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Постановка проблеми. Найефективнішим сти-
лем в сучасному світі, що швидко змінюється, є ситу-
аційний менеджмент, орієнтований на реальність. 

Особливістю діяльності менеджера в сучасних умо-
вах є його здатність реалізовувати цілі управління, 
які постійно змінюються. Це можна забезпечити 
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лише за наявності та взаємодії двох елементів струк-
тури управління: один із них забезпечує виконання 
стабільних (функціональних) завдань, інший – змін-
них, ситуаційних. Проблемного характеру набуває 
навіть розв’язання стабільних завдань, які система-
тично повторюються і кожного разу відбуваються в 
нових умовах.

Тому одним із завдань ситуаційного менедж-
менту є дослідження того, як підприємство реагує 
на мінливі умови та специфічні обставини, а також 
яким чином можна формувати типи організацій, сис-
теми та процеси управління, що найбільше відпо-
відають специфічним ситуаціям у сучасних умовах 
господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні інтерес до проблематики ситуаційного менедж-
менту відображається у працях як зарубіжних, так 
і вітчизняних дослідників. Від початку 70-х років 
минулого століття теорія ситуаційного менеджменту 
стає предметом уваги таких зарубіжних вчених, як 
Р. Моклер [1], Г. Кунц, С.О. Донелл [6]. У вітчизня-
ній науці з’являються навчальні посібники, зокрема 
посібник В.О. Василенко [4], у яких звернено увагу на 
актуальність цієї наукової концепції в сучасній науці 
і практиці, розроблено теоретичні та методологічні 
положення ситуаційного менеджменту. Але тема-
тика залишається не до кінця дослідженою і є досить 
актуальною.

Структурні зрушення в економіці, нестабільність 
зовнішнього середовища, розрив сталих виробничих 
зв’язків, зміна форм власності і реструктуризація під-
приємств вимагають перегляду установлених стерео-
типів управлінського мислення і переходу до нових 
форм і методів системи управління. Це пов’язано 
також із триваючим процесом диференціації й інтегра-
ції структур, методів та інших елементів систем управ-
ління виробництвом, що спостерігаються нині у сві-
товому співтоваристві. Отже, обов’язково виникають 
виробничо-економічні проблеми оптимізації нових 
зв’язків (зовнішніх і внутрішніх), проблеми їхнього 
перетинання в організаційному, економічному і нау-
ково-технічному аспектах. Інакше кажучи, виробнича 
система має вчасно пристосовуватися до тривалого 
існування з метою задоволення купівельного попиту, 
що змінюється.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
виділення основних теоретико-методологічних засад 
ситуаційного менеджменту в сучасних умовах стра-
тегічного і тактичного управління діяльністю під-
приємства, пропозиція моделі ситуаційного керівни-
цтва співробітниками, характеристика того, як вона 
застосовується на практиці і як зробити її частиною 
управлінського арсеналу для себе і своєї команди 
менеджерів.

Виклад основного матеріалу. Поняття «ситуа-
ційне управління» вперше було введене в науковий 
обіг американським вченим Р. Моклером. Як відзначає 
Л.І. Євенко, найбільш значними результатами розробок 
в галузі ситуаційного менеджменту в США є висновки 
про те, що форми, методи, системи, стилі управління 
повинні істотно варіюватися залежно від об’єктивних 
умов діяльності підприємства [4].

Перш ніж перейти до розгляду поняття, ролі 
та умов формування стратегії в ситуаційному 

менеджменті, розглянемо сутність стратегії та так-
тики управління взагалі. Стратегія управління – це 
напрям розвитку організації відповідно до поставле-
ної цілі, а тактика управління – шляхи та етапи руху 
в межах цього напряму, тобто сукупність управлін-
ських рішень, що відображають найкращий варіант 
реалізації стратегії в конкретних умовах функціо-
нування соціально-економічної системи. Фахівці із 
ситуаційного менеджменту в цьому випадку застосо-
вують категорії «стратегія» і «тактика антикризового 
управління», метою якого бачать розробку і першо-
чергову реалізацію заходів, спрямованих на нейтра-
лізацію найбільш небезпечних шляхів у ланцюжках 
економічних явищ, що приводять до кризового стану. 
Тобто управління поєднує стратегічний і тактичний 
аспекти. При цьому сутність стратегічного управ-
ління полягає у вжитті заходів, що дають змогу запо-
бігти настанню кризи, а тактичне управління має на 
меті розробку і вжиття заходів для виведення фірми 
з кризового стану [2].

Ситуаційна стратегія буде ефективною, якщо її 
формування відповідатиме конкретній ситуації і наяв-
ності таких умов:

1) вміння змоделювати ситуацію, тобто здатність 
піднятися над проблемами та проаналізувати законо-
мірності взаємодії між потребами, споживчим попи-
том, діяльністю конкурентів і потребами своєї власної 
організації;

2) здатність виявити необхідність змін; для цього 
необхідні такі здібності:

– готовність реагувати на тенденції, що виникають 
під дією різноманітних факторів;

– інтелект і творча жилка, що дають можливість у 
непередбачених ситуаціях знаходити шляхи для підви-
щення конкурентоспроможності фірми;

– здатність розробляти стратегію змін; визначення 
та формування стратегії є процесом пошуку прийнят-
ного варіанта, що характеризується творчим підходом;

– здатність використовувати надійні методи в про-
цесі змін;

– здатність втілювати стратегію в життя.
Однак слід зазначити, що ситуаційна стратегія 

вкрай необхідна сучасним вітчизняним підприємствам, 
які постійно долають господарські негаразди.

Загалом будь-яку ситуацію, коли підприємство не 
встигає підготуватися до змін, можна вважати кри-
зовою. Вихід з тієї чи іншої кризи пов’язаний з усу-
ненням причин, що призвели до неї, а сам процес 
планування цього виходу можна назвати стратегією й 
тактикою ситуаційного менеджменту.

Основним завданням ситуаційного менеджменту в 
системі стратегічного і тактичного управління діяль-
ністю підприємства є перенесення коригувальних дій у 
напрямі розвитку підприємства та розподілу ресурсів, 
які забезпечують реалізацію стратегічних цілей. Крім 
того, практичне значення ситуаційного менеджменту 
полягає в тому, що він:

– запобігає появі проблемних ситуацій;
– сигналізує про можливість появи небажаних 

проблемних ситуацій;
– виявляє проблеми в діяльності підприємства;
– визначає ступінь загрози проблем, що з’явилися;
– виділяє пріоритетність проблем;
– виступає засобом виживання у важкий період;
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– сприяє мобілізації, раціональному розподілу і 
використанню ресурсів;

– знижує ризик банкрутства і ліквідації підприємства;
– координує діяльність підприємства загалом;
– допомагає подолати невизначеність ринкового 

середовища;
– сприяє переходу на нову сходинку циклічного 

розвитку підприємства.
Таким чином, поєднуючи всі види управління, ситу-

аційний менеджмент вносить гнучкість і динамізм, 
рухливість в усі елементи системи управління підпри-
ємством, змушуючи її удосконалюватися і розвиватися. 
Як складова управління ситуаційний менеджмент є 
системою елементів, які збігаються за змістом з еле-
ментами системи управління підприємства загалом. До 
їх складу входять:

1) цільова підсистема – сукупність стратегічних, 
тактичних і оперативних цілей функціонування під-
приємства, досягнення яких забезпечує випуск конку-
рентоспроможної продукції;

2) функціональна підсистема – розробка, організа-
ція і здійснення управлінського процесу; підсистема 
реалізується на базі основних функцій управління, а 
саме аналізу, прогнозування і планування, мотивації й 
організації, обліку і контролю, регулювання і коорди-
нації, керівництва;

3) забезпечувальна підсистема – склад, якість і орга-
нізація забезпечення системи управління всіма необхід-
ними ресурсами для її нормального функціонування;

4) середовище – фактор макро- і мікросередовища 
підприємства, що впливає на зміст і якість управлін-
ського рішення;

5) сукупність вимог до якості керівництва, системи 
прийняття управлінських рішень та організації про-
цесу управління персоналом для досягнення цілей і 
завдань системи;

6) зворотний зв’язок – інформація, яка надходить 
від виконавців і споживачів до джерела прийняття 
рішень.

Головною проблемою управління всередині органі-
зації, підприємства стає адекватність стимулів і форм 
взаємодії параметрів об’єкта і суб’єкта управління 
умовам і методам розв’язання завдань виробництва, 
його ефективності.

З огляду на ієрархічну природу виникнення і роз-
витку ситуацій та наявності зв’язку між ситуаційним 
і стратегічним управлінням, а також з метою адек-
ватного відображення функціонування підприємства 
необхідне формування набору ієрархічно пов’язаних 
моделей управлінських ситуацій (рис. 1).

Нами також представлено модель ситуаційного 
лідерства або ситуаційного керівництва співробітни-
ками. Виділено дві універсальні характеристики, за 
якими може оцінюватися кожна ситуація управління 
співробітниками:

– рівень мотивації;
– рівень компетентності виконавця.
За ситуаційним підходом кожна з них може бути 

високою і низькою. Таким чином, отримуємо чотири 
типи ситуацій. Для кожної з них запропоновано 
свій стиль керівництва співробітниками (лідерства). 
Нижче описано чотири типи ситуацій і чотири най-
більш оптимальні стилі керівництва співробітни-
ками в кожній з ситуацій. Чотири ситуації – чотири 
типи співробітників. На рис. 2 представлено назви 
кожного типу і ключову тезу в контексті відношення 
співробітника до поставленого завдання. Кожній 
ситуації притаманний свій стиль керівництва спів-
робітниками. Розглянемо підходи до кожної ситу-
ації. На рис. 3 представлено чотири стилі керівни-
цтва співробітниками і ключові тези з точки зору дій 
керівника.

На практиці ключові дії менеджера об’єднуються в 
два етапи:

1) перед постановкою завдання керівник оцінює 
виконавця з точки зору вмотивованості і компетент-
ності, використовуючи рис. 2;

2) потім менеджер співвідносить ситуацію зі сти-
лем і керується рекомендаціями, запропонованими на 
рис. 3.

В результаті керівник проводить «доналашту-
вання» рівня залучення співробітника і його навичок 
для більш швидкого і якісного виконання завдання. 
При цьому менеджер не перевантажує підлеглого 
надлишковою інформацією і не витрачає час на моти-
вацію виконавця. Однак керівник докладає більше 
зусиль для навчання і посилює контроль там, де це 
дійсно необхідно.

Рис. 1. Види стратегій у ході формування системи моделей  
управлінських ситуацій  
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Висновки. Підсумовуючи, 
зазначимо, що успіх ситуа-
ційного менеджменту визна-
чається ступенем готовності 
підприємства до потенційних 
загроз, криз та їх прояву, наяв-
ністю резервів, рівнем підго-
товки менеджерів і ступенем 
профілактичних заходів, ефек-
тивністю використаних мето-
дів управління. Адаптивність 
сучасних соціально-економіч-
них систем до інноваційної 
моделі господарювання може 
бути забезпечена лише допо-
вненням наявного механізму 
функціонування елементами 
ситуаційного типу, що забез-
печать організаційну, еконо-
мічну, технічну можливість 
розв’язання комплексу вини-
клих проблем. При цьому 
необхідно мати надійне під-
ґрунтя – ефективний ситуа-
ційний менеджмент на всіх 
рівнях господарювання, його 
обґрунтовану методологічну 
базу та випробувані часом кон-
цепції, що дасть змогу вчасно 
та результативно пробиватися 
паросткам нових соціально-
економічних реформ.

Отже, базовою потребою 
сучасного ситуаційного управ-
ління і головним фактором 
його ефективності є профе-
сіоналізм, який визначає під-
готовку фахівців, що здатні 
передбачати, своєчасно вияв-
ляти та успішно вирішувати 
нагальні проблеми розвитку.

 

Рис. 2. Чотири ситуації і чотири види співробітників

Рис. 3. Чотири стилі керівництва в чотирьох ситуаціях
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