
Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2022. Issue 26

ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ

17

https://doi.org/10.36100/dorogimosti2022.26.017
УДК 331.1

Безуглий А. О., канд. екон. наук, доц., https://orcid.org/0000-0003-3883-7968 
Комар В. Ю., https://orcid.org/0000-0002-2634-9257

Державне Підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна 

РОЛЬ І МІСЦЕ САМОУПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ ФАХІВЦІВ 
ДОРОЖНЬО-МОСТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація
Мета дослідження полягає у визначенні суті й особливостей самоуправління в системі 

управління працею фахівців дорожньо-мостових підприємств (ДМП) і його ролі та місця у 
зазначеній системі. 

Методологія дослідження полягає у використанні сукупності загальнонаукових і 
спеціальних методів наукового пізнання в контексті атрибутивного (троїстого) наукового підходу, 
який дозволив провести його в три етапи: на першому етапі проведено комплексний аналіз 
системи управління працею фахівців ДМП, створена графічна модель у контексті суб’єкт-
об’єктивного підходу, зроблені висновки. На другому етапі спочатку визначена суть і особливості 
самоуправління, створена графічна модель в контексті суб’єкт-суб’єктивного підходу, зроблені 
висновки. На третьому етапі визначено роль і місце самоуправління у системі управління 
працею фахівців ДМП шляхом порівняння графічних моделей, обраних на перших двох етапах. Це 
дозволило зробити науково обґрунтовані висновки з питання, що досліджується. 

Наукова новизна полягає у проведенні структурного-функціонального аналізу 
самоуправління в системі управління працею фахівців ДМП у контексті атрибутивного наукового 
підходу на основі створення трьох видів графічних моделей, які дозволили надати достовірну 
характеристику самоуправління, визначити його суть та особливості, візуалізувати основні складові та 
характер зв’язків між ними і на цій основі зробити науково обґрунтовані висновки щодо його ролі та місця 
в зазначеній системі. 

Висновки. Встановлено, що самоуправління є важливою складовою системи управління 
працею фахівців ДМП більш високого ієрархічного рівня системності (надсистемою), зі складною 
умовно зімкненою системою суб’єкт-суб’єктивного типу, з неочевидним характером зв’язків, яка 
забезпечує життєдіяльність, стійкість і результативність відтворювальних процесів у зазначеній 
системі. Показано, що в самоуправлінні фахівець ДМП, одночасно є суб’єктом і об’єктом 
управлінського впливу, тому самоуправління є найскладнішим видом управління і відноситься 
до утворень найвищого ієрархічного рівня за критеріями системності, ефективності і складності. 
У цьому полягає винятково важлива роль і місце самоуправління в системі управління працею 
фахівців ДМП. Удосконалення самоуправління необхідно розпочинати зі всебічної діагностики 
керівників і фахівців на таких підприємствах, шляхом активізації функції самоуправління серед 
керівного складу на основі його саморозвитку та самовдосконалення, з подальшим перенесенням 
накопиченого досвіду на інші ланки. Це дозволить вивести самоуправління працею керівників і 
фахівців ДМП на більш високий рівень і забезпечити його розвиток на інноваційній основі.

Ключові слова: дорожньо-мостове підприємство, праця, самоуправління, система 
управління, фахівець.
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Постановка проблеми

Розвиток сучасного українського суспільства, підвищення ефективності праці неможливі 
без активізації діяльності — основного суб’єкта соціального прогресу — фахівця, професійна 
діяльність якого відбувається в жорстких умовах ринкового середовища і зв’язана із суттєвим 
збільшенням насиченості інформації в основних сферах соціального управління. 

У цих умовах особливого значення набуває удосконалення самоуправління в системі 
управління працею фахівців підприємств, установ, організацій основних сфер діяльності: 
будівництво, промисловість, транспорт тощо. 

Невід’ємною складовою автомобільного транспорту України є дорожньо-мостове 
господарство — це система експлуатації автомобільних доріг, інженерних мереж, державних і 
приватних підприємств та організацій, що їх обслуговують. У 2021 році кількість підприємств, що 
працюють у сфері дорожньо-мостового господарства, склала 805 одиниць із загальною чисельністю 
працівників майже 25 тис. осіб, зокрема комунальних підприємств — 399, приватних — 256, інших 
організаційно-правових форм господарювання — 150 [1]. 

Різноманітність і насиченість трудових процесів у дорожньо-мостових підприємствах 
досягає, а інколи і перевищує здатність основних категорій працівників: інженерів, будівельників, 
дорожніх робітників тощо раціонально виконувати свої трудові обов’язки.

У зв’язку з цим керівники таких підприємств змушені переходити від технологій, 
орієнтованих на нівелювання особистісних характеристик підпорядкованих ним працівників 
до максимально раціонального використання їх індивідуальності, делегування повноважень і 
відповідальності.

Нині активізація праці фахівців ДМП в багатьох випадках забезпечується демократизацією 
управління та активізацією функції їх творчого саморозвитку та самовдосконалення. Для реалізації 
цієї функції, фахівців ДМП необхідно залучати для самостійного прийняття управлінських рішень, 
створення їм можливостей для поповнення та розвитку професійних знань, умінь і навичок. У 
сучасних умовах особливо важливим аспектом є опанування фахівцями і особливо керівниками 
підприємств такого сучасного інструментарію активізації їх праці, як самоуправління. Оскільки 
цей важливий аспект управління працею не має належного теоретичного обґрунтування та 
недостатньо забезпечений науково-практичними рекомендаціями, об’єктом дослідження обрано 
самоуправління в системі управління працею фахівців ДМП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Концептуальні основи системи управління працею фахівців різних сфер економіки 
висвітлені в колективних і особистих монографічних і навчально-методичних працях відомих 
українських дослідників: О.І. Амоші та ін. [20], Вєдєргнікова М.Д. та ін. [3], А.І. Колота [4], Г.В. 
Назарова та ін. [5], О.В. Шкільового та ін. [6] дослідників країн Західної Європи і США: Dessler G. 
[7] Reis H.T., Sprecher S.K. (Eds.) [8] Torrington D. et al. [9] та багатьох інших дослідників стосовно 
управління в сфері праці.

Систематизація праць зазначених та інших науковців дозволяє зробити висновок, що теоретичні 
та прикладні аспекти управління працею фахівців різних сфер економіки висвітлені достатньо 
повно та на належному рівні.

Разом з тим, недостатньо висвітлені наукові та навчально-методичні праці відомих 
вітчизняних вчених-економістів, в яких узагальнено підходи до визначення суті й особливостей 
самоуправління (самоорганізації) в системі управління працею фахівців: Л.В. Балабанова, О.В. 
Сардак [10], М.Д. Виноградський та ін. [11], Л. Галіцина [12], В.М. Данюк. [13], В.М. Колпаков [14], 
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Л.І. Скібіцька [15], дослідників країн Західної Європи і США: Forsyth Patrick [16], Marc Mancini 
[17], Seiwert L., Woeltje H. [18]. 

Щодо самоуправління в системі управління працею фахівців ДМП, то дотепер відсутній 
єдиний методологічний підхід і теоретичні узагальнення щодо його суті й особливостей, мало 
дослідженими залишаються суб’єкти й об’єкти самоуправління, характер їх взаємодії, потребує 
уточнення його склад, не проведена його візуалізація. 

Таким чином, поки відсутній цілісний аналіз досліджуваного питання, що поєднував би 
в собі гармонійне висвітлення теоретичних, методологічних і практичних засад самоуправління 
в системі управління працею фахівців ДМП, визначення його ролі та місця в зазначеній системі.

Мета статті полягає у визначенні суті й особливостей самоуправління в системі управління 
працею фахівців ДМП, його ролі та місця в зазначеній системі.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети, дослідження проведено 
в три етапи:

На першому етапі подана характеристика системи управління працею фахівців ДМП, 
визначені її суб’єкт і об’єкт, характер взаємозв’язків між ними, механізми управлінського впливу, 
створена графічна модель зазначеної системи управляння, зроблені необхідні висновки. 

На другому етапі спочатку визначена суть і особливості самоуправління, його суб’єкт і 
об’єкт, характер взаємозв’язків між ними в умовах суб’єкт-суб’єктивного підходу, механізми 
управлінського впливу, створена графічна модель зазначеної системи, зроблені необхідні висновки. 

На третьому етапі визначена роль і місце самоуправління в системі управління працею 
фахівців ДМП, шляхом порівняння графічних моделей самоуправління і системи управління 
працею цієї категорії фахівців. Це дозволило зробити обґрунтовані висновки з проблеми, що 
досліджується.

Виконання зазначених етапів надає можливість, по-перше, поглибити і розширити знання 
щодо самоуправління в цілому, а також стосовно його суті, особливостей, складу, масштабів і меж 
існування, і по-друге, визначити його роль і місце в системі управління працею фахівців ДМП.

Для реалізації першого етапу дослідження необхідно визначити суб’єкти й об’єкти в 
системі управління працею фахівців ДМП. У цій системі суб’єктами управлінського впливу є 
керівні працівники основних ієрархічних рівнів: директори підприємств, їх заступники, начальники 
структурних підрозділів, бригадири, і ті особи, у підпорядкуванні яких є підлеглі їм працівники. 
Об’єктами управління є широке коло фахівців ДМП, інженери, експлуатаційники, службовці та 
інші фахівці, професійна діяльність яких підпорядкована суб’єктам управління. 

На дорожньо-мостових підприємствах, керівний склад здійснює ціле встановлюючий, 
організуючий і регулюючий управлінський вплив на об’єкти управління — фахівців підприємств 
для вирішення основних завдань і мети діяльності.

Для цього кожний керівник і керівний склад в цілому організаційно та юридично 
оформлюється у вигляді посади або сукупності посад, що утворюють підрозділи управління і 
відповідно до цього він (вони) наділенні певними повноваженнями приймати управлінські рішення, 
здійснювати вольовий, інтелектуальний і моральний вплив на об’єкт управління – фахівців тобто 
по відношенню до них мають владу. 

У соціальному значені влада керівника ДМП є висхідною структурно-функціональною 
складовою управління, яка будується на умовах субординації по відношенню до фахівця. Вона 
являє собою суспільний зв’язок між керівником і фахівцем (колективом фахівців) на основі 
використання комплексу мотиваційних, ціннісних, цільових, нормативних механізмів наділена 
повноваженнями чинити управлінський вплив в рамках своїх владних повноважень. 

Головною ознакою керівника ДМП в системі управління працею фахівця є його здатність і 
право (легітимність) приймати управлінські рішення, здійснювати управлінські дії, тобто формувати 
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і реалізовувати керуючі впливи шляхом правильної постановки мети і завдань професійної 
діяльності, організації й регулювання процесу праці цієї категорії фахівців. 

У системі управління працею на підприємстві, при розгляді об’єкта управління слід також 
звернути увагу на те, що фахівець (колектив фахівців) не тільки мають сприймати управляючі 
впливи з боку керівника, але й самим їх ініціювати, ставити перед ним свої потреби та інтереси 
щодо належного управління своєю працею, зокрема в частині визначення цілей, завдань, мотивів, 
потреб. Тому, зв’язок у системі управління працею фахівців ДМП має бути не одностороннім, 
жорстко детермінованим з боку керівника, а двостороннім — суб’єкт управління – керівник впливає 
на фахівця (колектив фахівців), вони, у свою чергу, також впливають на керівника.

Якщо вибір форми управляючого впливу залежить від керівника — суб’єкта, то зміст 
управління має визначатися фахівцем (колективом фахівців). Невиконання цього може призвести 
до розбіжностей у потребах, інтересах і принципах між суб’єктом та об’єктом управління, а це 
може стати причиною криз і конфліктів в системі управління працею фахівців на ДМП. 

Таким чином, важливою умовою успішного розвитку системи управління працею є наявність 
діалектичного взаємозв’язку на умовах субординації між керівником і фахівцем (колективом 
фахівців), що дозоляє їм усувати протиріччя у процесі роботи.

Для реалізації першого етапу дослідження створена графічна модель системи управління 
працею фахівців ДМП, в якій відтворені суб’єкт, об’єкт системи управління та характер зв’язків 
між ними (рис. 1).

Рисунок 1 — Графічна модель системи управління працею фахівців ДМП

Із рис. 1 видно, що графічна модель системи управління працею фахівців ДМП 
відображає стан при якому суб’єктом управлінського впливу є керівник, об’єктом впливу — 
фахівець в умовно розімкненій системі управління з очевидним характером зв’язків між ними, при 
яких відбувається цілеспрямований управлінський вплив керівника на фахівця задля досягнення 
кінцевої мети управління працею фахівця ДМП, в умовах їх взаємодії.

Виходячи із зазначеного, система управління працею фахівця підприєства — це 
цілеспрямований процес управлінського впливу керівника на фахівця (колектив фахівців) і їх 
взаємодія задля вирішення важливих питань управління працею фахівця ДМП для досягнення 
кінцевих результатів діяльності. 

Для реалізації другого етапу дослідження спочатку необхідно визначити суть і особливості 
самоуправління на основі визначення його двох складових: «само» і «управління» (табл. 1).

У цьому випадку поняття «само» відображає той очевидний факт, що на відміну від власне 
«управління» в цілому, його об’єкт і суб’єкт органічно поєднані між собою. У системі соціального 
управління таке поєднання об’єкта і суб’єкта означає самоуправління, яке постає як процес 
перетворення фахівця ДМП (колективу фахівців) з об’єкта управлінської діяльності в її суб’єкт. Це 
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особливий варіант організації управління, коли кожен із об’єктів (фахівець чи колектив фахівців) 
сам вирішує питання в межах відведених йому повноважень, розподілу ресурсів, функцій, які він 
виконує тощо.

Таблиця 1
Суть особливостей самоуправління на основі визначення його двох складових 

«само» і «управління»
Само — перша складова частина складних 
слів, що позначає: спрямованість дії 
(названого в другій частині слова) на самого 
себе; здійснення дії без сторонньої допомоги 
або автоматично [19]. 

Управління працею фахівця ДМП — це цілеспрямований 
процес управлінського впливу суб’єкта-керівника на 
об’єкт управління — фахівця та їх взаємодія задля 
вирішення важливих питань управління працею фахівця 
і досягнення мети діяльності. 

Самоуправління в системі управління працею фахівця ДМП — це стан, при якому суб’єкт і об’єкт 
управління  бігаються, у цьому разі відбувається процес цілеспрямованого управлінського впливу фахівця 
на самого себе, коли йому надається право та можливості, одноосібно, під власну відповідальність, 
відповідно до своїх реальних можливостей, вирішувати важливі питання управління власною працею та 
самостійно приймати управлінські рішення для досягнення кінцевих результатів. 

Визначення суті й особливостей самоуправління дозволяє перейти до реалізації другого 
етапу дослідження шляхом створена графічної моделі самоуправління в системі управління 
працею фахівця ДМП, в якій суб’єктом і об’єктом управлінського впливу виступає одна і таж 
особа-фахівець (рис. 2).

Рисунок 2 — Графічна модель самоуправління працею фахівця ДМП

З рис. 2 видно, що графічна модель самоуправління працею фахівців ДМП відображає 
стан при якому фахівець одночасно є суб’єктом і об’єктом впливу в умовно замкненій системі 
управління, без очевидного характера зв’язків, при яких не відбувається безпосереднього 
зовнішнього контролю над ним з боку керівника, а досягнення мети здійснюється фахівцем 
самостійно, відповідно до своїх можливостей.

Виходячи із зазначеного самоуправління в системі управління працею фахівця — це 
процес цілеспрямованого управлінського впливу фахівця на самого себе, коли йому надається 
право і можливості, одноосібно, під власну відповідальність, відповідно до своїх реальних 
можливостей, вирішувати важливі питання управління своєю працею та самостійно приймати 
управлінські рішення для досягнення кінцевих результатів. 

Важливо те, що людська особистість (фахівець) — надскладна соціально-біологічна 
система і закони її функціонування і самоорганізації вивчені недостатньо. У цих умовах 
самоуправління працею фахівця ДМП, є найскладнішим із усіх існуючих видів управління, на що 
неодноразово вказували видатні мислителі минулого та сучасності.
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Це свідчить, по-перше про виняткову складність цієї системи, особливо в умовах 
недостатнього досвіду фахівця в питаннях самоуправління працею й обмежених можливостей 
керівника стосовно надання йому допомоги при досягненні мети й завдань самоуправління. По 
друге – наявності значних потенційних можливостей для ефективного розвитку самоуправління в 
системі управління працею фахівців ДМП. 

Для реалізації третього етапу дослідження визначена роль і місце самоуправління в системі 
управління працею фахівця ДМП на основі порівняння двох графічних моделей: самоуправління і 
системи управління працею фахівця ДМП (рис. 3).

Рисунок 3 — Роль і місце самоуправління в системі управління працею фахівця ДМП

На рис. 3 показано, що на першому ієрархічному рівні розташована графічна модель 
системи управління працею фахівця ДМП, яка має відносною просту умовно розімкнену систему 
управління з очевидним характером зв’язків між суб’єктом і об’єктом управління працею фахівця 
ДМП і дозволяє проводити цілеспрямований управлінський вплив керівника на фахівця задля 
досягнення кінцевої мети діяльності.

На другому, більш високому ієрархічному рівні розташована графічна модель 
самоуправління, яка має складну умовно зімкнену систему самоуправління, з неочевидним 
характером зв’язків, де фахівець ДМП одночасно є суб’єктом і об’єктом управлінського впливу 
і сам має вирішувати важливі питання управління власною працею, без зовнішнього контролю і 
допомоги керівника й одноосібно приймати управлінські рішення задля досягнення кінцевої мети.

Порівняння двох графічних моделей: 1. Системи управління працею фахівця ДМП і 2. 
Самоуправління, які розташовані відповідно на першому та другому ієрархічних рівнях показує, 
що самоуправління є важливою складовою системи управління працею фахівця ДМП, другого, 
більш високого ієрархічного рівня системності (надсистемою). Самоуправління забезпечує 
життєдіяльність, стійкість і результативність відтворювальних процесів у зазначеній системі, 
є найскладнішим видом управління та відноситься до управлінських утворень найвищого 
ієрархічного рівня системності.
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Висновки

Встановлено, що самоуправління є важливою складовою системи управління працею 
фахівців ДМП, другого, більш високого ієрархічного рівня системності (надсистемою), зі складною 
умовно зімкненою системою суб’єкт-суб’єктивного типу, з неочевидним характером зв’язків, яка 
забезпечує життєдіяльність, стійкість і результативність відтворювальних процесів в зазначеній 
системі. Показано, що в самоуправлінні фахівець ДМП, одночасно є суб’єктом і об’єктом 
управлінського впливу, тому самоуправління є найскладнішим видом управління і відноситься до 
управлінських утворень найвищого ієрархічного рівня за критеріями системності, ефективності і 
складності. У цьому полягає винятково важлива роль і місце самоуправління в системі управління 
працею фахівців ДМП.

Удосконалення самоуправління необхідно розпочинати з всебічної діагностики керівників і 
фахівців ДМП, шляхом активізації функції самоуправління серед керівного складу ДМП на основі 
його саморозвитку та самовдосконалення, з подальшим перенесенням накопиченого досвіду на 
інші ланки. Це дозволить вивести самоуправління працею керівників і фахівців ДМП на більш 
високий рівень і забезпечити його розвиток на інноваційній основі. 
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Abstract
The objective of the study consists in determining the essence and features of self-management in 

the labor management system of specialists of road and bridge enterprises (RBE) and its role and place in 
the specified system.

Methodology of the study consists in the use of a set of general scientific and special methods 
of scientific knowledge in the context of the attributive (triple) scientific approach, which permits to 
conduct it in three stages: at the first stage, a comprehensive analysis of the labor management system of 
RBE specialists was performed, a graphic model was created in the context of subject-object objective 
approach, conclusions were made. At the second stage, the essence and features of self-management 
were determined, a graphic model was created in the context of the subject-subjective approach, and 
conclusions were made. At the third stage, the role and place of self-management in the labor management 
system of RBE specialists is determined by comparing the graphic models selected in the first two stages. 
This permits to make scientifically based conclusions on the issue under investigation.

Scientific novelty consists in performance of a structural-functional analysis of self-management 
in the labor management system of RBE specialists in the context of an attributive scientific approach 
based on the creation of three types of graphic models, which permits to provide a reliable description 
of self-management, determine its essence and features, visualize the main components and the nature of 
the connections between them and, on this basis, make scientifically based conclusions about its role and 
place in the specified system.

Conclusions. It has been established that self-management is an important component of the labor 
management system of RBE specialists of a higher hierarchical level of systematicity (supersystem), 
with a complex conditionally completed system of the subject-subjective type, with an unobvious 
nature of connections, that ensures vitality, stability and effectiveness of reproductive processes in the 
specified system. It is shown that in self-management, a RBE specialist is both a subject and an object of 
managerial influence, therefore self-management is the most complex type of management and belongs 
to the formations of the highest hierarchical level according to the criteria of systematicity, efficiency 
and complexity. This is the exceptionally important role and place of self-management in the system 
of labor management of RBE specialists. The improvement of self-management has to be started with 
a comprehensive diagnostics of managers and specialists at such kind of enterprises, by activating of 
self-management functions among the management staff on the basis of their self-development and self-
improvement, with the subsequent transfer of the accumulated experience to other links. This will allow 
bringing the self-management of the work of managers and specialists of RBE to a higher level and ensure 
its development on an innovative basis.

Keywords: road and bridge enterprise (RBE), labour, self-management, management system, 
specialist.
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