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Совершенна І. о. Про сучасні особливості технологізації управління підприємством
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Поступове входження господарського механізму 
економіки України в цивілізоване русло, зроста
юча конкуренція з боку закордонних виробни

ків вимагають перегляду традиційних підходів до управ
ління, більшою мірою заснованих на здоровому глузді й 
накопиченому практичному досвіді. Єдиним джерелом 
прибутку підприємства стає задоволення потреб спо
живачів і підпорядкування цій меті усіх функцій управ
ління підприємством, пов'язаних із виробництвом або 
закупівлею, зберіганням і реалізацією товарів.

Діяльність у сфері виробництва, реалізації това
рів і послуг будується на специфічних знаннях, уміннях 
і навичках, успішна реалізація яких вимагає координації 
праці окремих працівників. Ключова роль у вирішенні 
цього завдання належить менеджменту організації, який 
зазнає в останні роки істотні зміни, зумовлені револю
ційними перетвореннями в галузі нових управлінських 
та інформаційних технологій. Небажання визнати цей 
факт практично не залишає підприємству шансів на 
успіх. Професійний менеджмент дозволяє оптимальним 
чином об'єднати різноаспектну діяльність організації в 
єдине ціле і направити її на досягнення спільних цілей. 
Ефективний менеджмент забезпечує отримання прибут
ку – головної рушійної сили бізнесу. «У якому напрям
ку розвивати свою справу?», «Як це робити»? – ось два 
ключові питання, відповіді на які слід шукати в теорії ме
неджменту. Менеджмент в Україні являє собою ще моло
ду галузь знань, яка багато в чому тільки формується. 

У сучасних умовах функціонування підприємства 
необхідно інтенсифікувати і упорядковувати управлін
ські процеси [1, 2]. Це підтверджується тим, що в сис
темах менеджменту функціонує і здійснюється безліч 
різноманітних організаційних зв'язків та інформаційних 
перетворень. Тому розробка методів з їх упорядкуван
ня в процесах управління становить одну з важливих 
теоретичних проблем і практичних завдань технології 
управління [1 – 4].

Технологією називається будьякий засіб пере
творення вихідних матеріалів для отримання бажаних 
результатів. Оскільки предметом і відповідно вихідним 
матеріалом управлінської праці виступає інформація, то 
технологію менеджменту, наприклад, можна визначити 
як комплекс методів з обробки управлінської інформа
ції з метою вироблення, прийняття та реалізації управ
лінських рішень [1, 4].

Ряд авторів [1, 4, 5] пишуть, що технологія управ
ління відображає зміст управління, характеризується 
процесами руху та обробки інформації та визначаєть
ся складом і порядком виконання управлінських робіт,  
у ході яких ця інформація перетворюється і впливає на 
керований об'єкт. Звідси випливає основне призначення 
технології управління – побудова раціональної схеми 
взаємодії структурних підрозділів та окремих виконав
ців у процесі управління.

Мета статті – обґрунтувати технологію менедж
менту, розглянути особливості технологізації всіх про
цесів управління підприємством. 

Дослідження менеджменту і його основних харак
теристик свідчить про те, що основними елементами 
технології управління є управлінські етапи, операції та 

процедури. Під операцією розуміють будьяку дію, що 
приводить до зміни тієї чи іншої характеристики систе
ми. Сукупність різноманітних управлінських операцій, 
виконуваних за певною схемою або в певній послідов
ності, являють собою процедуру.

Виходячи зі сказаного, технологію управління 
визначають також як систему операцій і процедур, ви
конуваних керівниками, фахівцями та технічними вико
навцями в певній послідовності з використанням необ
хідних для цього методів і технічних засобів.

Технології менеджменту представлені у вигляді 
концепцій, теорій, принципів, способів, форм і методик 
управління. Технології менеджменту забезпечують про
цес перетворення об'єкта управління з вихідного стану в 
новий цільовий конкурентний стан або якість, або забез
печують його гарантоване ефективне функціонування.

Сьогодні технології менеджменту підприємства 
підтримуються потужним інформаційнотех
но логічним пластом у вигляді відповідних про

грамних систем. На слуху системи бюджетування та 
фінансового аналізу, менеджменту якості, управління 
за принципами бережливого виробництва (Lean Manu-
facturing), системи збалансованих показників (Balanced 
Scorecard), контролінгу, управління взаємовідносинами 
з клієнтами (CRM), бізнесмоделювання, управління 
проектами, управління на основі ключових показників 
ефективності (KPI) і т. ін.

Будьякий бізнес – це, перш за все технологія, вір
ніше, комплекс технологій. Починаючи від технології 
виробництва, логістики і продажів до ведення внутріш
ньої документації. Усе це відповідні технології, у вся
кому разі, так має бути. Але, на жаль, це не повсюдна 
практика, багато компаній працюють шляхом натхнен
ня, інтуїції та із застосуванням інших, погано визначе
них параметрів їхніх керівників. Інший раз це нагадує 
роботу з «чорним ящиком»: над ним відбуваються якісь 
маніпуляції, але результат завжди різний, і тоді управ
лінець підбирає такий набір, за допомогою якого вихо
дить наближений до бажаного результат, використовує 
при цьому всім відому «методику». І з кожною новою 
ситуацією все повторюється.

Таким чином, часто управління компанією відбу
вається за рахунок збільшення робочого часу і напру
ження всіх сил керівництва та персоналу. І щоразу після 
вирішення проблеми настає почуття задоволення від 
виконаного завдання, а через місяцьдва воно повторю
ється, і знову всі сили і засоби кинуті на її рішення. Зна
йома ситуація?

Щоб не повторювати ні своїх, ні чужих помилок і 
потрібна технологізація, або опис усіх процесів, що від
буваються в компанії.

Розглянемо, що дає компанії технологізація її проце
сів. Технологізація – це процес щодо оптимізації будьякої 
діяльності. Відповідно до цього всі процеси, які в компанії 
вже відпрацьовані, технологізовані, і тією чи іншою мірою 
вже є оптимальними. Для них вже зібрана і відпрацьована 
оптимальна сукупність дій, що приводить до необхідного 
результату. Найчастіше більш менш прописані технології 
притаманні відділам виробництва, фінансів, логістики. У 
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силу специфіки діяльності цих підрозділів вони вимушені 
оптимізувати свої процеси для досягнення стійкого ре
зультату з мінімальними втратами.

Розробка будьякої технології менеджменту перед
бачає визначення кількості, послідовності та характеру 
операцій, які становлять процес управління, розробку або 
підбір для кожної операції відповідних способів, прийомів 
і технічних засобів, виявлення умов процесу переведення 
об'єкта системи з вихідного стану в бажаний.

Чітке функціонування органу управління 
вимагає розчленування процесу управління на 
операції, а ефективна організація управління – 
належного комбінування операцій. Кожну опе
рацію необхідно пов'язати з попередніми опера
ціями даного циклу процесу управління. Вико
нання операції має бути ув'язано з виконанням 
інших операцій. Технологія менеджменту тісно 
пов'язана з процесом алгоритмізації операцій в 
рамках тих чи інших функцій керуючої системи. 
У ролі алгоритму (процедури) процесу управлін
ня виступає припис, що визначає зміст і послі
довність дій в будьякому інформаційному або 
організаційному процесі. Його алгоритм являє 
собою правила послідовного здійснення певних, 
пов'язаних один з одним операцій, на які цей процес 
може бути розкладений і які повинні бути реалізовані 
для досягнення бажаної мети.

Процедуру управління можна визначити як сис
тему послідовно реалізованих розпоряджень про ви
конання в певному порядку операцій, що приводять до 
вирішення управлінських завдань.

Класифікація операцій і процедур здійснюється за 
низкою критеріїв:

 за змістом:
1) інформаційні або інформаційнотехнічні пов'я

зані з обробкою інформації та її носіїв. Тут виділяють 
також документаційні, первиннолічильні, облікові та 
обчислювальні операції та процедури;

2) логікорозумові, або аналітикоконструктивні, по
в'я зані з підготовкою та прийняттям управлінських рішень;

3) організаційні складаються зі службовокомуні
ка ційних, розпорядчих і координаційних операцій і про
цедур;

 за характером поєднання у часі:
1) послідовні, тобто кожна операція або процедура 

починається тільки після закінчення попередньої;
2) паралельні, що передбачають одночасне вико

нання операцій і процедур;
3) паралельнопослідовні передбачають часткове су

міщення суміжних операцій і процедур у часі й просторі.
Схематично технологія може бути представлена у 

вигляді інформаційної та організаційної взаємодії трьох 
основних циклів або процесів, у рамках яких викону
ються різні операції і процедури (рис. 1).

1. Інформаційний процес: пошук, збір, передача, 
обробка та зберігання різних видів інформації. Тут за
йняті переважно творчі виконавці та фахівці.

2. Логіко-розумовий, або процес вироблення і при-
йняття управлінських рішень: дослідження, обробка, 

розрахунки, прогнози, вироблення рішень. Тут зайняті, 
в основному, фахівці та керівні працівники організації.

3. Організаційний процес, або організаційний 
вплив на об'єкт управління для реалізації управлінських 
рішень: підбір і розстановка кадрів, доведення завдань 
до виконавців, оперативне планування, організація пра
ці, координація, контроль за виконанням і т.ін.

Таким чином, суттєвими моментами в управлін
ській технології є дослідження і опис раціональних шля
хів реалізації процесів управління за допомогою відпо
відних операцій і процедур. Тим не менш, описати алго
ритми функціонування систем управління і визначити 
всю сукупність методів виконання та впорядкування 
інформаційних перетворень та організаційних взаємо
дій, складових процесу управління, досить складно і 
сформулювати однозначно не вдається.

У даний час існує декілька підходів до формуван
ня управлінської технології. Оскільки технологія 
управління визначається складом управлінських 

робіт, то, відповідно, її побудова може здійснюватися за
лежно від того, який підхід до розуміння управління взя
тий за основу, або яким стилем управління характеризу
ється діяльність керівних працівників підприємства.

Найбільш розробленим і простим є традиційний, 
класичний функціональний підхід, в основі якого лежить 
розуміння управління як процесу з виконання певних 
функцій. Тут технологію управління можна визначити як 
регламентацію раціональних процедур і способів роботи 
з інформацією в процесі реалізації функцій управління. 

Суть функціонального підходу полягає в тому, що 
на кожному ієрархічному рівні систем управління ви
діляються відносно відособлені ділянки управлінських 
робіт або функцій, для кожної з яких будується певний 
набір процедур. 

Надалі виділяються підфункції і відповідні їм бло
ки процедур, деталізуються до рівня операції, визнача
ються види документів, необхідні технічні засоби та ін

Такий підхід до технологізації процесів управлін
ня застосовується з урахуванням спеціальних функцій 
управління. 

Проте в даний час в умовах мінливого динаміч
ного зовнішнього середовища є більш важливим ситуа

Рис. 1. технологічна схема процесу управління будь-яким 
об`єктом

1. Інформація, інформаційний
процес

 

 Об’єкт управління
 

2. Логіко-розумовий
процес  

 

3. Організаційний процес
(організаційний вплив
на об’єкт управління)
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ційний підхід, суть якого полягає в обґрунтуванні алго
ритму вибору процедури на основі обліку ознак тієї чи 
іншої ситуації або проблеми. При ситуаційному підході 
технологію управління визначають як послідовність 
дій по вибору доцільних процедур і здійснення інфор
маційних перетворень і організаційних впливів. Схема 
управлінської технології включає: діагноз проблеми та 
визначення шляхів її вирішення; виявлення факторів, 
що впливають на рішення; вироблення й оцінку альтер
натив; розробку тактики реалізації намічених шляхів 
вирішення проблеми або складових частин.

І, нарешті, підхід до управління з точки зору прийнят-
тя рішень дозволяє розглядати технологію управлін
ня як певну послідовність дій, використовуваних при 

постановці цілей підприємства і розробці механізмів їх 
досягнення. При цьому виділяють три етапи: вироблен
ня цілей і стратегії розвитку органу управління; форму
вання технології прийняття та реалізації управлінських 
рішень; контроль і облік основних процесів управління 
(двох етапів: попереднього і основного) з метою досяг
нення бажаного результату підприємством. Слід під
креслити, що керівникам необхідно пам'ятати про те, що 
особливе місце в технології управління займають тех
нічні засоби та різна оргтехніка, які дозволяють знизити 
трудомісткість управлінських робіт, терміни їх виконан
ня, а також підвищити якість прийнятих рішень.

Розвиток засобів автоматизації сприяє погли
бленню інформаційного характеру управлінської праці,  
а невід'ємною частиною технології управління сьогодні 
стають комп'ютеризовані системні технології.

У підсумку варто сказати про переваги, які дає 
технологізація збуту продукції і торговельної компанії 
в цілому:

1. Підвищення ефективності всіх бізнеспроцесів, 
за рахунок оптимізації всіх етапів.

2. Раціональність – можливість зниження втрат і 
економії коштів, часу та інших матеріальних ресурсів.

3. Підвищення стабільності та конкурентоспро
можності компанії.

4. Відсутність залежності від особистих особли
востей окремих співробітників (безособовість), запобі
гання можливим форсмажорним обставинам.

5. Тиражування – можливість передачі, ефектив
ність навіть при повній зміні персоналу.

Тільки завдяки цим п’яти перевагам технології 
просто необхідні при управлінні підприємством.

Але для того, щоб виробити якісні управлінські 
технології для конкретного підприємства, необхідно до
тримуватися певних принципів і правил їх формування. 
Вони повинні містити в собі шість чинників, необхідних 
для їх ефективного функціонування:

 цілі – для чого здійснюється дія;
 умови діяльностіресурси, компетенції і т. ін.;
 опис дій або робіт;
 правила їх виконання;
 зв'язки між співробітниками компанії і клієнтами;
 опис результату (продукту), який повинен бути 

отриманий за підсумками діяльності.
У кожному з цих параметрів закладено десятки 

відсотків ефективності, і це вже повинно змусити заду

матися про розробку своїх технологій, оскільки сьогод
ні це одна з умов успіху і виживання компаній на ринку.

Як підприємства це будуть робити – самостійно 
або запрошувати зовнішніх консультантів, це вже не 
настільки важливо. У будьякому випадку, чим швидше 
підприємство це зробить, тим більше шансів у нього на 
ефективне функціонування на ринку.

ВиСНоВки
Дані результатів дослідження свідчать про те, що 

в менеджменті вітчизняних підприємств важливо за
стосовувати певну технологію управлінської праці, роз
членовувати процес на складові частини, чітко визнача
ти такі процедури й операції, які дозволять вирішувати 
управлінські завдання і в цілому підвищать ефектив
ність діяльності підприємств.

У подальшому передбачається використовувати дані 
дослідження теоретичного аспекту технології менеджмен
ту з метою розробки технологічної схеми вдосконалення 
процесів управління підприємств сфери послуг.                 
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