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витpaчaння; пpиcкopення пpoцеcу відвaнтaження пpoдукції і oфopмлення 

poзpaхункoвих дoкументів, зacтocувaння пеpcпективних фopм pефінaнcувaння 

дебітopcькoї зaбopгoвaнocті, ефективних фopм pегулювaння cеpедньoгo зaлишку 

гpoшoвих aктивів, cтвopення чітких cиcтем кoнтpoлю зa pухoм дебітopcькoї 

зaбopгoвaнocті і гpoшoвих кoштів, poзвитoк мехaнізмів безгoтівкoвих poзpaхунків. 
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ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Розглядаючи особливості управління підприємствами, перед усім, потрібно 

визначити зміст цієї категорії. На думку, Л. Дяченка управління підприємством – це 

економічна категорія, яка представляє особливу форму економічних відносин, що 

впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в 

інший стан відповідно до поставлених цілей [1, c. 85]. На нашу думку, управління 

підприємством в сучасних умовах це ефективна система, що здатна забезпечити 

швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища за умов максимально 

можливого врахування запитів і задоволення потреб потенційних споживачів. В такій 

системі отримання прибутку, слід, розглядати не як основну мету діяльності 

підприємства, а виключно як результат ефективного функціонування. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20natural/Vnulp/Menegment/2011_704/18.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/%20natural/Vnulp/Menegment/2011_704/18.pdf
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Управління існує з того часу, коли з’явилися перші організації, тобто фактично з 

часу появи самого світу. Одну з перших теорій управління розробив Конфуцій. Він 

розробив концепції благородної людини не за походженням, а за вихованням. 

Управління як функція реалізується через виконання ряду управлінських дій 

(функцій управління) – планування, організація, розпорядження, координування, 

контроль, мотивація, керівництво, комунікації, дослідження, оцінки, прийняття рішень, 

підбір кваліфікованих фахівців, представництво, ведення переговорів, укладення угод 

на освітні послуги. 

На сьогоднішній день найчастіше виділяють чотири основних підходи до 

управління: ситуаційний, функціональний, системний та процесний. 

Ситуаційний підхід орієнтує менеджерів на використання можливостей прямого 

прикладання науки до конкретних ситуацій та умов. Центральним моментом 

ситуаційного підходу є ситуація, тобто конкретний набір обставин, які впливають на 

підприємство в конкретний період часу. Через те, що в центрі уваги опиняється 

ситуація, ситуаційний підхід підкреслює значущість «ситуаційного мислення». 

Ситуаційне управління передбачає прийняття рішень не відповідно до встановлених 

планів роботи, а в міру виявлення потенційних проблем. Цей підхід потребує значного 

рівня децентралізації управління, а отже забезпечує необхідну адаптивність і гнучкість 

організаційної структури, швидку реакцію на умови, що постійно змінюються. 

Функціональний підхід довгий час вважався єдиним для організації операційної та 

управлінської діяльності як для виробничих підприємств, так і для підприємств сфери 

послуг. Функція – це сукупність процесів у знятому вигляді. Роль функціонального 

підходу, що розглядається як безперервна серія взаємопов’язаних управлінських 

функцій, які становлять основу організації процесу управління, полягає в тому, що 

забезпечуючи високу продуктивність праці, він стимулював здобуття професійної 

спеціалізації, спрощував процеси управління, зменшував споживання матеріальних 

ресурсів, покращував координацію робіт, надавав повноту влади функціонерам 

керівникам підрозділів. Особливість функціонального підходу полягає в його 

комплексності. Дійсно, розглядаючи систему з боку функцій і відволікаючись від її 

внутрішнього змісту, який, як правило, виключно різнорідний щодо складу і природи 

процесів, що відбуваються, ми нібито в цілому охоплюємо цю різноманітність в її 

підсумковому вияві – поводженні системи. 

Системний підхід в теорії менеджменту визначає організацію як сукупність 

взаємопов'язаних елементів, які орієнтовані на досягнення єдиної кінцевої цілі в умовах 

зовнішнього середовища, що змінюється, і до яких відносять спільні цінності, 

стратегічну орієнтацію, структуру, стиль управління, склад співробітників, сукупність 

теоретичних знань та практичного досвіду. Сутність системного підходу до управління 

полягає в наступному: формулювання цілей та встановлення їхньої ієрархії до початку 

будь-якої діяльності, пов'язаної з управлінням; отримання максимального ефекту, тобто 

досягнення поставлених цілей шляхом порівняльного аналізу альтернативних шляхів та 

методів досягнення цілей та здійснення вибору; кількісна оцінка цілей та засоби їх 

досягнення, заснована на всебічній оцінці всіх можливих і планованих результатів 

діяльності [2]. Проте теорія систем сама собою не доводить, які ж саме елементи 

організації як системи особливо важливі. Вона тільки говорить, що підприємство 

складається з численних взаємозалежних підсистем і є відкритою системою, яка 

взаємодіє із зовнішнім середовищем. Ця теорія конкретно не визначає основні змінні, 

що впливають на функцію управління. Не визначає вона і того, що в довкіллі впливає 

на управління і як середовище впливає на результат діяльності підприємства. Очевидно, 

що керівники мають знати, які змінні підприємства як системи необхідні для того, щоб 

застосовувати теорію систем до процессу управління. Це визначення змінних і їх 
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впливу на ефективність діяльності підприємства є основним внеском ситуаційного 

підходу, що логічно продовжує теорію систем. 

Отже, з метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування 

сучасної системи управління підприємством чи організацією слід детально вивчати 

переваги та недоліки різних підходів до управління підприємством. Ми дійшли 

висновку, що управління на основі процесного підходу має беззаперечні переваги, бо 

управління є процесом вироблення та реалізації суб’єктом управління управлінських 

рішень в рамках цілеспрямованої дії на об’єкт управління, для організації і координації 

його діяльності при функціонуванні підприємства.  

Потрібно також застосовувати сучасні засоби і методи керування в межах обраної 

концепції управління, зосередитись на цілях розвитку і порядку удосконалення комп-

лексної системи управління підприємством і його складовими частинами для 

забезпечення прийняття ефективних рішень, а також організаційних, кадрових і 

технічних рішень; удосконалювати організаційну структуру підприємства; покращення 

інформаційної системи управління підприємством, для можливості швидкого 

доведення рішень до виконання; використовувати світовий досвід, а також шукати 

шляхи співпраці всередині країни з іноземними партнерами для забезпечення 

необхідного рівня якості розвитку системи управління на підприємстві. 
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

 

Розвиток міжнародного ринку виробництва продукції йде шляхом спеціалізації й 

одночасної інтеграції, коли сировину виробляють в одних країнах, а виготовляють 

готову продукцію в інших. Це стимулює вдосконалювання національних транспортних 

систем, формування міжнаціонального ринку транспортних послуг. На перше місце 

виходять вимоги щодо прискореного руху товарів, схоронності вантажів, реалізації 

технологій перевезень «від дверей до дверей» і «точно в строк» [1]. 

Причиною відокремлення логістики стало природне виділення нового об'єкта, 

предмета, цілей і функцій управління, раніше не розглянутих всіма іншими розділами 


