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САМОУПРАВЛІННЯ – ЯК МЕТОД СОЦІАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Питання створення найбільш сприятливих умов для реалізації 

можливостей керованої системи завдяки використанню різноманітних 

засобів, методів, прийомів впливу на суб’єкт управління завжди привертали 

увагу як теоретиків, так і практиків (Б. Андрушків, В. Атаманчук, В. Бєлий, 

А. Ісаєнко, В. Луговий, В. Маслов, В. Пікельна, Є. Хриков та інші науковці). 

Зміст методів та форм підготовки кадрів у різних соціальних сферах 

досліджували О. Гаєвська, В. Семиченко, Н. Коломінський, С. Максименко, 

А. Решетніченко, К. Шендеровський, В. Шепель, сутність, етапи 

саморегуляції та самоменеджменту, закономірності формування 

професіоналізму: А. Браун, М. Лукашевич, О. Конопкін, М. Руженський , 

М. Боришевський, Г. Щьокін та інші вчені. 

Очевидно, що центральним поняттям самоуправління є „управління”. 

Але аналіз літератури показує, що досі немає єдності в поглядах на сутність 

поняття „управління”. 

Утім, К. Шендеровський, стверджує, що всіх їх об'єднує одне : „для 

того щоб управляти, необхідно, по-перше, впливати, по-друге, бачити, 

усвідомлювати мету цього впливу” [4, с. 7].  

На нашу думку, справедливим є твердження Є. Хрикова, який сутність 

управління визначає як діяльність, спрямовану на створення умов. Ключовим 

положенням розробленої вченим концепції „створення умов” – є ідея про 

спрямованість управління на забезпечення динамічного розвитку організації 

шляхом перетворення всіх його компонентів [1, с. 68].  



Можна стверджувати, що більшість вчених вивчаючи феномен 

управління наголошують, що управління це впершу чергу цілеспрямована 

діяльність яка орієнтована на досягнення цілей. Ця діяльність здійснюється 

за допомогою різних методів.  

У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що метод 

(від грецьк. – шлях дослідження, теорія, вчення) – це систематизований 

спосіб досягнення теоретичного чи практичного результату, розв’язання 

проблем чи одержання нової інформації на основі певних регулятивних 

принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки досліджуваної предметної 

галузі і законів функціювання її об’єктів [ с. 373]. М. Руженський метод 

управління визначає як спосіб здійснення суб’єктом управління 

управлінського впливу на керований об’єкт для досягнення мети і завдань, 

які з неї випливають [3, с. 49]. 

Зміст зазначених питань – є предметом уваги соціального 

менеджменту. Таким чином, завдання соціального менеджменту полягає в 

тому, щоб стабілізувати систему соціальних відносин, привести її у 

відповідність із дією об’єктивних законів за допомогою різноманітних 

методів управління. Все це надає їй динамічної рівноваги, якісної 

визначеності й цілісності [Там само]. 

У окремих публікаціях поняття „самоменеджмент” та 

„самоуправління” ототожнюється. Але потрібно звернути увагу на те, що 

самоменеджмент в теорії управління розглядається як управління собою 

(саморозвитком) та саморегулювання своєї трудової діяльності [3, с. 59]. 

На сьогодні, самоменеджментом або саморозвитком займаються всі 

люди, а не тільки менеджери чи керівники організацій. Таким чином, беручи 

до уваги вище зазначене, сутність поняття „самоуправління” доречно 

розглядати як один із методів соціального менеджменту, який має змістовні 

елементи, відмінні від самоменеджменту. 

Отже, у соціальному менеджменті виділяють економічні, 

організаційно-адміністративні, соціальні та соціально-психологічні методи 



управлінського впливу на керовані об’єкти та методи самоуправління [3, 

с. 50]. 

Самоуправління являє собою процес перетворення окремої особи, 

трудового колективу з об’єкта управлінської діяльності в її суб’єкт. Це 

означає, що кожний член персоналу вирішує питання в межах наданих 

повноважень щодо розподілу і використання ресурсів, розподілу і виконання 

трудових функцій, спільного заробітку. Така організація управління 

передбачає утворення асоціації працівників, які самостійно регулюють 

реальне поєднання працівників з факторами виробництва і розподіл 

відповідно до застосованої праці [3, с. 59]. 

Відтак, розглядаючи самоуправління в соціальному контексті доречно 

зазначити, що це перетворення працівника, трудового колективу з об’єкта 

управлінської діяльності в її суб’єкт. Також, самоуправління передбачає 

можливість працівникам у вирішенні питань, розподіленні ресурсів, 

функціональних обов’язків в межах відведених їм повноважень.  

Відносини самоуправління вченими пояснюються в літературі як 

„підход знизу”. На цьому рівні напрацьовуються ті засоби його подальшого 

розвитку і поглиблення самоуправління, котрі можна буде поширити і на 

вищі рівні системи регулювання соціальних відносин [3, с. 59]. 

У своєму підручнику М. Руженський виокремлює обов’язкові умови 

розвитку самоуправління: участь персоналу фірми в здійсненні обліку і 

контролю за мірою праці і споживання; трансформація контролю в 

самоконтроль; самостійне прийняття рішень суб’єктом управління і їх 

обов’язкове виконання; особиста відповідальність за виконання прийнятих 

рішень; реалізація кожного працівника і трудового колективу суб’єктів 

власності [3, с. 59]. 

На нашу думку, до чинників впливу на розвиток самоуправління 

трудового колективу також можна віднести: самостійне розподілення 

трудових функцій між колегами; перепідготовка працівників, підвищення 

кваліфікації за рахунок організації; самостійне проведення супервізії; 



наявність комплексної мотивації; проведення адаптації нових працівників; 

можливість само навантаження та самостійне планування своєї діяльності та 

виконання своїх обов’язків; участь у розробці посадових характеристик та 

інструкцій; сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі. 

Але на практиці самоуправління реалізується з великими труднощами. 

Ключовими причинами цього є: збереження старих методів управління 

(адміністрування); індивідуальні причини, притаманні конкретному 

трудовому колективу (конфліктність); труднощі визначення раціонального 

співвідношення між самостійністю і самоуправлінням в кожній конкретній 

організації; різна міра участі персоналу в управлінні, що пов’язане з 

неоднаковим доступом працівників до управлінської діяльності (відмінності 

в компетентності, інформативності) [3, с. 61]. 

Таким чином, самоуправління в соціальних організаціях постає як 

перспективний, але складний і суперечливий метод подальшого розвитку 

соціального менеджменту, який потребує подальшого комплексного 

дослідження його складових та досвіду реалізації принципів самоуправління 

у практику соціального менеджменту. 
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