планів: 

1 Форми планування залежно від тривалості планового періоду: 

 перспективне (стратегічне) планування (прогнозування); 

 середньострокове планування (бізнес-план); 

 поточне (бюджетне, оперативне) планування. 

2 Види планів: 

а) залежно від змісту господарської діяльності — плани науково-

дослідних і дослідницько-конструкторських робіт; виробництва і збуту; матері-

ально-технічного постачання; фінансовий план; 

б) залежно від організаційної структури підприємства (фірми) - плани ви-

робничої ділянки; плани дочірньої компанії. 

Планування передбачає: обґрунтування вибору цілей; визначення політи-

ки; розроблення заходів (способу дій); методи досягнення цілей; забезпечення 

основи для прийняття подальших довгострокових рішень.  

Планування закінчується перед початком дій з реалізації плану. Плану-

вання – це початковий етап управління, однак воно являє собою не єдиний акт, 
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а процес, який продовжується до завершення планованого комплексу операцій 

(рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Загальна схема управління організацією 

 

Планування спрямоване на оптимальне використання можливостей орга-

нізації, у тому числі найкраще використання усіх видів ресурсів і запобігання 

помилковим діям.  

Стратегічне планування полягає в основному у визначенні головних ці-

лей діяльності організації, охоплює період у 10-15 років, і залучає всі стратегіч-

ні ресурси компанії.  

Стратегічне планування має на меті дати комплексне наукове обґрунту-

вання проблем, з якими може зштовхнутися організація в майбутньому, і на цій 

основі розробити показники розвитку організації на плановий період.  

Середньострокові плани охоплюють п'ятирічний термін як найбільш зру-

чний для відновлення виробничого апарату й асортименту продукції. У них фо-

рмуються основні задачі на встановлений період, наприклад, виробнича страте-

гія організації, стратегія збуту, фінансова стратегія і т.п. Середньострокові пла-

ни передбачають розроблення у визначеній послідовності заходів, спрямованих 

на досягнення цілей, намічених довгостроковою програмою розвитку.  

Середньостроковий план, як правило, містить кількісні показники. У 

ньому наводяться детальні відомості про продукти, капіталовкладення, джерела 

фінансування. Він розробляється у виробничих відділеннях.  

Збір інформації Планування Реалізація Контроль 

Корегування 
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Поточне планування полягає в основному у визначенні проміжних цілей 

на шляху досягнення стратегічних цілей і задач. При цьому детально розроб-

ляються засоби і способи розв'язання задач, використання ресурсів, упрова-

дження нової технології.  

Існують кілька способів складання планів, або методів планування:  

Балансовий метод ґрунтується на оцінці взаємозв'язку ресурсів, які пот-

рібні організації, і оцінці потреби в них у границях планового періоду. Якщо 

ресурсів порівняно з потребами недостатньо, то доводиться вишукувати додат-

кові джерела, які б дозволили покрити дефіцит. Якщо ж є надлишок ресурсів, 

то необхідно вирішувати прямо протилежну проблему - розширювати їхнє 

споживання або позбуватися надлишків. 

Другий метод планування — це нормативний метод. Суть його в тому, 

що в основі планових задач на визначений період враховуються норми витрат 

різних ресурсів на одиницю продукції (сировини, матеріалів, оснащення, робіт-

ника часу, коштів і т.п.). Таким чином, нормативний метод планування викори-

стовується як самостійно, так і в ролі допоміжного стосовно балансового мето-

ду. 

Норми і нормативи, які використовуються в плануванні, можуть бути на-

туральними, вартісними і часовими. 

Третю групу методів планування складають математичні, які зводяться 

до оптимізаційних розрахунків на основі різного роду моделей. До найпрості-

ших моделей відносять статистичні, наприклад, кореляційні, які відображають 

взаємозв'язок двох змінних величин. 

Методи лінійного програмування дозволяють на основі розв'язання сис-

теми рівнянь і нерівностей визначити їхні оптимальні величини. Це допомагає 

за заданим критерієм вибрати найбільш оптимальний варіант чи функціонуван-

ня розвитку об'єкта керування, щоб забезпечити максимальний прибуток, зме-

ншити витрати і т.п. 
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2.3 Організація: поняття, призначення, властивості. 

Організація - соціальна спільність, що складається з групи людей, діяль-

ність яких свідомо координується для досягнення загальної мети чи системи 

цілей, а структура закріплена в Статуті. 

З визначення випливають вимоги до організації: 

 наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною групи; 

 наявність принаймні однієї мети, яку вважають спільною всі члени групи; 

 свідома робота групи для досягнення значущої для всіх мети (чи групи ці-

лей). 

Загальні характеристики організацій: 

1 Ресурси. 
2 Залежність від зовнішнього середовища. 
3 Горизонтальний поділ праці. 
4 Вертикальний поділ праці. 
5 Структура організації. 
6 Необхідність керування. 
Необхідно також знати, що організація є системою, тобто сукупністю 

взаємодіючих елементів, що складають цілісність, яка має властивості, від-

мінні від властивостей складових елементів.  

При цьому організація складається з керуючої та керованої підсистем. 

Керуюча система містить складові, що забезпечують процес управління. До 

складу керованої підсистеми входять елементи, що забезпечують безпосередній 

процес виробничої, господарської, комерційної й інших видів діяльності. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Взаємодія керуючої та керованої підсистем  

Керуюча підсистема 

Керована підсистема 

Зворотний 
зв'язок  

Прямий 
зв'язок  
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Існують неформальні організації, які виникають практично у всіх форма-

льних організаціях, за винятком дуже малих. 

Неформальна організація – соціальна спільність, мета і структура якої 

народжуються спонтанно в процесі взаємодії. Як і у формальних організацій, 

цілі є причиною існування такої організації. У великих організаціях існує кілька 

неформальних організацій, що можуть об'єднуватись в мережу. Якщо користа-

тися сленгом, то неформальна організація – це "тусовка" для обраних осіб.  

У неформальних організаціях є неписані правила - норми, що є еталонами 

поведінки. Найважливіші причини входження в групу – задоволення почуття 

належності, взаємодопомоги, захисту, тісне спілкування і симпатія. 

Основні характеристики неформальних організацій, які сильно вплива-

ють на ефективність формальної організації: 

 Соціальний контроль. Першим кроком до встановлення соціального контро-

лю за своїми членами є визначення норм. Щоб бути прийнятим групою і збере-

гти в ній своє положення, особистість повинна дотримуватися цих норм. Тих, 

хто порушує норми, як правило, чекає відчуження від групи. 

 Опір змінам. Виникають завжди, коли члени групи вбачають у змінах погро-

зу існуванню групи, їхньому загальному досвіду, задоволенню соціальних не-

статків, загальним інтересам, позитивним емоціям. 

 Неформальні лідери. Виконують дві функції: допомагають групі в досягнен-

ні її цілей і підтримують соціальну взаємодію. 

Внутрішнє середовище організації представлене, на думку Мескона, 

Альберта, Хедоурі й ін., такими змінними – цілі, структура, задачі, техноло-

гія і люди (див. рис. 2.4).  

Ціль – конкретний остаточний стан чи бажаний результат організації. 

Структура – логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних 

областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досяга-

ти цілей організації. 
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Задачі – наказана робота, серія робіт чи частина роботи, які повинні 

бути виконані заздалегідь встановленим способом у заздалегідь встановлений 

термін. 

Технологія – це поєднання кваліфікаційних навичок, устаткування, інфо-

рмструктури, інструментів і відповідних технічних завдань, необхідних для 

здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації, людських ресурсах.  

Класифікація технології за Джоаною Вудворд: одиничне, дрібносерійне чи ін-

дивідуальне виробництво, масове чи великосерійне виробництво і, нарешті, бе-

зупинне виробництво (наприклад, переробка нафти, сталеливарне і мідеплави-

льне виробництво). 

Люди – є центральним чинником будь-якої моделі управління, включаю-

чи і ситуаційний підхід. Їм властиві наступні характеристики, як здібності, об-

дарованість, схильності, потреби, знання, очікування, ставлення до праці, пози-

ція, точка зору, сприйняття (усвідомлення стимулів, одержуваних від відчут-

тів), розуміння цінностей, вплив середовища на особистість та її поведінку, на-

явність якостей лідера.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Взаємозв'язок внутрішніх перемінних  

Що стосується зовнішнього середовища, то треба аналізувати: 

1) Зовнішнє середовище прямого впливу - містить фактори, що безпосеред-

ньо впливають на діяльність організації. До них відносять постачальників, акці-

онерів, трудові ресурси, закони й установи державного регулювання, профспіл-

ки, споживачів і конкурентів. 

ЦІЛІ СТРУКТУРА 

ЗАДАЧІ 

ЛЮДИ 

ТЕХНОЛОГІЯ 
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2) Зовнішнє середовищем непрямого впливу, яке містить фактори, що мо-

жуть не робити прямого негайного впливу на організацію, але позначаються на 

її функціонуванні. Мова йде про такі фактори, як стан економіки, науково-

технічний прогрес, соціокультурні й політичні зміни, вплив групових інтересів 

та істотні для організації події в інших країнах. 

Під структурою управління організацією розуміється впорядкована су-

купність взаємозалежних елементів, що перебувають між собою в стійких ві-

дносинах, які забезпечують їхній розвиток і функціонування як єдиного цілого. 

Елементами структури управління є: 

 працівник управління - особа, що виконує визначену функцію управління; 

 первинна група - колектив працівників управління, у якого є загальний кері-

вник, але немає підлеглих; 

 орган управління - група працівників, пов'язаних певними відносинами, яка 

складається з первинних груп. 

Структура управління характеризується наявністю зв'язків між її елемен-

тами. Горизонтальні зв'язки мають характер узгодження і є, за правилами, од-

норівневими. Вертикальні зв'язки - зв'язки підпорядкування, виникають за на-

явності декількох рівнів управління. Вертикальні зв'язки можуть мати лінійний 

і функціональний характер.  

Лінійні зв'язки означають підпорядкування лінійним керівникам, тобто з 

усіх питань управління. Функціональні мають місце при підпорядкуванні за ви-

значеною групою проблем функціональному керівнику. 

Існують два типи структур:  

1) Механістичні, або бюрократичні структури. В цих структурах викори-

стовуються переважно формальні правила, вузьку спеціалізацію робіт, чіткий 

ієрархічний розподіл влади. До цих структур відносять: лінійну, функціональ-

ну, лінійно-функціональну, дивізіональну. 

2)  Органічні, або адаптивні структури. Адаптивні - більш гнучкі порів-

няно з бюрократичними організаційними структурами. Їхня суть - можливість 
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адаптуватися до змін навколишнього середовища подібно до того, як це роб-

лять живі організми. До органічних типів відносять: проектну і матричну стру-

ктури. 

Лінійна структура утворюється в результаті побудови апарату уп-

равління тільки з взаємопідпорядкованих органів у вигляді ієрархічної градації 

(рис.2.5): 

На чолі кожного підрозділу стоїть керівник, що наділений усіма повно-

важеннями і здійснює одноособове керівництво над підлеглими йому працівни-

ками, і який зосереджує у своїх руках усі функції управління. Сам керівник пе-

ребуває в безпосередньому підпорядкуванні керівника вищого рівня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Лінійна структура управління 

 

Структура використовується дрібними і середніми фірмами, що здійс-

нюють нескладне виробництво, за відсутності широких коопераційних зв'язків 

між підприємствами. 

Переваги лінійної структури управління: єдність і чіткість розпорядниць-

кої діяльності; погодженість дій виконавців; чітка система взаємних зв'язків 

між керівником і підлеглим; швидкість реакції у відповідь на прямі вказівки; 

одержання виконавцями ув'язаних між собою розпоряджень і завдань, забезпе-

чених ресурсами; особиста відповідальність керівника за кінцеві результати ді-

яльності свого підрозділу. 

Керівник 
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Недоліки лінійної структури полягають у такому: високі вимоги до керів-

ника, що повинен мати великі різнобічні знання і досвід з усіх функцій управ-

ління і сфер діяльності, здійснюваних підлеглими, що обмежує можливості ке-

рівника з ефективного керування; перевантаження менеджерів вищого рівня, 

величезна кількість інформації, потік паперів, множинність контактів з підлег-

лими і вищими; тенденція до тяганини при вирішенні питань, що стосуються 

декількох підрозділів; відсутність ланок з планування і підготовки управлінсь-

ких рішень. 

Лінійно-штабна структура містить у собі спеціально створені 

при лінійних керівниках підрозділи, до складу яких входять високопрофесійні 

спеціалісти з вузького кола питань, і які беруть на себе розробку того чи іншого 

елементу в процесі планування та прийняття управлінських рішень (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Лінійно-штабна структура управління 

Головне завдання штабних підрозділів полягає в наданні допомоги ліній-

ному менеджеру у виконанні окремих функцій управління. До штабної струк-

тури входять штабні фахівці при вищих менеджерах. 

До штабних підрозділів відносять службу контролінгу, відділи координа-

ції й аналізу, групу сіткового планування, соціологічну, юридичну служби. 

Створення штабних структур - крок убік поділу праці менеджерів. Часто мене-

джери штабних підрозділів наділяються правами функціонального керівництва. 

Керівник Штаб#1 

Штаб#2 
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До них відносять планово-економічний відділ, бухгалтерію, відділ маркетингу, 

відділ управління персоналом. 

Переваги структури полягають у такому:  

 більш глибока й осмислена підготовка управлінських рішень; 

 звільнення лінійних менеджерів від надмірного завантаження; 

 можливість залучення фахівців і експертів у визначених галузях. 

Існують деякі недоліки: 

 недостатньо чітка відповідальність, тому що той, хто готує рішення, не бере 

участі у його реалізації; 

 тенденція до надмірної централізації; 

 збереження високих вимог до вищого керівництва, що приймає рішення. 

Функціональна структура припускає, що кожен орган управлін-

ня спеціалізується на виконанні окремих функцій на всіх рівнях управління: 

Виконання вказівок кожного функціонального органу в межах його ком-

петенції обов'язково для виробничих підрозділів. Рішення з загальних питань 

приймаються колегіально. Функціональна спеціалізація апарату управління 

значно підвищує його ефективність, тому що замість універсальних менедже-

рів, що повинні розбиратися у виконанні усіх функцій, з'являється штаб висо-

кокваліфікованих фахівців. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Функціональна структура управління [4] 

Структура націлена на виконання постійно повторюваних рутинних за-

дач, що не вимагають оперативного прийняття рішень. Використовуються в уп-
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равлінні організаціями з масовим або великосерійним типом виробництва, а та-

кож при господарському механізмі витратного типу, коли виробництво най-

менш сприйнятливе до НТП. 

Основні переваги структури: висока компетентність фахівців, що відпові-

дають за здійснення конкретних функцій; звільнення лінійних менеджерів від 

вирішення багатьох спеціальних питань і розширення їхніх можливостей з опе-

ративного управління виробництвом; створюється основа для використання в 

роботі консультацій досвідчених фахівців, зменшується потреба у фахівцях 

широкого профілю. 

Існують визначені недоліки: труднощі підтримки постійних взаємозв'яз-

ків між різними функціональними службами; тривала процедура прийняття рі-

шень; відсутність взаєморозуміння і єдності дій між функціональними служба-

ми; зниження відповідальності виконавців за роботу в результаті того, що кож-

ний виконавець одержує вказівки від декількох керівників; дублювання і непо-

годженість вказівок і розпоряджень, одержуваних працівниками, оскільки ко-

жен функціональний керівник і спеціалізований підрозділ ставлять свої питання 

на перше місце. 

Лінійно-функціональна структура забезпечує такий поділ 

управлінської праці, при якому лінійні ланки управління покликані командува-

ти, а функціональні - консультувати, допомагати в розробленні конкретних пи-

тань і підготовці відповідних рішень, програм, планів. 

Керівники функціональних підрозділів (з маркетингу, фінансів, НІОКР, 

персоналу) впливають на виробничі підрозділи формально. Як правило, вони не 

мають права самостійно віддавати їм розпорядження. Роль функціональних 

служб залежить від масштабів господарської діяльності і структури управління 

фірмою в цілому. Функціональні служби здійснюють усю технічну підготовку 

виробництва; підготовляють варіанти рішень питань, зв'язаних з керівництвом 

процесом виробництва. 
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Переваги структури: звільнення лінійних керівників від вирішення бага-

тьох питань, пов'язаних із плануванням фінансових розрахунків, матеріально-

технічним забезпеченням та ін.; побудова зв'язків "керівник - підлеглий" за іє-

рархічною градацією, при яких кожен працівник підлеглий тільки одному кері-

внику. 

Недоліки структури: кожна ланка зацікавлена в досягненні своєї вузької 

мети, а не загальної мети фірми; відсутність тісних взаємозв'язків і взаємодії на 

горизонтальному рівні між виробничими підрозділами; надмірно розвинута си-

стема взаємодії по вертикалі; акумулювання на верхньому рівні повноважень за 

рішенням поряд зі стратегічними багатьох оперативних задач (як наслідок вер-

тикальних зв'язків "керівник - підлеглий"). 

Дивізіональна структура передбачає структуризацію організації 

за відділеннями, яке здійснюється, як правило, за одним з критеріїв: за продук-

цією, що випускається (продуктова спеціалізація), за орієнтацією на споживача, 

за регіонами, що обслуговуються. Керівники вторинних функціональних служб 

звітують перед керівником виробничого підрозділу. Помічники керівника ви-

робничого відділення контролюють діяльність функціональних служб по всіх 

заводах відділення, координуючи їхню діяльність по горизонталі. Схема проду-

ктової структури відображена на рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Дивізіональна структура управління [4] 
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Перевага дивізіональної структури: більш тісний зв'язок виробництва зі 

споживачами, прискорена реакція на зміни в зовнішньому середовищі; поліп-

шення координації робіт у підрозділах внаслідок підпорядкування одній особі; 

виникнення у підрозділів конкурентних переваг малих фірм завдяки їхній мобі-

лізації. 

Деякі недоліки структури: зростання ієархічності, вертикалі управління; 

дублювання функцій управління на різних рівнях призводить до зростання ви-

трат на утримування управлінського апарату; дублювання робіт різними під-

розділами. 

Проектна структура – тимчасова структура, яка створюється для ви-

рішення конкретної задачі. Зміст її полягає в тому, щоб зібрати в одну команду 

найбільш кваліфікованих співробітників організації для здійснення складного 

проекту у встановлений термін із заданим рівнем якості, не виходячи за межі 

встановленого кошторису. Коли проект довершений, команда розпускається. Її 

члени переходять у новий проект, повертаються до постійної роботи у своєму 

відділі або йдуть з цієї організації до іншої. 

Основна перевага проектної організації в тому, що вона концентрує всі 

зусилля на вирішенні однієї єдиної задачі. У той час як керівник звичайного 

відділу повинен розриватися між декількома проектами одночасно, керівник 

проекту концентрується винятково на ньому. 

Найбільше відомий варіант проектної організації - матрична структура 

- являє собою сучасний ефективний тип організаційної структури управління, 

побудований на принципі подвійного підпорядкування виконавців: з одного боку, 

безпосередньому керівнику функціональної служби, що надає персонал і техні-

чну допомогу, з іншого - керівнику проекту (цільової програми), що наділений 

необхідними повноваженнями для здійснення процесу управління відповідно до 

запланованих термінів, ресурсів і якості. 
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Рисунок 2.9 - Матрична структура управління 

Перехід до матричної структури, як правило, охоплює частину організа-

ції, при цьому її успіх залежить від того, наскільки керівники проектів відпові-

дають вимогам до професійних якостей менеджерів. Створення структури доці-

льно, коли є необхідність в освоєнні ряду нових складних виробів у стислий 

термін. Застосовується в основному в наукоємних галузях. 

Переваги полягають у такому: краща орієнтація на проектні цілі й попит; 

більш ефективне поточне управління, можливість зниження витрат, підвищення 

якості створюваної продукції та підвищення ефективності використання ресур-

сів; залучення керівників усіх рівнів і фахівців до сфери активної творчої діяль-

ності з прискорення технічного вдосконалювання виробництва; гнучкість і опе-

ративність маневрування ресурсами при виконанні декількох програм в одній 

фірмі; посилена особиста відповідальність керівника за програму в цілому і за її 

елементи; можливість застосування ефективних методів управління; відносна 

автономність проектних груп сприяє розвитку в працівників навичок у сфері 

проведення господарських операцій, прийняття рішень, а також їхніх професій-

них навичок; час реакції на недоліки проекту і бажання замовників скорочуєть-

ся. 

Існують такі недоліки матричних структур: проблеми, що виникають при 

встановленні пріоритетів завдань і розподілі часу роботи фахівців над проекта-
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ми, можуть порушувати стабільність функціонування фірми; труднощі встано-

влення чіткої відповідальності за роботу підрозділу; можливість порушення 

встановлених правил і стандартів, прийнятих у функціональних підрозділах че-

рез тривалий відрив співробітників, що беруть участь у роботі проекту, від сво-

їх підрозділів; труднощі у набутті навичок, необхідних для ефективної роботи в 

колективах; виникнення конфліктів між менеджерами функціональних підроз-

ділів і керівниками проектів. 

Крім розглянутих типів оргструктур, існують також організації типу кон-

гломерату. Це відбувається у випадку, коли організація набуває форми, що 

найкраще підходить для даної конкретної ситуації або при поглинанні чи поку-

пці інших компанії недоцільно змінювати їх оргструктуру. Так, в одному відді-

ленні фірми може використовуватися продуктова структура, в іншому – функ-

ціональна структура, а в третьому – проектна чи матрична організація.  

 

2.4 Мотивація: зміст функції та призначення 

 

У загальному значенні мотивація - це процес спонукання себе й інших до 

діяльності для досягнення визначених цілей. 

Існує ряд понять, які потрібно розглянути: потреби, винагороди та моти-

ви. 

Потреба – це відчуття фізіологічно чи психологічно браку чого-небудь. 

Тому існує дещо умовний поділ потреб на первинні і вторинні. Первинні – за 

своєю природою фізіологічні, уроджені. Вторинні – за природою своєю психо-

логічні, набуті. Наприклад, потреби в успіху, повазі, прихильності, владі і пот-

реба в належності кому- чи чому-небудь. 

Винагорода – це все, що людина вважає цінним для себе. Але поняття 

цінності в людей специфічні, а отже, і різна оцінка винагороди і його відносної 

цінності.  
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Керівник має справу з двома головними типами винагороди: внутріш-

ньою і зовнішньою. Внутрішню винагороду дає сама робота. Наприклад, це по-

чуття досягнення результату, змістовності і значущості виконаної роботи, са-

моповаги. Зовнішня винагорода дається організацією, наприклад: зарплата, 

просування по службі, символи службового статусу і престижу, похвали і ви-

знання, а також додаткові виплати. 

Основу мотивації складають мотиви, під якими розуміють активні ру-

шійні сили, що визначають поведінку живих істот. 

Сучасні підходи до мотивації можна поділити на два типи. 

До першого типу відносять змістовні теорії мотивації, які в першу чер-

гу намагаються визначити потреби, що спонукують людей до дії, особливо при 

визначенні обсягу і змісту роботи. При закладанні основ сучасних концепцій 

мотивації найбільше значення мали роботи чотирьох вчених: Абрахама Мас-

лоу, Фредерика Герцберга, К. Алдерфера і Девіда МакКлелланда. 

Другий тип - процесуальні теорії мотивації, що ґрунтуються у першу 

чергу на тому, як поводяться люди з урахуванням їх сприйняття і пізнання, і 

концентруються на вивченні розумових процесів, що впливають на поведінку 

людини, на поясненні того, якими способами працівники прагнуть до винаго-

роди. Основні процесуальні теорії, які ми будемо розглядати, - це теорія очіку-

вання, теорія справедливості і модель мотивації Портера-Лоулера. Хоча ці тео-

рії і розходяться з ряду питань, вони не є взаємовиключними.  

Розглянемо змістовні теорії мотивації. 

Відповідно до теорії Маслоу всі потреби людини можна поділити на 

п'ять груп. 

Фізіологічні потреби - необхідні для виживання. Вони передбачають пот-

реби в їжі, воді, притулку, відпочинку і сексуальні потреби. 

Екзистенціальні потреби, тобто потреби в безпеці і впевненості в майбу-

тньому, які передбачають потреби в захисті від фізичних і психологічних небе-

зпек з боку навколишнього світу і впевненість у тому, що фізіологічні потреби 
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будуть задоволені в майбутньому. Проявом потреб впевненості в майбутньому 

є покупка страхового поліса чи пошук надійної роботи з достойною пенсією. 

Соціальні потреби - потреби в причетності, належності до якого-небудь 

людського співтовариства, групи людей, що передбачають почуття, що тебе 

приймають інші, почуття соціальної взаємодії, прихильності і підтримки. 

Престижні потреби, чи потреби в повазі, – передбачають потреби в са-

моповазі, компетентності, повазі з боку оточення, визнанні, а також потреба в 

особистих досягненнях. 

Духовні, або потреби самовираження, самореалізації - потреба в реаліза-

ції своїх потенційних можливостей і зростання як особистості. 

Весь комплекс потреб можна розмістити в ієрархічному порядку, як це 

показано на рисунку 2.10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.10 - Ієрархія потреб за А. Маслоу  
Розміщуючи потреби у вигляді строгої ієрархічної структури, Маслоу по-

казував, що потреби нижчих рівнів (фізіологічні і потреби в безпеці) вимагають 

першочергового задоволення. Перш ніж потреба наступного рівня стане най-

більш могутнім визначальним фактором у поведінці людини, повинна бути за-

доволена потреба більш низького рівня (причому не обов'язково цілком). Ме-
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неджеру необхідно спостерігати за підлеглими, щоб визначити, які активні пот-

реби рухають ними. 

Недолік теорії полягає в тому, що не доведений той факт, відповідно до 

якого задоволення якої-небудь однієї потреби приводить до автоматичного за-

лучення потреби наступного рівня. До того ж у теорії не враховуються індиві-

дуальні відмінності людей. Эдвард Лоулер, навпаки, ввів ієрархічну структуру 

індивідуальних потреб – переваг, що людина формує на підставі свого минуло-

го досвіду. Так, виходячи зі свого минулого досвіду, одна людина може найбі-

льше бути зацікавленою у самовираженні, у той час як поведінка іншого, на-

чебто б схожого з ним і також працюючого, буде, в першу чергу, визначатися 

потребою у визнанні, соціальними потребами і потребою в безпеці.  

У другій половині 50-х років Фредерік Герцберг розробив ще одну мо-

дель мотивації, так називану двофакторну модель Герцберга. Ф. Герцберг ви-

ділив дві групи факторів, які впливають на поведінку людей. 

Гігієнічні фактори: умови праці, соціальні відносини, стиль керівництва 

організації, винагорода, соціально-психологічний клімат на підприємстві. По-

зитивний прояв факторів дає лише відсутність у людей незадоволення роботою. 

Фактори мотивації: робота як цінність сама по собі, почуття відповіда-

льності, можливість удосконалювання. У випадку позитивного прояву настає 

задоволення роботою. 

Теорія мотивації Герцберга має багато спільного з теорією Маслоу. Гігіє-

нічні фактори Герцберга відповідають фізіологічним потребам, потребам у без-

пеці і впевненості в майбутньому. Мотиваційні фактори можуть бути порівняні 

з потребами вищих рівнів Маслоу. Але в одному пункті ці дві теорії різко роз-

ходяться. Маслоу розглядав гігієнічні фактори як щось, що викликає ту чи іншу 

лінію поведінки. Якщо менеджер дає робітнику можливість задовольнити одну 

з таких потреб, то робітник у відповідь на це буде працювати краще. Герцберг 

же, навпроти, вважає, що працівник починає звертати увагу на гігієнічні факто-

ри тільки тоді, коли вважає їхню реалізацію неадекватною чи несправедливою. 
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Девід МакКлелланд у своїй мотиваційній теорії виділяв три рівні пот-

реб: 

 Потреба влади - бажання впливати на інших людей. Люди з потребою влади 

не обов'язково рвуться до влади, це не кар'єристи в негативному розумінні цьо-

го слова.  

 Потреба успіху. Задовольняється не проголошенням успіху якої-небудь лю-

дини, а процесом доведення роботи до успішного завершення. Люди з високо-

розвиненою потребою успіху ризикують помірковано, люблять ситуації, у яких 

вони можуть взяти на себе особисту відповідальність за пошук вирішення про-

блеми і хочуть, щоб досягнуті ними результати заохочувалися цілком конкрет-

но. 

 Потреба в причетності. Означає, що люди зацікавлені в компанії знайомих, 

налагодженні дружніх стосунків, наданні допомоги іншим. Керівники повинні 

зберігати атмосферу, що не обмежує міжособистісні відносини і контакти. Лю-

ди з розвинутою потребою причетності повинні бути долучені до такої роботи, 

що буде давати їм великі можливості соціального спілкування. 

Процесуальні теорії ґрунтуються на тому, як поводяться люди з 

урахуванням їх сприйняття і пізнання. У процесуальних теоріях аналізується те, 

як людина розподіляє зусилля для досягнення різних цілей і як вибирає конкре-

тний тип поведінки. Поведінка особистості визначається не тільки потребами, 

але є також функцією сприйняття і очікувань, пов'язаних з даною ситуацією, і 

можливих наслідків обраного типу поведінки. 

Теорію очікувань пов'язують з роботами Віктора Врума, де основна ду-

мка полягає в тому, що людина сподівається (очікує) на те, що обраний нею тип 

поведінки приведе до задоволення її потреб. Очікування - оцінка особистістю 

імовірності даної події. Теорія підкреслює важливість трьох взаємозв'язків (і ві-

дповідних їм очікувань): 

 витрати праці (зусилля робітника) – результати (очікування на те, що зусил-

ля дадуть бажані результати); 
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 результати - винагорода (очікування на те, що результат призведе до очіку-

ваної винагороди); 

 валентність (передбачуваний ступінь відносного задоволення чи незадово-

лення, яке виникає внаслідок одержання визначеної винагороди.). 

Проілюструвати модель Врума можна так: 

Мотивація = З→Р · Р→В  валентність. 

Оскільки різні люди мають різні потреби, то конкретну винагороду вони 

оцінюють по-різному. Керівництво повинне зіставити пропоновану винагороду 

з потребами співробітників і привести їх у відповідність. Для ефективної моти-

вації менеджер повинен установити тверде співвідношення між досягнутими 

результатами і винагородою. Необхідно давати винагороду тільки за ефективну 

роботу. Також менеджер повинен сформувати високий, але реалістичний рівень 

очікування результатів від підлеглих. 

Теорія справедливості вивчає уявлення співробітників організації про 

ступінь об'єктивності оцінки менеджменту їхнього трудового внеску порівняно 

з іншими працівниками (автор Стейсі Адамс). Теорія припускає, що, оцінюючи 

індивідуальну винагороду та досягнуті в процесі роботи результати, співробіт-

ники організації прагнуть до соціальної рівності. Якщо баланс порушується, у 

співробітника виникає відчуття несправедливості. Таке може бути, наприклад, 

якщо людина з високим рівнем освіти або великим досвідом одержує таку саму 

зарплату, як і той, хто тільки що влаштувався на роботу, менш досвідчений 

співробітник. Можлива і зворотна нерівність: якщо працівник з'ясовує, що оде-

ржує більшу винагороду за ту саму роботу, що виконують його колеги. У тако-

му випадку в нього може виникнути потреба виправити цю несправедливість. 

Можливо, підвищиться інтенсивність зусиль працівника, він прийме рішення 

про необхідність одержання додаткової освіти, а то й задумається про можли-

вість зниження свого заробітку. Якщо індивід відчуває несправедливість, у ньо-

го виникають внутрішні розбіжності, що спонукають до досягнення балансу. 

Кваліфікований менеджер завжди прагне до того, щоб підлеглі сприймали його 
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рішення як справедливі. У протилежному разі мотивація співробітників до ро-

боти істотно знижується. 

Л. Портер і Е. Лоулер розробили комплексну теорію мотивації. У їхній 

моделі фігурує п'ять змінних: витрачені зусилля, сприйняття, отримані резуль-

тати, винагорода, ступінь задоволення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 -Модель Портера-Лоулера 

 

Відповідно до моделі Портера-Лоулера результати, досягнуті співробіт-

ником, залежать від трьох змінних: витрачених зусиль (3), здібностей і характе-

рних рис людини (4),  а також від усвідомлення ним своєї ролі в процесі праці 

(5). Рівень витрачених зусиль, у свою чергу залежить від цінності винагороди 

(1) і того, наскільки людина вірить в існування міцного зв'язку між витратами 

зусиль і можливою винагородою (2). Досягнення необхідного рівня результати-

вності (6) може викликати внутрішні винагороди (7а), такі, як почуття задово-

лення від виконаної роботи, почуття компетентності і самоповаги, а також зов-
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нішні винагороди (7б), такі, як похвала керівника, премія, просування по служ-

бі. 

Пунктирна лінія між результативністю і зовнішньою винагородою озна-

чає, що може існувати зв'язок між результативністю якого-небудь співробітни-

ка і винагородою, яку йому надають. Пунктирна лінія між результативністю і 

винагородою, яку сприймають як справедливу (8), використана для того, щоб 

показати, що відповідно до теорії справедливості люди мають власну оцінку 

ступеня справедливості винагороди, яка надається за ті чи інші результати. За-

доволення (9) – це результат зовнішніх і внутрішніх винагород з урахуванням їх 

справедливості (8). Задоволення є мірилом того, наскільки цінна винагорода 

насправді (1). Ця оцінка буде впливати на сприйняття людиною майбутніх си-

туацій. 

Один з найбільш важливих висновків Портеру і Лоулера полягає в тому, 

що результативна праця веде до задоволення.  

 

2.5 Функція контролю 

 

Контроль - це процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей. 

Він являє собою систему спостереження і перевірки відповідності процесу фу-

нкціонування керованої підсистеми прийнятим рішенням, а також вироблення 

певних дій. Процес контролю складається з установлення стандартів, вимірю-

вання фактично досягнутих результатів і проведення корегування у тому випа-

дку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від установлених станда-

ртів. 

Функція контролю – це атрибут управління, який дозволяє виявити про-

блеми і скорегувати відповідно діяльність організації до того, як ці проблеми 

переростуть у кризу.  

Існують три основних види контролю, за формою здійснення всі ці види 

схожі, тому що мають ту саму мету: сприяти тому, щоб фактично одержувані 
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результати минулого якнайближче до необхідного. Розрізняються вони тільки 

часом здійснення. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Види контролю 

Розглянемо детальніше види контролю. 

ПОПЕРЕДНІЙ контроль здійснюється до фактичного початку робіт. За-

соби здійснення - реалізація визначених правил, процедур і ліній поведінки. В 

організаціях попередній контроль використовується в трьох ключових сферах – 

у сферах людських, матеріальних і фінансових ресурсів. 

ПОТОЧНИЙ контроль здійснюється безпосередньо в ході проведення 

робіт. Базується на вимірюванні фактичних результатів, отриманих після про-

ведення роботи. Для здійснення контролю апарату управління необхідний зво-

ротний зв'язок.  

Зворотний зв'язок - це дані про отримані результати.  

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ контроль має дві функції: по-перше, дає керівництву 

інформацію для планування аналогічних робіт у майбутньому, а по-друге, 

сприяє мотивації, тому що отримані результати дозволяють прогнозувати роз-

міри винагороди.  

Процес контролю має три етапи:  

- розроблення стандартів і критеріїв; 

- зіставлення з ними реальних результатів; 

- прийняття необхідних коригувальних дій.  

До основних характеристик ефективного контролю можна віднести: своє-

часність, гнучкість, простоту, економічність. 

Рекомендації з проведення ефективного контролю: 

Попередній  
контроль 
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1) встановлюйте осмислені стандарти, які можуть сприймати співробітники; 

2) встановлюйте двостороннє спілкування; 

3) уникайте надмірного контролю; 

4) встановлюйте тверді, але досяжні стандарти; 

5) винагороджуйте за досягнення стандарту. 

 

2.6 Комунікації та управлінське рішення 

 

Комунікаційний процес - це обмін інформацією між двома і/або більше 

людьми. Основна мета процесу - забезпечення розуміння інформації, що є пре-

дметом обміну, тобто повідомлень. 

Існують  

комунікації між організацією і зовнішнім середовищем та 

комунікації всередині організації. 

Існує кілька видів комунікацій всередині організації: 

 Горизонтальні комунікації (між підрозділами, між колегами).  

 Вертикальні комунікації ("керівник - підлеглий", між керівником і робочою 

групою). 

 Неформальні комунікації - це канал поширення чуток.  

У процесі обміну інформацією виділяють чотири базових елементи: 

 відправник - особа, яка генерує чи ідеї збирає інформацію і передає її; 

 повідомлення - власне інформація, закодована за допомогою символів; 

 канал - засіб передачі інформації; 

 одержувач - особа, якій призначена інформація і яке інтерпретує її. 

Етапи комунікаційного процесу такі: 

 зародження ідеї; 

 кодування і вибір каналу. Відправник повинен за допомогою символів зако-

дувати інформацію, використовуючи слова, інтонації й жести. Кодування пере-

творює ідею в повідомлення. До загальновідомих каналів належать передача 
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мови і письмових матеріалів, електронні засоби зв'язку, включаючи комп'ютер-

ні мережі, електронну пошту, відеострічки і відеоконференції. Часто для досяг-

нення ефективності повідомлення використовують два або більше число засо-

бів комунікацій; 

 передача повідомлень; 

 декодування - переклад символів відправника в систему символів одержува-

ча. 

За наявності зворотного зв'язку відправник і одержувач міняються кому-

нікативними ролями. Початковий одержувач стає відправником і проходить че-

рез всі етапи процесу обміну інформацією для передачі свого відгуку початко-

вому відправнику. Зворотний зв'язок може сприяти значному підвищенню ефе-

ктивності обміну управлінською інформацією. 

Рисунок 2.13 – Схема комунікаційного процесу 

В процесі обміну інформацією можуть виникати міжособистісні кому-

нікаційні бар'єри, до яких відносять: перешкоди, обумовлені сприйняттям; се-

мантичні бар'єри; невербальні перешкоди; поганий зворотний зв'язок 

Основні способи подолання міжособистісних комунікаційних бар'єрів: 

1 З'ясовуйте свої ідеї перед початком їх передачі. 
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2 Будьте сприйнятливі до потенційних семантичних проблем. Уживайте точні 

слова. 

3 Стежте за мовою власних поз, жестів та інтонацією. 

4 Випромінюйте емпатію і відкритість. 

5 Намагайтеся встановити зворотний зв'язок - задавайте питання. 

Розглянемо організаційні комунікаційні бар'єри. До них відносять: пере-

кручування повідомлень (при русі інформації всередині організації нагору і 

вниз); інформаційні перевантаження; незадовільна структура організації.  

Способи подолання організаційних комунікаційних бар'єрів 

1 Регулювання інформаційних потоків.  

2 Управлінські дії.  

3 Системи зворотного зв'язку.  

4 Система збору пропозицій.  

5 Сучасні інформаційні технології.  

Управлінське рішення – прерогатива і призначення менеджера. Виходячи 

з того, що результатом праці менеджера є саме рішення, можна записати нехи-

тру формулу: 

Взаємозв'язок законів і основних розглянутих категорій менеджменту 

можна відобразити так (рис.2.14): 

Рішення - це вибір альтернативи. Відповідальність за прийняття важли-

вих організаційних рішень - важкий моральний тягар, чим вище рівень керу-

вання, тим тягар відповідно більше.  

Управлінське (організаційне) рішення - це вибір, який повинен зробити 

керівник, щоб виконати обов'язки, обумовлені посадою, яку він займає. Ціль ор-

ганізаційного рішення - забезпечення руху до поставлених перед організацією 

задач. Тому найбільш ефективним організаційним рішенням є той вибір, який 

менеджера
праці

тьЕфективніс

рішения
когоуправлінсь

тьЕфективніс
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буде насправді реалізований і зробить найбільший вклад у досягнення кінцевої 

мети. 

Багато вчених займаються розробками в галузі оптимізації й оцінки ефек-

тивності управлінських рішень, тому визначень управлінських рішень декілька. 

Наведемо лише одне з них, автором якого є Р.А. Фатхутдинов: управлінське рі-

шення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґру-

нтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнення конкретної мети 

системи менеджменту (що ілюструє рис.2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Взаємозв'язок законів і основних категорій менеджменту  

 

Процес прийняття управлінських рішень має циклічний характер. Він по-

чинається з виявлення невідповідності параметрів плановим завданням і нор-

мативам і закінчується ухваленням і реалізацією рішень, які повинні цю невід-

повідність ліквідувати. 

Класифікація управлінських рішень за ознаками: 

1 За сферою охоплення:  загальні; 
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 окремі. 

2 За тривалістю дії:  перспективні; 

 поточні. 

3 За рівнем ухвалення:  на вищому рівні управління; 

 на середньому рівні управління; 

 на нижньому рівні керування. 

4 За характером задач, що розв'язуються:  організаційні запрограмовані; 

 організаційні незапрограмовані;  

 компромісні. 

5 За способом обґрунтування:  інтуїтивні; 

 рішення, що ґрунтуються на судженнях,  

 раціональні. 

6 За кількістю учасників:  індивідуальні; 

 колегіальні;  

 колективні. 

7 Залежно від ступеня повноти і вірогідності інформації: імовірнісні; 

 детерміновані. 

8 За характером наслідків:  ризиковані; 

 без ризику. 

Основним елементом кожного процесу прийняття рішень є проблема, під 

якою розуміють невідповідність фактичного стану керованого об'єкта бажа-

ному або заданому, тобто меті, результату діяльності. Вирішення проблем – 

циклічний процес, тому що мова йде про нескінченну послідовність взаємоза-

лежних кроків. Керівництво піклується не стільки про рішення як таке, скільки 

про все, що пов'язане і виникає з цього рішення. Сутність управлінського рі-

шення – вироблення дій з ліквідації проблеми. Процес рішення проблеми в іде-

алі можна представити як п'ятиетапний (рис.2.15). 

Розглянемо кожний з етапів. На етапі діагностики проблеми відбувається 

констатація факту виникнення проблеми, при цьому процес діагностування 
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проходить умовно дві фази. Перша фаза в діагностуванні складної проблеми – 

усвідомлення і встановлення симптомів утруднень чи наявних можливостей. 

Виявлення симптомів допомагає визначити проблему в загальному вигляді. Це 

сприяє також скороченню кількості факторів, які варто враховувати стосовно 

до управління. Однак так само, як головний біль може бути симптомом пере-

втоми чи пухлини мозку, загальний симптом, наприклад, низька рентабельність 

виробництва, також обумовлена багатьма факторами. Тому, як правило, доці-

льно уникати негайної дій з усунення 

симптомів, до чого схильні деякі керів-

ники.  

За аналогією з лікарем, що бере 

аналіз і вивчає його, щоб встановити 

справжні причини хвороби, керівник по-

винен глибоко проникнути в суть для ви-

явлення причин неефективності органі-

зації. 

Друга фаза – пошук і аналіз реле-

вантної інформації. Для виявлення при-

чин виникнення проблеми необхідно зіб-

рати і проаналізувати таку інформацію.  

Релевантна інформація (від англ. 

relevant - істотний)– це дані, що стосу-

ються тільки конкретної проблеми, лю-

дини, мети і періоду часу.  

Таку інформацію можна збирати на основі формальних методів, викорис-

товуючи, наприклад, поза організацією - аналіз ринку, а всередині її – комп'ю-

терний аналіз фінансових звітів, інтерв'ювання, запрошення консультантів з уп-

равління або опитування працівників. Інформацію можна зібрати і неформаль-

Діагноз  
проблеми 

Виявлення  
альтернатив 

Оцінка  
альтернатив 

Остаточний 
вибір 
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Рисунок 2.15 - Схема ухвалення 
управлінського рішення 
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но, ведучи бесіди про ситуацію, що склалася, і роблячи особисті спостережен-

ня.  

Наступний етап - формулювання обмежень і критеріїв прийняття рі-

шення. Рішення проблем організації будуть реалістичними, поки в керівника, 

організації буде досить ресурсів для реалізації прийнятих рішень. Обмеження 

варіюються і залежать від ситуації і конкретних керівників. До деяких загаль-

них обмежень відносять: неадекватність засобів; недостатню кількість праців-

ників, що мають необхідну кваліфікацію і досвід; нездатність закупити ресурси 

за прийнятними цінами; потреба в технології, ще не розробленої чи занадто до-

рогої; гостра конкуренція; закони й етичні міркування.  

Крім обмежень, визначаються стандарти оцінки вибору, так називані кри-

терії прийняття рішень. Таким критерієм може бути критерій вартості – не до-

рожче визначеної суми, наприклад, або економічності, естетичності і т.д. 

На етапі виявлення альтернатив, їх визначення передбачає й їх оцінку. 

У реальності керівник рідко має можливість оцінити кожну альтернативу, 

більш того, чим більше вибір, тим важче його здійснити. Таким чином, необхі-

дно звести кількість альтернатив до необхідного мінімуму. 

Для оцінки альтернатив необхідно володіти стандартом, згідно з яким 

можна виміряти ймовірні результати реалізації кожної можливої альтернативи. 

Подібні стандарти називають критеріями прийняття рішень, які повинні вста-

новлюватися на етапі 2. Всі альтернативи-рішення варто виражати у визначе-

них формах (у порівнюваних одиницях). Бажано, щоб це була форма, у якій ви-

ражена мета. У бізнесі прибуток – незмінна потреба і вищий пріоритет, тому 

рішення можна представити в грошових одиницях і у вигляді оцінки їхніх 

впливів на прибуток. 

Якщо проблема була правильно діагностована, альтернативні рішення ре-

тельно зважені й оцінені, зробити вибір альтернативи, тобто прийняти рішен-

ня відносно просто. Вибір припадає на альтернативу з найбільш сприятливими 
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загальними наслідками. Ідеально оптимального рішення не буває, керівник 

схиляється швидше до "задовільних", ніж до дій, "що максимізують". 

Процес реалізації управлінського рішення передбачає повідомлення про 

рішення, видачу менеджером необхідних розпоряджень, призначення специфі-

чних задач, процес розподілу ресурсів, а також спостереження за процесом ре-

алізації рішення і розроблення подальших кроків.  

До факторів, що впливають на процес прийняття управлінського рішення, 

відносять: особистісні оцінки менеджера, середовище прийняття рішення, ін-

формаційні обмеження, поведінкові обмеження, негативні наслідки, взаємоза-

лежність рішень. 

 

2.7 Сутність та форми влади. Закон влади 

 

Влада - це можливість впливати на поведінку інших. Стосовно до управ-

ління лідерство (вплив) - це здатність впливати на окремі особистості і гру-

пи, спрямовувати їхні зусилля на досягнення цілей організації.  

Як правило, керівник має владу над підлеглими, тому що останні зале-

жать від нього в таких питаннях, як підвищення заробітної плати, робочі за-

вдання, просування по службі, розширення повноважень, задоволення соціаль-

них потреб і т.п. Однак у деяких ситуаціях підлеглі мають владу над керівни-

ком, тому що останній залежить від них у таких питаннях, як необхідна для 

прийняття рішень інформація, неформальні контакти з людьми в інших підроз-

ділах, чиє сприяння необхідне для керівника, вплив, який підлеглі можуть 

справляти на своїх колег, і, нарешті, здатність підлеглих виконувати завдання. 

Баланс наведений на рисунку 2.16, де можна бачити, що будь-яка зміна 

балансу спричиняє небажані наслідки. 
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Рисунок 2.16 - Баланс влади 

 

В організації суб'єкт влади — керівник, що віддає розпорядження і має на 

це відповідні права і засоби. Об'єкт влади — співробітник, що підпорядковуєть-

ся і виконує розпорядження керівника. 

Готовність до підпорядкування залежить від: 1) характеру пропонованих 

вимог керівника; 2) ситуації і засобів впливу керівника як суб'єкта влади; 3) 

сприйняття керівника підлеглими; 4) наявності або відсутності авторитету кері-

вника; 5) власних психологічних якостей співробітника, схильності до підпо-

рядкування. 

Влада може набувати різних форм. Американські вчені, зокрема Френч і 

Рейвен, виділяють такі форми влади: 

1) владу, що ґрунтується на примусі; 

2) владу, що ґрунтується на винагороді; 

3) експертну владу (ґрунтується на спеціальних знаннях, яких не мають 

інші); 

4) еталонну або владу прикладу (підлеглі намагаються походити на свого 

привабливого і шановного керівника), яку також називають владою харизми; 
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5) законну або традиційну (легітимну) владу (одна людина підпорядкову-

ється іншій людині на підставі того, що вони займають різні ієрархічні сходин-

ки в організації). 

Крім перерахованих форм влади, залежно від кількості центрів ухвалення 

рішення виділяють: 

1) централізовану владу (рішення приймає один орган (колегіальна влада) чи 

одна людина (одноособова влада)); 

2) децентралізовану владу (компетенція рішення розподілена між багатьма 

суб'єктами, існують різні центри прийняття рішень). Повна децентралізація 

означає рівномірний розподіл влади між усіма членами організації.  

Децентралізація влади відбувається через її делегування, що у сучасних 

умовах необхідно з таких причин:  

1) керівник сам не здатний переробити багато різноманітної інформації і вирі-

шувати сам усі проблеми підприємства;  

2) необхідність швидкого і компетентного вирішення локальних задач, тому 

що центру часом буває важко розібратися в ситуації на місцях, оперативно і 

правильно відреагувати на неї;  

3) потреба за допомогою делегування повноважень поліпшувати мотивацію 

співробітників, формувати в них почуття причетності до загальної справи, від-

повідальність за нього. 

 

2.8 Управління конфліктами 

 
Конфлікт — це таке відношення між суб'єктами соціальної взаємодії, що 

характеризується їхнім протиборством на основі протилежно спрямованих мо-

тивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, погля-

дів, оцінок і т.п. 

Необхідними і достатніми умовами виникнення (настання) конфлікту є ная-

вність у суб'єктів соціальної взаємодії протилежно спрямованих мотивів чи су-



Менеджмент для бакалаврів. Розділ «Менеджмент» 

(с) Методичні матеріали СумДУ. Всі права захищені. Розповсюдження та копіювання 
слід робити з посиланням: Менеджмент для бакалаврів : підручник : у 2 т. / за заг. ред. О.Ф. 
Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2009. – Т.1. – 605 с.  

джень, а також стан протиборства між ними. Іншими словами, для переростан-

ня суперечностей в конфліктну ситуацію необхідні: 

 значущість ситуації для учасників конфліктної взаємодії;  

 наявність перешкоди, що створює один із опонентів на шляху до досягнення 

цілей іншими учасниками (навіть якщо це суб'єктивне сприйняття, а не реаль-

ність); 

 перевищення особистої чи групової терпимості до перешкоди, що виникла, 

хоча б в однієї зі сторін. 

Управління конфліктами — це цілеспрямований вплив з метою усунення 

(мінімізації) причин, що породили конфлікт, або корекції поведінки учасників 

конфлікту. 

Всі методи управління конфліктами можна навести у вигляді декількох 

груп, кожна з яких має свою сферу застосування. Розглянемо кожну групу ме-

тодів. 

1 Внутрішньоособистісні методи полягають в умінні правильно органі-

зувати свою власну поведінку, коректно висловити свою точку зору, не викли-

каючи захисної реакції з боку іншої людини. 

2 Структурні методи, тобто методи впливу переважно на організаційні 

конфлікти, що виникають через неправильний розподіл повноважень, організа-

цію праці, прийняту системи стимулювання і т.д. До таких методів відносять: 

роз'яснення вимог до роботи, координаційні й інтеграційні механізми, загаль-

ноорганізаційні цілі, використання систем винагороди. 

3 Міжособистісні методи. При створенні конфліктної ситуації або спо-

чатку розгортання самого конфлікту його учасникам необхідно вибрати форму, 

стиль своєї подальшої поведінки для того, щоб це найменшою мірою позначи-

лося  на їхніх інтересах. 

Виділяють такі п'ять основних стилів поведінки в конфліктній ситуації: 

1) згладжування;  

2) ухиляння; 
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3) примушення; 

4) вирішення проблеми; 

5) компроміс.  

Стилі ухилення і згладжування не припускають активного використання 

конфронтації при вирішенні конфлікту. 

При примушенні і вирішенні проблеми конфронтація є необхідною умо-

вою вироблення рішення. З огляду на те що рішення конфлікту припускає усу-

нення причин, які його породили, можна зробити висновок, що тільки стиль 

співробітництва реалізує дану задачу цілком. При ухиленні і згладжуванні рі-

шення конфлікту відкладається, а сам конфлікт переходить у приховану форму. 

Компроміс може сприяти лише частковому розв'язанню конфліктної взаємодії, 

тому що залишається досить велика зона взаємних поступок, а цілком причини 

не усунуті. 

4 Переговори як один із видів ділового спілкування охоплюють багато 

сфер діяльності індивіда. Як метод вирішення конфліктів переговори являють 

собою набір тактичних прийомів, спрямованих на пошук взаємоприйнятих рі-

шень для конфліктуючих сторін. 

 

2.9 Організаційні зміни  

 

Зміни - це питання, що стосується всіх організацій. Більшість компаній і 

відділів великих корпорацій дійшли висновку, що вони повинні проводити по-

мірну реорганізацію хоча б раз у рік і корінну — кожні 4-5 років. Зміни всере-

дині організації, як правило, — це реакція на зміни в зовнішньому середовищі. 

Це взаємозалежні між собою зміни організаційної структури, продукції, техно-

логії, кадрів, повноважень, правил, стратегії і т.п.  

Зміни приводять до нововведень, що найбільше часто викликають: 

 оцінку і зміну мети організації; 

 зміну структури, тобто розподілу повноважень; 
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 зміну техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів; 

 модифікацію (зміну можливостей або поведінки) працівників; 

 зміну організації виробничо-господарської діяльності. 

Мета. Для виживання організації керівництво повинне періодично оці-

нювати і змінювати свою мету відповідно до змін зовнішнього середовища і 

самої організації. Модифікація мети необхідна навіть для успішних організацій, 

хоча б тому, що поточна мета вже досягнута. 

Структура. Структурні зміни як частина організаційного процесу відно-

сяться до змін у системі розподілу повноважень і відповідальності, у координа-

ційних і інтеграційних механізмах, у розподілі на відділи, в управлінській ієра-

рхії, комітетах і ступені централізації. Структурні зміни — одна з найбільш 

розповсюджених і видимих форм змін в організації. Вони — реальна необхід-

ність при значних змінах мети або стратегії організації. 

Технологія і задачі. Зміни в тісно зв'язаних перемінних — технології і за-

дачах — відносяться до змін процесу і графіка виконання задач, упровадженню 

нового обладнання чи методів, змінам нормативів і самого характеру роботи. 

Як структурні зміни, зміни технологічні часто руйнують соціальні сте-

реотипи, викликаючи перегляд планів. Зміни в технології можуть викликати 

модифікацію структури і робочої сили. 

Люди. Зміни в людях допускають модифікацію установок або поведінки 

персоналу організації. Це може охоплювати технічну підготовку, підготовку до 

міжособистісного або групового спілкування, мотивацію, лідерство, оцінку 

якості виконання роботи, підвищення кваліфікації керівного складу, формуван-

ня груп. Особливо важко провести ефективні зміни в людському факторі, оскі-

льки будь-які зміни викликають побоювання можливого незадоволення потреб. 

Американський учений Грейнер розробив модель процесу керування ор-

ганізаційними змінами. Шість етапів моделі характеризують, з одного боку, 

вплив на структуру управління (органи влади), з іншого боку - реакцію владних 

структур на цей вплив і розробку визначеної протидії.  
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Етап 1 Тиск і спонукання 

Перший крок полягає в тому, що керівництво повинне усвідомити необ-

хідність змін. Вище керівництво чи інші керівники, що мають повноваження 

приймати і виконувати рішення, повинні добре відчувати необхідність змін і 

готуватися до їх проведення. Цей тиск можуть робити і зовнішні фактори (кон-

куренція, зміни в економіці чи поява нових законодавчих актів). Відчуття необ-

хідності в змінах може йти від зміни внутрішніх факторів (спад продуктивності, 

великі витрати, висока плинність кадрів, дисфункціональні конфлікти, скарги 

робітників). 

Етап 2 Посередництво і переорієнтація уваги 

Хоча керівництво і відчуває необхідність змін, але можливо не володіє 

компетенціями для проведення точного аналізу проблем і впровадження змін 

належним чином. Може виникнути необхідність у посередницьких послугах 

зовнішнього консультанта, здатного об'єктивно оцінити ситуацію. Чи можна 

залучити як посередників своїх співробітників, але за умови, що їхні судження 

можуть бути неупередженими. 

Етап 3 Діагностика й усвідомлення 

На цьому етапі керівництво збирає відповідну інформацію, визначає щирі 

причини виникнення проблем, що вимагають змін існуючого положення.  

Етап 4 Знаходження нового рішення і визначення обов'язків з його вико-

нання 

Після того як виявлена існуюча проблема, керівництво шукає спосіб ви-

правлення ситуації. У більшості випадків керівництво також повинне заручити-

ся згодою на проведення нового курсу у тих, хто відповідає за його виконання. 

Етап 5 Експеримент і виявлення 

За допомогою механізмів контролю керівництво визначає, якою мірою 

заплановані зміни допомагають виправити незадовільне положення речей, як їх 

сприймають і як можна поліпшити їхнє здійснення.  

Етап 6 Підкріплення і згода 
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На останньому етапі необхідно мотивувати людей для прийняття змін. 

Цього можна досягти, переконуючи підлеглих, що зміни вигідні як організації, 

так і їм особисто. Можливо використовувати наступні засоби для підкріплення 

згоди на нововведення: похвала, визнання, просування по службі, підвищення 

оплати роботи за більш високу продуктивність. Ефективним засобом мотивації 

є також дозвіл співробітникам, що приймають участь у проведенні змін, обго-

ворювати процес нововведень, проблеми, що виникають, і необхідні корективи 

на спеціальних зборах. 

Важливість персоналу в успішному проведенні змін не можна ігнорувати. 

По-перше, люди – це носії інформації, досвіду, який можна використовувати 

при нововведеннях. По-друге, люди – це майбутні розповсюджувачі ідеї новов-

ведень, і тому необхідно закласти в процес поширення інформацію позитивну 

оцінку подій. 

Існує три способи розподілу влади при проведенні організаційних змін. 

Розподіл повноважень 

Перехід до управління змінами з позиції розподілу повноважень припус-

кає високий ступінь участі працівників у прийнятті рішень. Керівники і підлеглі 

разом визначають необхідні зміни, розробляють альтернативні підходи до їх 

проведення і рекомендують необхідні дії.  

Розподіл повноважень ефективний при здійсненні досліджень і розробок, 

при формуванні політики, при розробці нових стратегій маркетингу і т.д. 

Однобічні дії 

Такий підхід допускає використання законної влади для втілення змін у 

життя. Рішення проблеми здійснюється верхніми ешелонами влади. Однобічні 

дії ефективні, коли підлеглі сприйнятливі до законної влади (наприклад, війсь-

кові організації), а необхідність у плюралізмі думок — мінімальна. 

Делегування повноважень 

Така позиція по здійсненню організаційних змін у цілому відповідає лібе-

ральному стилю керівництва. Керівництво вищого рівня надає підлеглим інфо-
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рмацію про необхідні зміни, а потім делегує повноваження для оцінки коригу-

вальних дій і їхнього здійснення. 

Переваги делегування повноважень полягають у тому, що воно зменшує 

можливість майбутнього опору змінам і створює широкий діапазон думок щодо 

даної проблеми. До недоліків цього підходу можна віднести: 1) уповільнення 

реакції; 2) якість рішення – сумнівне, тому що є результатом колективного 

впливу; 3) у підлеглих може бути відсутній необхідний досвід з вирішенням за-

гальнооорганізаційних проблем. 

Опір змінам є неминучим явищем, однак для здійснення необхідних но-

вовведень опір необхідно перебороти. 

Причини опору змінам. Люди чинять опір змінам з таких основних при-

чин:  

 невизначеність сформованої ситуації; 

 відчуття ймовірних власних втрат;  

 переконання, що зміни не принесуть нічого гарного;  

 очікування негативних наслідків;  

 переконання, що для організації ця зміна не є необхідною. 

Люди часто припускають, що зміни не вирішать проблем, а лише ство-

рять нові. 

Методи подолання опору: 

1 Утворення і передача інформації, тобто відкриті обговорення ідеї і за-

ходів, що допоможе співробітникам переконатися в необхідності змін. 

2 Залучення підлеглих до прийняття рішень дає можливість деяким спів-

робітникам, що пручаються, вільно виразити своє відношення до цих нововве-

день, до їх потенційних проблем. 

3 Емоційна підтримка засобами, за допомогою яких співробітники більш 

легко вписуються в нові обставини. Наприклад, керівник уважно вислухує пра-

цівників і погоджується з необхідністю в підвищенні кваліфікації співробітни-

ків, щоб вони могли адаптуватися до нових вимог. 
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4 Переговори для забезпечення схвалення нововведень припускають "по-

купку" згоди співробітників, що роблять опір, за допомогою матеріальних сти-

мулів. 

5 Кооптація означає надання особі, яка може пручатися змінам, ведучу 

роль в прийнятті рішень про впровадження нововведень. 

6 Маневрування з метою зменшення опору змінам і одержання згоди, що 

може включати, наприклад, видачу вибіркової інформації.  

7 Примус за допомогою погроз звільнення з роботи, припинення просу-

вання по службі, гальмування росту заробітної плати і т.п. 

При реорганізації та реструктуризації необхідно завжди аналізувати еко-

номічну доцільність цих заходів, тобто яким чином організаційні зміни впли-

вають на основні показники результативності діяльності компанії: прибуток, 

товарообіг, вартість акціонерного капіталу, частка ринку і т. ін. 

 

2.10 Управління етикою та соціальною відповідальністю компанії 

 

Етика – це набір моральних принципів та цінностей, який керує поведін-

кою людини або групи людей та який визначає позитивні та негативні оцінки їх 

думок та дій. Етика пов'язана з внутрішніми цінностями, а вони в свою чергу є 

частиною корпоративної культури і впливають на прийняті рішення, визнача-

ють їх соціальну допустимість в рамках зовнішнього середовища. Етична про-

блема виникає в тому випадку, коли дії окремої людини або організації можуть 

завдати шкоди чи, навпаки, принести користь оточуючим.  

Менеджер привносить до роботи свої персональні риси та манеру поведі-

нки. Індивідуальні потреби, сім'я, релігійні переконання – всі ці фактори фор-

мують систему цінностей менеджера. При прийнятті етично вірних рішень ме-

неджер орієнтується передусім на окремі особистісні риси, такі як власне его, 

впевненість в своїх силах, розвинуте почуття незалежності. 
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Організаційні цінності мають велике значення для діяльності компанії. 

Культура організації – не єдине джерело впливу на етику в компанії, але вона є 

найвпливовішою з сил, які визначають цінності компанії. До числа інших від-

носять прийняті в компанії правила та політика, система винагород, ступінь 

турботи організації про своїх членів, система відбору, відповідність принципів 

організації праці законодавчим та професійним вимогам, лідерство та процес 

прийняття рішень.  

Соціальна відповідальність припускає зобов'язання керівництва організа-

ції приймати рішення та здійснювати заходи, які збільшують рівень добробуту 

та відповідають інтересам як суспільства, так і компанії. 

Загальну соціальну відповідальність компанії можна представити у такий 

спосіб (рис.2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Загальна соціальна відповідальність компанії 

Перший критерій оцінки відповідальності компанії – її економічна відпо-

відальність. Комерційна організація передусім несе відповідальність за вироб-

ництво необхідних суспільству товарів та послуг та максимізацію прибутку ак-

ціонерів.  

Прийнята на  
себе відповідальність 
(Покращення добробуту 

суспільства та якості життя) 

Етична  відповідальність 
(Бути етичним. Вчиняти правильно.  

Не заподіяти шкоди ). 

Юридична  відповідальність 
(Підкорятися закону) 

Економічна відповідальність 
(Приносити прибуток) 
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Юридична відповідальність продиктована необхідністю для організації 

дотримуватися встановленим суспільством правилам, досягнення економічних 

цілей в рамках закону. 

Етична відповідальна поведінка компанії означає суспільно користі дії, 

які не передбачені законами або не відповідають її прямим економічним інтере-

сам.  

Прийняття на себе відповідальності носить для компанії виключно доб-

ровільний характери та пов'язано з бажанням компанії внести свій вклад в роз-

виток суспільства, до чого її не зобов'язують ні економічні мотиви, ні закони, ні 

етика.  

Сьогодні багато хто з провідних компаній розуміють, що результати їх ді-

яльності вимірюються не лише фінансовими показниками. Чесність та довіра 

важливі для збереження успішного, прибуткового бізнесу. В короткостроковій 

перспективі суспільно корисна діяльність, можливо, пов'язана з додатковими 

витратами, але не наносить збитку організації. Навпаки, менеджери та їх ком-

панії можуть внести свій вклад в поліпшення життя суспільства та одночасно 

досягнути підвищення економічних показників. 

 

Контрольні питання з дисципліни: 

1 Що варто розуміти під терміном "менеджмент"? 
2 Як співвідносяться терміни "управління" і "менеджмент"? 
3 Хто такий "менеджер", у чому полягає його призначення?  
4 Розкрийте суть праці менеджера. 
5 Перелічіть функції менеджменту, розкрийте їхній зміст. 
6 Розкрийте поняття "метод управління". Які методи управління можна виділити в науці 
менеджменту, в чому полягає призначення кожного з них? 
7 Назвіть основних представників школи наукового управління й адміністративної школи. 
У чому полягає основний внесок цих шкіл у розвиток управлінської думки? 
8 Опишіть суть функції "планування". 
9 Призначення планування в організації, на яких рівнях воно здійснюється? 
10 Які види планування Ви можете назвати? Охарактеризуйте коротко кожний з них. 
11 Що таке організація? Наведіть приклади формальних і неформальних організацій.  
12 Які складові внутрішнього середовища і зовнішнього середовища організації Ви можете 
назвати? 
13 Що таке структура організації, які елементи вона містить, яке її призначення?  
14 Які структури Ви знаєте? Як вони співвідносяться між собою, які переваги і недоліки 
мають? 
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15 Дайте характеристику функції мотивації. Що таке потреби, які вони бувають, яку роль 
відіграє винагорода в процесі мотивації?  
16 Які підходи можна виділити стосовно мотивації? 
17 Опишіть піраміду потреб Маслоу? Які з потреб Ви вважаєте найбільш важливими для 
будь-якої людини? 
18 Чим відрізняються процесуальні теорії мотивації від змістовних? 
19 Пояснить суть функції менеджменту "контролю". У чому її призначення? 
20 Дайте характеристику трьох основних видів контролю. 
21 Які етапи містить у собі процес контролю? У чому особливості кожного з них? 
22 Яким критеріям повинен відповідати контроль в організації, щоб бути ефективним? 
23 Розкрийте суть комунікаційного процесу, які етапи й елементи він у себе включає? 
24 Дайте визначення міжособистісних комунікаційних бар'єрів? З яких причин вони виника-
ють? 
25 Що таке невербальні комунікації? Яку роль вони відіграють у сфері соціальної взаємодії? 
26 Яким чином виникають організаційні комунікаційні бар'єри? Назвіть способи їхнього по-
долання. 
27 Дайте визначення управлінського рішення. Хто його приймає і з якою метою? 
28 Як можна класифікувати все різноманіття управлінських рішень? 
29 Опишіть цикл прийняття управлінського рішення. Що необхідно зробити на кожному 
етапі? 
30 Що таке релевантна інформація? Яку роль вона відіграє у процесі прийняття УР? 
31 Які форми влади Ви знаєте? Чим вони відрізняються одна від іншої? 
32 Що таке конфлікт, конфліктна ситуація та інцидент? Як ці поняття взаємопов’язані 
між собою? 
33 Методи управління конфліктами.  
34 Чим викликані організаційні зміни? Що означають зміни для організації? 
35 Яку роль відіграють люди в процесі організаційних змін? Які методи полегшення процесу 
нововведень Ви можете запропонувати? 
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