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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ
ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Погляди на управління розвивались у міру того, як розвивались суспі-
льні відносини, удосконалювалась технологія виробництва, з’являлись нові
засоби зв’язку та обробки інформації. Змінювалась практика управління –
змінювались і вчення про управління. З розвитком менеджменту як науки по-
слідовно виникла велика кількість різноманітних концепцій, підходів та тео-
рій [1–4]. Але на сучасному етапі можна виділити чотири основні наукові пі-
дходи до управління підприємством: кількісний, процесний, системний та
ситуаційний [1, с.24–29].

Кількісний підхід до управління виник з появою та широким розпо-
всюдженням кібернетики та різноманітних математичних методів. Його при-
хильники спираючись на формалізований опис різних ситуацій намагались за
допомогою моделювання знайти оптимальні рішення існуючих перед органі-
зацією проблем. В основі кількісного підходу полягає застосування в управ-
лінні теорії дослідження операцій, тобто застосування точних інженерних
наук, математики, статистики, комп’ютерної техніки та сучасного програм-
ного забезпечення.

Підхід до управління як до процесу розглядає управління як процес, в
якому діяльність по досягненню цілей організації розглядається як серія без-
перервних взаємопов’язаних дій – функцій управління. Різні автори пропо-
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нують різні переліки функцій, серед яких загальноприйнятими є планування,
організація, мотивація, координація, контроль, комунікація, дослідження,
оцінка, прийняття рішень, підбір персоналу, ведення переговорів та укладан-
ня угод.

Системний підхід передбачає, що організація розглядається як сукуп-
ність взаємопов’язаних елементів, таких як люди, структура, задачі та техно-
логія, які орієнтовані на досягнення різноманітних цілей в умовах змінення
зовнішньої середи. Прихильники системного підходу розглядають організа-
цію як багатопланове явище, що пов’язує в єдине органічне ціле цілі, ресурси
та процеси, які відбуваються в організації та поза нею [2, с.10].

Ситуаційний підхід передбачає, що придатність різних методів управ-
ління залежить від ситуації. Результати одних і тих самих управлінських дій
у різних ситуаціях можуть сильно відрізнятися. Під ситуацією розуміється
конкретний набір обставин, що впливають на функціонування організації в
даний час. Ситуаційний підхід вніс великий вклад у теорію управління, тому
що пропонує конкретні рекомендації по застосуванню наукових положень до
практики управління в залежності від існуючої ситуації та умов. З точки зору
прихильників ситуаційного підходу управління – це, в першу чергу, мистецт-
во менеджерів зрозуміти ситуацію, з’ясувати її характеристики та обрати ві-
дповідне управління, а вже потім – слідувати науковим рекомендаціям у га-
лузі управління, які носять узагальнюючий та універсальний характер [2,
с.11].

Усі вище перераховані підходи до управління відносяться до так званої
«нової, сучасної школи» менеджменту, що розвивається з другої половини
ХХ століття [3, с.41-44]. Характерною рисою всіх підходів є їх органічний
взаємозв’язок та взаємопроникнення.

Як висновок, слід зауважити, що в умовах ділового світу, який активно
змінюється, для досягнення ефективної діяльності підприємства неможливо
використовувати лише якийсь один підхід. Необхідно вдало комбінувати ці
підходи та розуміти, які методи та засоби будуть найкращим чином сприяти
досягненню тих чи інших цілей організації.
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