1.3 Управління підприємством автомобільного транспорту
Згідно з основними положеннями теорії систем, будь-який
об’єкт, явище чи процес (включаючи підприємство) можна
розглядати як систему. Під системою розуміють сукупність
взаємозв’язаних в одне ціле елементів.
Елемент системи – це частина цілого, яка в процесі аналізу не
підлягає поділу на складові.
Отже, для будь-якої системи характерно, що: вона складається
з двох або більшої кількості елементів; кожний її елемент має
властиві лише йому якості; між елементами системи існують зв’язки, за допомогою яких вони впливають один на одного; система не
може існувати поза часом і простором. Вона має часову сутність (її
склад може бути визначений у кожний даний момент), а також свої
межі та навколишнє середовище.
Перша особливість підприємства як системи полягає в тому,
що підприємство – це відкрита система, яка може існувати лише за
умови активної взаємодії з навколишнім середовищем. Воно
вибирає з проміжного та загального зовнішнього середовища основні фактори виробництва і, перетворюючи їх на продукцію
(товари, послуги, інформацію) та відходи, передає знов у зовнішнє
середовище. Умовою життєздатності системи є корисний (вигідний)
обмін між «входом» і «виходом».
Інша особливість підприємства як системи: воно є штучною
системою, створеною людиною заради її власних інтересів,
передовсім спільної праці. Тому очевидною характеристикою будьякого підприємства є поділ праці. Розрізняють дві форми поділу
праці: горизонтальну та вертикальну. Перша – це поділ праці через
поділ трудових операцій на окремі завдання. Результатом
горизонтального поділу праці є формування підрозділів
підприємства, які виконують певні частини загального
трансформаційного процесу. Оскільки роботу на підприємстві поділено між підрозділами та окремими виконавцями, хтось має координувати їхні дії, щоб досягти загальної мети діяльності.
Управління в широкому розумінні – це діяльність, спрямована
на координацію роботи інших людей (трудових колективів), яка є
складною системою. Диференціація та координація управлінської
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праці, формування рівнів управління здійснюються за допомогою
вертикального поділу праці.
Загальні принципи управління підприємством:
1. Управління підприємством здійснюється відповідно до
статуту на основі поєднання прав власника відносно господарського
використання свого майна та принципів самоуправління трудового
колективу.
2. Наймання (призначення, обрання) керівника підприємства є
правом власника (власників) майна підприємства та реалізується
безпосередньо або через уповноважені ним органи.
3. Рішення щодо соціально-економічних питань, які
стосуються діяльності підприємства, виробляються та приймаються
органами управління за участю трудового колективу та
уповноважених ним органів.
4. Вищим керівним органом колективного підприємства є
загальні збори (конференція) власників майна. Виконавчі функції
щодо управління підприємством здійснює правління.
Підприємства різняться між собою за розмірами, управлінням і
сферами діяльності, технологічними процесами тощо. Проте всі
вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні
риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління –
об’єктивно зумовлені загальні напрями або сфери діяльності,
сукупність яких забезпечує ефективне кооперування спільної праці.
Відокремлюють кілька функцій управління. Структура цієї
моделі містить два елементи: а) елемент керуючий; б) елемент
виконавчий.
Керуючий елемент сприймає через вхідний канал імпульс із
зовнішнього середовища та через канал зворотного зв’язку
імпульси, що стосуються його власного стану та стану структури
системи. На підставі сприйнятих імпульсів керуючий елемент починає функціонувати. Спочатку він визначає конкретне (кількісне)
значення вихідного параметра, тобто формулює мету діяльності
системи. Потім він виробляє імпульс і надсилає його виконавчому
елементу (ефектору). Цей імпульс має характер команди.
Під впливом команди керуючого елемента та зовнішніх
перешкод ефектор починає своє функціонування. Результат його
діяльності – вихідний імпульс. Але перш ніж надіслати його у
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зовнішнє середовище, ефектор інформує керуючий елемент про
виконання одержаної команди через канал зворотного зв’язку.
Узгоджуючи прийняту від ефектора інформацію з визначеною
метою діяльності системи, керуючий елемент знову починає функціонувати.
Управління – складний і динамічний процес, керований і
здійснюваний людьми для досягнення поставленої мети. Після того
як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш
ефективні шляхи та методи досягнення їх. Інакше кажучи, якщо при
визначенні цілей потрібно відповісти на запитання «чого потрібно
досягти?», то слідом за цим виникає запитання «як найбільш
раціонально досягти мети?».
Згідно з останніми досягненнями теорії та практики
менеджменту, структура організації повинна забезпечити реалізацію
її стратегії. Оскільки з часом стратегії змінюються, то виникає
необхідність у відповідних змінах організаційних структур.
Категорія «структура» відображає будову та внутрішню форму
системи. Зв’язок елементів у структурі підпорядкований діалектиці
взаємовідношення частини і цілого. Наявність структури –
невід’ємний атрибут усіх реально існуючих систем, бо саме
структура надає їм цілісності. Категорія «структура» означає
відносно стійкі зв’язки, які існують між елементами організації.
Структура сприяє збереженню стійкого стану системи. Стосовно
системи структура є показником її організованості.
Структура, яка відображає синтез взаємозв’язків різних
елементів, що функціонують для досягнення встановленої мети,
називається організаційною. Отже, організаційна структура будьякої системи пов’язана з досягненням її глобальної мети.
Організаційну структуру управління визначають також як
категорію менеджменту, яка відображає організаційний бік
відносин управління і становить єдність рівнів і ланок управління у
їхньому взаємозв’язку.
Ланка управління – це відокремлений орган (працівник),
наділений функціями управління, правами для їхньої реалізації,
визначеною відповідальністю за виконання функцій та
використання прав.
Рівень управління – це сукупність ланок управління на певному
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щаблі ієрархії управління. Рівні управління, поєднуючи різні ланки,
характеризують рівень концентрації процесу управління і
послідовність підпорядкування одних ланок іншим зверху донизу.
Організаційна структура управління визначається також як
склад, взаємозв’язки та супідрядність організаційних одиниць
(підрозділів) апарату управління, які виконують різні функції
управління організацією (підприємством).
Згідно з цим визначенням основними елементами
організаційної структури управління є: склад і структура функцій
управління; кількість працівників для реалізації кожної
управлінської
функції;
професійно-кваліфікаційний
склад
працівників апарату управління; склад самостійних структурних
підрозділів; кількість рівнів управління та розподіл працівників між
ними; інформаційні зв’язки.
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