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Передмова

Україна поступово стає рівноправним учасником світового економічного 
співтовариства. Одержання статусу країни з ринковою економікою, заплано-
ваний вступ до Світової організації торгівлі є знаковими подіями, які свід-
чать про важливість підготовки висококваліфікованих менеджерів, здатних 
забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах 
жорсткого, динамічного бізнес-середовища.

Розроблений авторським колективом професорсько-викладацького складу 
Міжрегіональної Академії управління персоналом навчальний посібник “Ме-
неджмент” прислужиться виконанню цього завдання. Мета пропонованого 
посібника — дати читачам поглиблене і розгорнуте уявлення про теоретико-
методологічні засади, еволюцію, типологію, сучасні технології, національні 
моделі сучасного менеджменту, а також допомогти у самостійному вивченні 
дисциплін з менеджменту.

Структура посібника охоплює широке коло питань з теорії та практики 
менеджменту. В першому розділі “Теоретико-методологічні засади менедж-
менту” розкрито сутність і роль менеджменту в розвитку суспільства, наукові 
підходи до визначення сутності менеджменту (менеджмент як процес управ-
ління, наука і мистецтво, сфера професійної діяльності). Значна увага приді-
ляється методології менеджменту, висвітленню змісту його законів, принци-
пів, методів та функцій.

Другий розділ “Історія розвитку теорії менеджменту” містить інформацію 
про концептуальну еволюцію організації сучасного менеджменту, ідеї основ-
них шкіл управління: класичної, школи людських відносин і поведінкових 
наук, емпіричної школи науки управління, школи соціальних систем, нової 
(кількісної) школи, школи управління людськими ресурсами. Розкрито зміст 
і особливості сучасних підходів у менеджменті — процесного, системного і 
ситуаційного, а також шляхи подальшого розвитку сучасного менеджменту.

У третьому розділі “Історія менеджменту в Україні” поетапно висвітлено 
розвиток управління в Російській імперії, особливості економічної науки та 
управління на території України в дожовтневий період, науку і практику уп-
равління під час воєнного комунізму та НЕП, в період 30–80-х років ХХ ст. і 
становлення менеджменту в незалежній Україні.

Четвертий розділ “Типологія менеджменту” містить загальну, галузеву та 
внутріорганізаційну класифікацію типів менеджменту. Вперше в Україні в 
одному навчальному посібнику зібрано і систематизовано інформацію про 
зміст, сутнісні характеристики, основні завдання, проблеми становлення 
майже 30 галузевих видів менеджменту (промислового, будівельного, аграр-
ного, торговельного, політичного, бюджетного, податкового, муніципально-
го, регіонального, банківського, освітнього тощо) та понад 20 внутріорганіза-
ційних видів (стратегічного, фінансового, адміністративного, операційного, 
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логістичного, продуктивності, якості, мотиваційного, конкурентоспромож-
ності, маркетингового, інноваційного, інвестиційного, антикризового та ін.).

У п’ятому розділі “Сучасні технології менеджменту” розкрито порядок 
розроблення і реалізації стратегії розвитку, зміст сучасних методів плануван-
ня, порядок і елементи проектування структур управління, технології моти-
вації персоналу, управлінського контролю, прийняття управлінських рішень, 
порядок управління організаційними комунікаціями, колективами, органі-
заційними конфліктами, технології формування організаційної культури.

У шостому розділі “Національні моделі менеджменту” проаналізовано зміст 
і особливості американської, японської, німецької, французької та інших моде-
лей менеджменту, специфіку менеджменту в країнах Північної Європи — 
Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та ін., а також східнослов’янської моделі.

У розділі 7 “Видатні постаті в менеджменті” наведено інформацію про 80 
видатних постатей — вчених і практиків менеджменту з різних країн світу, 
показано їх внесок у розвиток управління.

У написанні посібника брали участь: д-р соціол. наук, проф. Г. В. Щокін 
(ідея та загальна редакція); д-р політ. наук, проф. М. Ф. Головатий (підрозді-
ли 1.1, 1.2, �.2.7, �.2.11, �.2.12, �.3.13, �.3.22, 5.9, 6.2, матеріали до розді- 
лу 7); д-р політ. наук, проф. О. В. Антонюк (підрозділи 1.3, �.2.6, �.2.21, 
�.3.3, 5.6); д-р екон. наук, проф. Т. Л. Мостенська (підрозділ 2.5.2, статті до 
розділу 7); д-р біол. наук, проф. О. В. Баєва (підрозділ �.2.18); д-р екон. наук, 
проф. Г. А. Дмитренко (підрозділ 6.6, статті до розділу 7); д-р філос. наук, 
проф. А. М. Черній (матеріали до розділу 7); канд. екон. наук, доц. Н. В. Бу-
тенко (матеріали до розділу 7); канд. екон. наук, доц. М. В. Грідчіна (підроз-
діл �.3.�); канд. екон. наук, доц. Л. М. Гурч (підрозділ �.3.6); канд. екон. 
наук, доц. А. О. Діденко (матеріали до розділу 7); канд. екон. наук, доц. 
Л. С. Дорошенко (матеріали до розділу 7); канд. екон. наук Л. О. Згалат-Ло-
зинська (підрозділи �.3.2�, 6.1, 6.3, 6.�); канд. екон. наук, доц. А. В. Калина 
(підрозділи �.3.8, �.3.9, �.3.10, �.3.12, матеріали до розділу 7); канд. техн. 
наук, ст. наук. сп. М. О. Копнов (підрозділи �.2.15, �.2.16, �.2.17, �.2.22, 
�.2.23, �.3.18); канд. юрид. наук В. Г. Короткін (матеріали до розділу 7); 
канд. техн. наук, доц. В. М. Куценко (підрозділ �.3.1�); канд. екон. наук, доц. 
Я. В. Литвиненко (підрозділ �.2.10); канд. істор. наук Р. Р. Марутян (підроз-
діл �.2.8); канд. екон. наук, доц. А. О. Мілай (підрозділ �.2.1�); канд. екон. 
наук Н. І. Новальська (підрозділ �.2.2); канд. пед. наук, доц. О. І. Пилипенко 
(підрозділ �.2.19); канд. техн. наук, доц. Н. Г. Салухіна (підрозділи �.2.�, 
�.2.5); канд. екон. наук, доц. В. П. Сладкевич (підрозділи 2.2, 2.3, �.3.1, 
�.3.2, �.3.7, �.3.11, 5.1, 5.2, 5.�, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, матеріали до розділу 7); 
канд. соціол. наук, доц. М. В. Туленков (підрозділи 2.1, 2.3.�, �.1); канд. 
екон. наук, доц. М. І. Філіппов (підрозділи �.2.1, �.3.7, матеріали до розді-
лу 7); канд. геол. наук, доц. І. Г. Хільчевська (підрозділ �.3.20); канд. екон. 
наук, ст. наук. сп. А. Д. Чернявський (підрозділи �.3.19, �.3.21, �.3.23, 5.3, 
матеріали до розділу 7); канд. екон. наук, доц. В. О. Тьорло (підрозділ �.2.13); 
викладачі: Г. Ю. Барчан (матеріали до розділу 7); Л. М. Берестецька (підроз-
діли �.2.3, �.2.9); В. Д. Бігдаш (підрозділ �.2.2�); Ж. В. Гончаренко (підроз-
діл �.3.15); В. В. Кобржицький (розділ 3); Л. О. Лопатенко (підрозділ �.3.5); 
О. М. Поляничко (підрозділ �.2.20); О. В. Самокиш (підрозділ 6.5); О. В. Царі-
ненко (підрозділ �.3.16).
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Розділ 1 

ТеореТИКо-меТодоЛоГІЧНІ  засадИ  
меНедЖмеНТУ

1.1. сутність і роль менеджменту в розвитку суспільства

У країнах з постсоціалістичного, пострадянського простору менеджмент — 
порівняно нове явище, оскільки в авторитарних, тоталітарних суспільствах все 
вирішували кадри (“номенклатура”), відповідним чином підібрані, підготов-
лені та використані в інтересах не людини, суспільства, а системи. Про менедж-
мент як наукову, цілісну систему управління окремими соціальними структу-
рами, інституціями, врешті — усім суспільством у країнах, що з’явилися після 
розпаду так званої соціалістичної системи, Радянського Союзу, почало йтися з 
радикальною зміною політичних, економічних і соціальних систем у нових дер-
жавах, зі становленням принципово інших ринкових соціально-економічних 
відносин — з кінця 90-х років ХХ ст. З огляду на це менеджмент — надто моло-
да наука і соціальна практика, що потребує глибокого осмислення, обґрунту-
вання передусім у теоретичному плані, з урахуванням як загальносвітового, 
так і національного досвіду управлінської діяльності. Тільки за таких обставин 
виникає можливість сформувати принципово нову армію менеджерів-управ-
лінців для усіх сфер соціального життя, а вже потім максимально повно роз-
крити творчий, життєдайний потенціал окремого народу, нації, забезпечити 
справжній соціальний прогрес окремого суспільства.

Теоретико-методологічні засади менеджменту як наукової дисципліни ба-
зуються на розробках і обґрунтуваннях багатьох зарубіжних і вітчизняних 
вчених. Основоположниками розвитку наукового менеджменту вважаються 
Ф. Тейлор, Г. Гантт, Ф. Гілбрейт, Л. Гілбрейт, М. Фоллет, Г. Емерсон, А. Фа-
йоль, А. Маслоу, Р. Лейкерт та інші вчені США і країн Європи. Так, Ф. Тей-
лор свою теорію і методологію організації праці будував на тому, щоб якомога 
ефективніше поєднувалися матеріальні ресурси і людський потенціал, щоб 
“інтелектуальна революція”, до якої він закликав, здійснювалася на основі 
взаємозацікавлених стосунків і діяльності керівників і працюючих. Г. Гантт 
розробив теорію лідерства, Ф. Гілбрейт і Л. Гілбрейт обґрунтували психоло-
гію управління, Г. Емерсон вивчав так званий штабний принцип в управлінні 
тощо.

Щодо основних теоретичних засад методології менеджменту великий інте-
рес привертають проголошені О. Шелдоном три основних принципи філософії 
менеджменту:

1) уся політика, умови і методика здійснення промислового виробництва 
мають бути спрямованими на досягнення загального добробуту;
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2) завдання менеджменту — поєднувати обов’язки суспільства з безпосе-
редніми потребами його громадян;

3) менеджмент має бути основою рівноваги між моральними засадами сус-
пільства і принципами справедливості [66].

О. Шелдон обґрунтував методологічні засади менеджменту. Він вбачав 
обов’язковими для дієвого менеджменту:

•	 забезпечення ефективності виробництва за рахунок поєднання ма-
теріального і людського компонентів;

•	 активне використання науки в управлінні людськими ресурсами;
•	 певне відділення науки від капіталу і розподілення менеджменту на три 

складових — адміністрування, власне менеджмент і організування.
О. Шелдон наполягав на широкому і конкретному науковому підході до ор-

ганізування менеджменту, на тому, щоб працюючі брали якомога більшу 
участь у вирішенні питань, пов’язаних з умовами праці. Так, він вважав, що 
працюючий, за можливості, повинен бути гарантований від безробіття і мати 
рівень добробуту, що відповідає його трудовому внеску. Звідси можна дійти 
висновку, що менеджмент, за О. Шелдоном, має базуватися на засадах спра-
ведливості. Це важливо, оскільки за радянських часів капіталістичну систе-
му господарювання, зокрема організацію праці за системою Ф. Тейлора, вва-
жали винятково потогінною капіталістичною системою.

Вперше систему досконалої організації праці в комплексі, як цілісне яви-
ще, розглядав французький підприємець А. Файоль. Він аналізував менедж-
мент за його основними функціональними ознаками: оперативне планування, 
календарне регулювання; управлінська координація і контроль; організація 
зворотного зв’язку. А. Файоль запропонував користуватися такими принци-
пами менеджменту: 

•	 розподіл праці відповідно до спеціалізації і виробничого кооперування; 
•	 логічне поєднання влади з відповідальністю; 
•	 міцна трудова дисципліна, що ґрунтується на підпорядкуванні загаль-

ній меті та завданням колективу, виробництва; 
•	 стимулювання працівників; 
•	 концентрування влади у руках керівництва (“мозковий центр”); 
•	 підпорядкування нижчих ешелонів вищим, взаємозалежна відповідаль-

ність; 
•	 безумовний порядок в організації робочих місць; 
•	 дотримання справедливого підходу щодо розподілу праці та її резуль-

татів; 
•	 розвиток ініціативи усіх працівників, передусім менеджерів.
А. Файоль всебічно обґрунтував основні вимоги до менеджера: здоров’я і 

фізична наснага; розум і відповідні інтелектуальні здібності; високі моральні 
якості; управлінські здібності (вміння об’єднати спільну діяльність багатьох 
працівників); глибокі знання підприємства, структури, її завдань, функцій 
тощо. У розумінні А. Файоля, менеджер має оптимально поєднувати людсь-
кий, індивідуальний потенціал з усією організаційною системою, дбати про 
постійне вдосконалення виробничих процесів за рахунок досягнень науки, 
про всебічний розвиток ініціативи та активності працівників [6].

Деякі вчені, зокрема Г. Щокін, пропонують дещо розмежовувати менедж-
мент науковий і виробничий [52]. Перший має суто науковий характер і при-
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значення, оскільки пов’язаний з людськими ресурсами, другий — практично-
прикладний.

Базові наукові, теоретичні засади менеджменту містять багато складових, 
що ґрунтуються на розвитку виробничого менеджменту. Це ідеї так званої ви-
робничої демократії (створення безконфліктних відносин на виробництві, в 
трудовому колективі), широкого залучення до управління усіх працівників; 
ідеї теорії “Х” і теорії “Y” Д. Мак-Грегора, які характеризують різне уявлення 
керівників про ставлення до праці підлеглих; теорія мотиваційної гігієни 
Ф. Герцберга (праця, що дає задоволення, сприяє зміцненню психічного 
здоров’я працюючого).

Деякі особливості менеджменту як професійної діяльності вивчали 
Р. Блейк і Дж. Мутон (теорія стресового балансу між виробничими потреба-
ми); К. Аржирис (теорія навчання у психологічній ситуації, максимально 
наближеної до реальної); А. Маслоу (теорія ієрархії потреб за ступенем їх важ-
ливості для людини) та ін.

Щодо методологічного підходу існують кілька управлінських шкіл, основ-
ними з яких вважаються школа наукового управління, адміністративна шко-
ла управління, школа людських відносин і поведінкових наук, кількісна (або 
нова) школа науки управління [5, ��, �8, 66]. Принципові засади цих шкіл:

1. Школа наукового управління (Ф. Тейлор, Ф. і Л. Гілбрейти, Г. Гантт, 
Г. Форд та ін.) базується на тому, що переважно за рахунок спостережень, за-
мірів, логіки, аналізу тощо можна досягти найкращої організації праці та її 
результатів. За визначенням Ф. Тейлора, менеджмент має існувати, викорис-
товуватися і розвиватися безпосередньо на принципах наукового управління 
(вивчення витрат часу на працю, рухів і зусиль працюючих; впровадження 
науково розроблених стандартів і правил організації праці; професійне нав-
чання персоналу, підвищення його кваліфікації; вдосконалення взаємовідно-
син між тими, хто керує, і тими, хто працює та ін.);

2. Адміністративна школа управління (А. Файоль, Л. Гулік, Л. Урвік, 
Г. Емерсон та ін.) обстоює домінуючу роль у менеджменті адміністративно-уп-
равлінської складової (розподіл праці; влада; дисципліна; підпорядкування 
індивідуальних інтересів працівників спільним, колективним; централізація 
управління; стабільність персоналу; чіткий розподіл обов’язків (порядок); 
корпоративний дух тощо. Наведені та інші принципи організації праці, на 
думку прибічників цієї школи, мають використовуватися у гнучкому режимі, 
зумовленому доцільністю, правомірністю тощо;

3. Школа людських відносин і поведінкових наук (Е. Мейо, А. Маслоу, 
Д. Мак-Грегор, Г. Мюнстерберг, М. Фоллет та ін.) максимальну увагу в управ-
лінні приділяє людині, а не завданням, які потрібно розв’язати. Управління 
розглядається не як соціально-економічний, а як психолого-педагогічний 
процес; людина, її неповторні особливості, якості — як вирішальні фактори 
досягнення в управлінні, праці найкращих результатів. Хоча зародження цієї 
школи має свої джерела ще у 30-х роках ХХ ст., нині — у ХХІ ст., вона набу-
ває дедалі більшої популярності;

�. Кількісна або нова школа науки управління (Р. Акофф, С. Бір, Д. Ек-
ман, А. Ентховен, Е. Квейд та ін.) передбачає максимальне використання в 
управлінні математики, обчислювальної техніки, статистики, новітніх, пере-
дусім комп’ютерних, технологій тощо; потребує впровадження в управління 
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не просто математичного апарату, а різноманітних моделей, що базуються на 
кількісних математичних даних. 

Загалом жодна модель управління не може використовуватися в “чистому” 
вигляді. Сучасні підходи до управління здебільшого вважаються синтетични-
ми, комплексними, пов’язаними з використанням кількох складових одно-
часно залежно від умов, особливостей, специфіки завдань, які належить вирі-
шувати, поставленої мети.

У сучасному менеджменті загалом виділяють три основних підходи:
1) системний — організація, структура, якою управляють, розглядається 

як цілісна система, що має складові, але потребує впливу як на кожну з них 
окремо, так і на всю систему;

2) ситуаційний — випливає із системного підходу і пов’язаний з конкрет-
ними часовими умовами і особливостями управління;

3) процесний — управління розглядається як процес, що складається із 
взаємопов’язаних дій — функцій управління (тобто процес управління — це 
сума функцій планування, організування, координування, контролювання, 
обліку, аналізу тощо, кожна з яких також є процесом, що складається із 
взаємопов’язаних дій).

Вчені, фахівці, особливо в останній чверті ХХ ст., велику увагу приділяли 
пошуку резервів, що забезпечують високий рівень виробництва, його ефек-
тивність. Більшість з них одностайно дійшли висновку, що всі резерви знач-
ною мірою пов’язані з менеджментом, тобто роботою з персоналом, в широко-
му значенні — управлінням людськими ресурсами, тобто людський фактор є 
головним фактором виробництва [66].

Якщо вважати, що з усіх сфер суспільного розвитку найголовнішими є 
три — політична, економічна і культурна, то цілком слушним буде виокрем-
лювати і три головних види соціального управління:

•	 соціально-політичний менеджмент (індустріально-державне управлін-
ня);

•	 соціально-економічний менеджмент (управління матеріальним вироб-
ництвом);

•	 соціально-культурний менеджмент (управління духовним виробниц-
твом) [66].

Щоб забезпечити постіндустріальний розвиток суспільства, а понад усе 
його радикальне реформування або відповідні трансформації, модернізації, 
принципово важливо розвивати однаковою мірою усі сфери, а отже вдоскона-
лювати усі види соціального управління. Загальновизнаним є те, що в основі 
усіх незавершеностей здійснюваних перетворень — недосконала діяльність 
людини, тобто недостатньо ефективне використання людських ресурсів або 
“людського капіталу”. Саме тому в науці управління останнім часом доміную-
чою є так звана антропосоціальна (“людська”) теорія підходу до управління 
суспільством, людськими спільнотами, окремими структурами. Така теорія є 
протилежною технократичним поглядам, оскільки саме людина, особистість 
розглядається і поціновується як головна виробнича сила суспільства.

Коли ми акцентуємо увагу на людському факторі в управлінні, то беремо 
до уваги, що зі зростанням масштабів виробництва, ускладненням його ор-
ганізації, використанням нових технологій, технологічних процесів суттєво 
зростають і кількість менеджерів (управлінців), їхнє відсоткове співвідно-
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шення з усіма працівниками. Загальновідомою і показовою є, зокрема, така 
статистика: в колишній Росії в 1913 р. нараховувалося всього 190 тис. людей 
з вищою і середньою освітою, а в 1982 р. їх кількість перевищувала 30 млн 
осіб, тобто збільшилась у 150 разів. Кількість організаторів, керівників, зок-
рема у виробничій сфері, потужно зросла у другій половині ХХ ст. Так, якщо 
в 1928 р. у колишньому СРСР на одного інженерно-технічного працівника 
припадало до 26 робітників, то до початку так званої перебудови (наприкінці 
90-х років ХХ ст.) їх кількість лише у промисловості скоротилася майже до 
п’яти [22].

Еволюція менеджменту пов’язана з конкретними умовами і обставинами 
стосовно реального виробництва, інших сфер діяльності. Так, у 20–�0-х роках 
ХХ ст. у менеджменті домінували зусилля, спрямовані переважно на задово-
лення соціально-гігієнічних потреб працівників, стимулювання і посилення 
їх матеріальної зацікавленості у праці. Фактично на таких засадах рекомен-
дували розбудовувати менеджмент Ф. Тейлор, Г. Форд та інші фахівці у цій 
галузі діяльності.

На зміну згаданому напряму розвитку менеджменту згодом прийшла полі-
тика так званого патерналізму (задоволення соціальних запитів працюючих) 
та лояльного співробітництва працівників і керівників трудової діяльності. 
Це, зокрема, теорія і практика “людських відносин”, яку розробляв і пропа-
гував Е. Мейо, та ін. Через певний час, особливо після Другої світової війни, в 
менеджменті помітної політичної ваги набули нові форми організації праці, 
розширення свободи творчості працівників, їх функціональних обов’язків. 
Нині, на початку ХХІ ст., головними тенденціями в менеджменті є: базуван-
ня на наукових досягненнях в організації праці; використання нових, прогре-
сивних методів і технологій управління; посилення психологічної компонен-
ти управління тощо.

У пошуках нової парадигми управління, притаманної і потрібної людству 
у ХХІ ст., багато вчених, і не лише американських, європейських, а й країн 
ближнього зарубіжжя (Росія, Україна, Білорусь та ін.) вважають, що має від-
бутися зміна економічних пріоритетів в управлінні на духовні. Так, московсь-
кі вчені зазначають, що соціальні, духовні пріоритети в управлінні мають ста-
ти домінуючими. “Економічна людина”, на їхню думку, має поступитися 
місцем “соціальній”, “духовно-творчій”, для якої авторитет неформальної ор-
ганізації і неформального світу не менш важливі, ніж вимоги нормативних 
приписів, правил, інструкцій, що надходять від адміністрації [17]. Вони вва-
жають, що духовно-творчі та моральні засади в управлінні стають визначаль-
ними в системі визначення мети [17].

За такої радикальної зміни парадигми управління гостро постає питання 
менеджерського складу, інтелектуальних систем управління, посилення в уп-
равлінні засад самоуправління. Вважається: якщо ХХ століття було добою 
управлінської революції, то ХХІ століття має стати добою самоуправління. За 
таких обставин важливим є помітне відставання сьогодні темпів соціального 
прогресу від темпів науково-технічного розвитку. В сучасних умовах голов-
ною засадою виживання світу перед глобальними соціально-економічними, 
біологічними та іншими проблемами є прискорення темпів саме соціального 
прогресу. І тут фактично найголовнішим ресурсом виживання людини є ре-
сурс управлінський.
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1.2. Наукові підходи до визначення змісту менеджменту

Менеджмент як управлінський процес досліджують різні науки, кожна з 
яких виокремлює свій аспект, свою специфіку, свій об’єкт (соціологія управ-
ління, економіка, політологія, психологія, педагогіка та ін.). Найбільш ціліс-
но менеджмент вивчає соціологія, найпредметніше — соціологія управління. 
Її об’єктом є управлінські процеси, наявні у суспільстві, окремих його підсис-
темах, структурах і організаціях.

Наукові підходи до визначення змісту менеджменту значною мірою базу-
ються на історичній ґенезі управлінської думки. Спроби певною мірою органі-
зувати як власну, так і групову, колективну працю мали місце з появою окре-
мих елементів, форм управління ще за часів первісного ладу (рід, плем’я, 
община). Елементи такого управління знаходимо в діяльності старшин, вождів 
племен, родів, общин. Згодом принципи управління набули втілення у різних 
законодавчих актах (Вавілон, Китай, Давня Індія, Ближній Схід) — закони 
Хаммурапі, праці А. Августина, Ф. Аквінського, Т. Кампанелли, Н. Макі-
авеллі, Т. Гоббса, С. Вітте, П. Столипіна та ін. Проте основні концепції управ-
ління, системи було сформульовано в епоху нового часу, ґрунтовніші — в пе-
ріод індустріального, капіталістичного розвитку суспільств. Родоначальником 
наукових засад управління вважається видатний американський інженер, до-
слідник і організатор виробництва Ф. Тейлор (1856–1915).

Як специфічна наукова дисципліна, соціологія управління базується на ос-
новних принципах такого управління різними системами, сформульованих і 
обґрунтованих класиками управлінської науки Ф. Тейлором, А. Файолем, 
М. Вебером, Г. Фордом, Г. Емерсоном, Е. Мейо, Р. Мертоном та ін. У Росії ос-
танніми роками менеджмент як явище вивчають Р. Акофф, О. Анісімов, 
Г. Атаманчук, А. Афонін, А. Гастєв, Ю. Горський, В. Іванов, Б. Карлоф, 
М. Круглов, А. Маркова, Н. Мойсєєв, К. Платонов, П. Пригожин, Б. Слаті-
нов, Е. Смірнов, Ю. Тихонравов, А. Філіпов та ін. Серед українських дослід-
ників проблем менеджменту, в першу чергу, варто виділити А. Афоніна, 
О. Білоуса, Б. Гаєвського, М. Головатого, А. Гошко, Г. Дмитренка, В. Колпа-
кова, В. Коростельова, Г. Щокіна та ін.

У сучасній науковій думці передусім не розмежовано поняття “управлін-
ня” і “менеджмент”. І хоча окремі фахівці вважають, що термін “менедж-
мент” є аналогом терміну “управління”, необхідно визначити основні наукові 
підходи до обох цих понять. Є певні підстави стверджувати, що термін “уп-
равління” є дещо ширшим, ніж термін “менеджмент”.

Управління. У найширшому загальнофілософському плані управління 
(а часто і менеджмент) визначається як “елементарна функція організованих 
систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує 
збереження їх певної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію 
програми, мети діяльності” [57]. У такому ж широкофілософському розумінні 
поняття “управління” тлумачить відомий російський вчений-філософ 
В. Г. Афанасьєв, який стверджує, що “управління є сукупністю певних дій 
(операцій), які здійснюються людиною, суб’єктом управління щодо об’єкта з 
метою його перетворення та забезпечення його руху до заданої мети” [2]. Тоб-
то управління є властивістю, притаманною не лише окремим структурам, а й 
суспільству загалом.
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Управління — це складний і майже універсальний суспільний феномен. У 
широкому плані він трактується як функція організованих систем (біологіч-
них, технічних, соціальних), що забезпечує збереження їх структури, під-
тримку режиму діяльності, реалізації їх програми, досягнення їх мети [31]. 
На своєрідній, інтегруючій особливості управління як цілісної системи наго-
лошував і відомий теоретик менеджменту П. Друкер, вказуючи на те, що уп-
равління перетворює неорганізований натовп, групу на організовану, впоряд-
ковану систему. Саме з організуючих, впорядковуючих характеристик 
виводять поняття “управління” М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоурі, які ствер-
джують, що “управління — це процес планування, організації, мотивації і 
контролю, необхідний для того, щоб сформувати та досягти мети органі-
зації”.

Якщо відтінювати соціально-етичні, педагогічні проблеми управління, які 
останнім часом широко досліджуються, то можна погодитися з окремими вче-
ними (К. Грищенко), які визначають управління як вид діяльності, що харак-
теризується взаєминами людей в процесі вироблення, прийняття і реалізації 
управлінських рішень [�7].

Отже, при розгляді феномена поняття “управління” доходимо висновку, 
що в загальнотеоретичному плані під ним розуміють систематичний вплив 
суб’єкта управлінської діяльності (однієї людини, групи людей або спеціаль-
но створеного органу) на соціальний об’єкт, яким може виступати суспільство 
в цілому або окрема його сфера (економічна, соціальна), окрема установа, фір-
ма тощо, з тим, щоб забезпечити їх цілісність, нормальне функціонування, 
динамічну рівновагу із зовнішнім середовищем і досягнення поставленої 
мети [3].

Якщо йдеться про управління як цілісний, об’ємний феномен, то мають на 
увазі, що суб’єкт управління впливає на об’єкт не спонтанно, хаотично, а на 
підставі відповідного знання, теорії. Об’єктом управління при цьому є: сус-
пільство в цілому; окремі сфери суспільства (економічна, політична, соціаль-
на, духовна); різні ланки суспільства, соціуму (організація, установа, заклад 
тощо).

Певне виокремлення поняття “управління”, його відмежування від термі-
на “менеджмент” мають місце тоді, коли фахівці визначають функції, своєрід-
ність специфіки управління як такого. Для підтвердження цієї тези розгляне-
мо три таких сюжети:

1. Виділяють чотири первинних і основних функції управління:
•	 планування (визначення цілей, мети, завдань організації);
•	 організування (створення певних структур організацій для спільної 

діяльності);
•	 мотивація (спонукання членів організації до діяльності, досягнення 

певних результатів);
•	 контроль (забезпечення досягнення організацією своїх цілей) [19].
2. У практиці управління останніх років в узагальненому плані виділяють 

багато моделей управління, з яких найпоширенішими є три — американська, 
японська і західноєвропейська. Щоб розрізнити ці моделі, виокремити від-
мінне між ними, слід брати до уваги не лише особливості економічного госпо-
дарювання, а й національно-культурні особливості країн, народів і навіть ці-
лих континентів.
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3. Український фахівець у галузі управління Г. Щокін зазначає, що впро-
довж ХХ ст. виділилося шість шкіл управлінської думки: класична школа 
управління; школа “людських відносин”; емпірична школа управління; шко-
ла соціальних систем; “нова” школа (як розвиток кількісної школи); менедж-
мент людських ресурсів [52]. Отже, такі управлінські школи подають фено-
мен “управління” як складне, багатоаспектне соціально-економічне явище.

менеджмент. Оксфордський словник англійської мови дає такі визначен-
ня поняття “менеджмент”: “спосіб (манера) поведінки з людьми, мистецтво 
управління; специфічні здібності та адміністративні навички; орган управ-
ління; адміністративна одиниця”. Г. Щокін тлумачить поняття “менедж-
мент” як “управління будь-яким соціальним об’єктом, володіння майстерніс-
тю управління, високий професіоналізм” [52]. Якщо визначати менеджмент з 
позицій різних професійних модифікацій, то з економічної точки зору ме-
неджмент — фактор виробництва разом з працею і капіталом; з точки зору ад-
міністратора — система влади і організації; з точки зору соціолога — елемент 
структури суспільства і системи соціальних статусів.

Менеджмент можна уявити, охарактеризувати і пояснити як сукупність 
відповідних соціальних відносин. Е. Бабосов, наприклад, пропонує диферен-
ціювати соціальні відносини за такими типами: 

•	 за суб’єктом (носієм) соціальних відносин: індивідуальні (особистісні), 
міжособистісні, внутрігрупові, міжгрупові, міжнародні;

•	 за об’єктом: економічні, політичні, соціокультурні, релігійні, сімейно-
побутові;

•	 за модальністю (характером взаємозв’язків між індивідами, групами): 
співпраці, взаємодопомоги, суперництва, конфлікту, субординації.

Соціальні відносини при цьому поділяють на офіційні та неофіційні [3]. 
Виділяють також шість основних типів соціальних відносин: службові, функ-
ціональні, технічні, інформаційні, спеціалізовані та ієрархічні.

Менеджмент — це відповідна взаємодія між людьми, між групами, колек-
тивами людей. Н. Коломінський вказує, що в усій системі управління людина 
виступає в трьох аспектах:

•	 у межах самоорганізації вона організує саму себе;
•	 у межах суборганізації вона є організатором інших систем і підсистем;
•	 у межах метаорганізації вона сама є предметом, який організують інші 

люди [2�].
Своєрідно і нетрадиційно, але досить точно феномен “менеджмент” подає у 

словнику “Современный политологический словарь” (М., 2000) російський 
політолог В. Даниленко. Менеджмент, за його визначенням, це: 1) управлін-
ня, вид діяльності, пов’язаний з керуванням людьми у різноманітних органі-
заціях; вміння домагатися поставленої мети, використовуючи працю, інте-
лект, мотиви поведінки інших людей; 2) галузь людського знання, що 
допомагає здійснювати функції менеджменту; 3) певна категорія людей, со-
ціальний прошарок тих, хто виконує роботу з управління [17]. Найширшим є 
визначення автором “менеджменту” в пункті 1. Це вид діяльності, пов’язаний 
з відповідною людською працею, але переважно з управлінням не просто 
людьми, а особистостями, які знаходяться у різних організаціях.

Дещо вужче, проте ближче до конкретного, передусім матеріального, ви-
робництва характеризують поняття “менеджмент” російські автори спеціаль-
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ного видання “Социальные технологи: Толковый словарь” (Отв. ред. В. Н. Ива-
нов. — Москва; Белгород, 1995). “Менеджмент, — пишуть вони, — це спосіб 
управління, який забезпечує організацію праці, підвищення її продуктив-
ності, орієнтацію підприємства на прибуток і дохідність, чутливість до різних 
новацій, втілення їх у виробничій діяльності” [�8].

Менеджмент має розглядатися і аналізуватися відповідно до специфіки 
конкретних об’єктів управління, головними з яких є держава, галузь, підпри-
ємство (установа), колектив, особистість. За наявності певних загальних прин-
ципів, наукових методів, технологій і механізмів управління цими об’єктами 
існують і принципові відмінності, особливості впливу на них, керування 
ними. Відтак, предметом менеджменту як наукової дисципліни є процес 
впливу на такі об’єкти, на соціум в цілому як об’єкт управління.

У менеджменті вирізняють управління як таке і управління як систему. 
Управління — це процес, що ґрунтується на наукових засадах. Система уп-
равління — механізм, що забезпечує управління як процес. Він має окремі 
складові, послідовність використання яких становить відповідну управлінсь-
ку технологію. Управлінська технологія містить певні операції: інформацій-
ні, обчислювальні, організаційні, логічні. Тобто управлінська технологія — 
це прийоми, порядок, регламент здійснення процесу управління.

Окрема закінчена, логічна, цілеспрямована дія називається управлінсь-
кою операцією. Перебіг (здійснення) операцій у часі та просторі є власне про-
цесом управління. При цьому порядок виконання операцій може бути послі-
довний, паралельний і паралельно-послідовний.

Як і кожна наукова дисципліна, менеджмент має власні категорії, централь-
ною з яких є “мета управління”. В найзагальнішому вигляді мета управлін-
ня — це ідеальний образ бажаного результату, управлінської взаємодії суб’єкта 
і об’єкта управління, його оптимального функціонування і розвитку. Саме ви-
бір, формування, обґрунтування мети — вихідні пункти процесу управління. 
При цьому мета управління завжди постає як майбутній стан соціального 
об’єкта управління, його оптимального функціонування і розвитку.

Ставлення до сутнісного змісту мети управління нині є надто специфічним. 
Воно все більше базується на твердженні, що цінності життя набагато сут-
тєвіші та важливіші, ніж мета виробництва. Зокрема, в американській та 
японській літературі дедалі активніше дискутується питання щодо надання в 
управлінні перевагам результатів, а не меті — прибуток, капітал тощо. В ре-
зультатах управління все більшого значення набувають соціально-моральні 
здобутки, напрацювання, пов’язані з результатами, духовним розвитком осо-
бистості. Стосовно мети управління дедалі важливішим стає формування “де-
рева цілей” за принципом “від загального до окремого”. Особливо інтенсивно 
цей процес розвивається в соціальному управлінні, де системний характер 
має вся система такого управління. “Дерево цілей” будується за принципами 
технологізації, шляхом прогностичного відпрацювання і висунення різно-
манітних гіпотез і цілей.

Отже, підсумовуючи викладене, можна дійти таких висновків:
1. Оскільки термін “менеджмент” трактується іноді дуже широко, в осно-

ву його визначення має бути покладене англійське to mеnage (керувати), яке 
походить від латинського mаnus (рука). За такою логікою термін “менедж-
мент” означає буквально “керувати людьми”.
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2. Менеджмент — це певне вміння досягати відповідної мети за рахунок 
використання праці, інтелекту, здібностей, мотивів поведінки, діяльності ін-
ших людей. Тобто менеджмент — це управління людьми заради людей і для 
людей, оскільки завдяки управлінню, управлінським діям досягається певна 
мета, задовольняються потреби людей тощо.

3. Менеджмент — це особлива, специфічна галузь знань і професійної спе-
ціалізації людей, які називаються менеджерами і здебільшого належать до 
певного адміністративного апарату підприємства, установи, організації тощо.

1.2.1.	Менеджмент	як	процес	управління

Така назва параграфа зумовлена тим, що, як зазначалося вище, за усієї 
близькості понять “менеджмент” і “управління”, термін “управління” є шир-
шим. У найзагальнішому визначенні управління — це свідомий вплив людини 
на об’єкти, процеси та їх учасників, що здійснюється наданням певної спрямо-
ваності діяльності й отриманню бажаних результатів [��]. Конкретизованішим 
є таке визначення поняття “управління”: це специфічна функція організацій-
них систем різної природи (технічних, соціальних, біологічних), що забезпечу-
ють збереження їх структури, підтримку певного стану або переведення в ін-
ший стан відповідно до об’єктивних закономірностей існування певної системи. 
Здійснюється управління шляхом впливу однієї підсистеми (керуючої), на 
іншу (керовану), на процеси, що в ній відбуваються і стосуються її.

Управління — це процес, а менеджмент — зміст цього процесу (спосіб, ма-
нера, технологія управління). Сутність менеджменту як процесу управління 
можна визначати і аналізувати через основні управлінські функції: прогнозу-
вання, планування, керування, координування, контроль, прийняття рішень; 
добір, навчання персоналу, забезпечення професійної кар’єри працівників, 
їхнього психічного здоров’я; профілактика та подолання стресів в організації, 
об’єднання людей, формування у працівників відданості організації; створен-
ня сприятливого психологічного клімату в організації; мотивація; оцінка, ко-
мунікація; вирішення фінансових питань; представництво; ведення перего-
ворів, підписання договорів та ін.

Систематизуючи наведені та інші функції, багато фахівців з управління 
виділяють чотири основних, або первинних функцій управління:

•	 планування (визначення того, якими мають бути цілі організації і що 
повинні робити її члени, щоб досягти цих цілей);

•	 організування (створення певної структури, яка дає можливість людям 
ефективно працювати для досягнення поставлених цілей);

•	 мотивація (спонукання членів організації до діяльності для досягнення 
їх особистих цілей і цілей організації);

•	 контроль (забезпечення досягнення організацією своїх цілей).
При цьому первинні функції управління, на думку деяких авторів, 

об’єднуються між собою двома процесами, які притаманні кожній з первин-
них функцій: комунікацією (обмін інформацією) і прийняттям рішень (вибір 
альтернатив при здійсненні управлінських функцій). Керівництво (лідерство) 
виступає в цьому разі як самостійна діяльність, яка передбачає можливість 
впливати на окремих працівників і групи працівників таким чином, щоб вони 
працювали в напрямі досягнення цілей, що дуже важливо для успіху органі-
зації [19].
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Управлінська думка виникла і сформувалася надто давно, проте її ґенеза 
особливо помітно прогресувала з початком промислових революцій ХІХ ст. 
Тоді управлінців передусім хвилювало питання підвищення ефективності ви-
робництва. Такий підхід до управління набув назви “технічного підходу”. 
Згодом, у 30-х роках ХХ ст. в управлінні з’явилася, розвинулася і нині є особ-
ливо відчутною в теорії і практиці управління так звана “школа людських 
відносин” (поведінкова школа), базовими засадами якої є людська поведінка, 
її характер і особливості з огляду на психологію, соціологію, педагогіку тощо. 
Теоретичні засади такої школи заклали видатні вчені в галузі управління 
Е. Мейо, А. Маслоу та ін.

Як масове явище в галузі загальної теорії управління менеджмент виник 
внаслідок здійснення управлінської революції на Заході у 60–80-х роках 
ХХ ст. Він тісно пов’язаний з ефективністю управлінських впливів у соціаль-
ній сфері та їх зворотним впливом на ринкову структуру, економіку, фінанси, 
персонал управління тощо [17]. Сучасна парадигма соціального управління 
передбачає: а) використання науково-аналітичних підходів в управлінні, 
впровадження так званого цільового управління; б) посилення державного 
управління щодо регулювання громадських справ, розвитку самоуправління 
громадян, посилення регіонального, муніципального управління і самовряду-
вання; в) впровадження дієвої системи відбору, підготовки і використання 
управлінських кадрів.

Нині, зазначають російські вчені-управлінці, головною умовою виживан-
ня світу є прискорення темпів соціального прогресу, залучення колективного 
розуму, інноваційних ресурсів регулювання соціального простору, досягнен-
ня соціальної рівноваги у світі. Отже, необхідне повне використання основно-
го ресурсу виживання людства — управлінського [17].

Як складний процес, управління має кілька тісно поєднаних елементів, ос-
новними серед яких є:

•	 розроблення наукових засад управління;
•	 науковий добір працівників;
•	 організація співпраці керівництва і підлеглих, навчання і тренування, 

узагальнення і поширення кращого досвіду управлінської діяльності.
Завдяки багатьом дослідженням останнім часом вдалося розробити так 

званий антропосоціальний (“людський” — за Г. Дмитренком) підхід до управ-
ління суспільством [11]. Такий підхід є практично протилежним нещодавно 
домінуючому “технократичному підходу”, в центрі якого як основна домінан-
та у розвитку виробництва, його вдосконаленні перебувала не людина, а інші 
(передусім технічні, матеріальні) засоби. З огляду на це вирізняють такі ос-
новні тенденції розвитку сучасного менеджменту: 

•	 домінуюча роль в менеджменті людського фактора, людських ресурсів;
•	 прагматичний характер менеджменту, його спрямованість на вирішен-

ня конкретних завдань;
•	 універсалізація управління в організаціях різного масштабу і профілю 

діяльності;
•	 висунення професіонала-менеджера як ключової постаті ефективного 

управління;
•	 формування механізму управління “за цілями і результатами” (цільове 

управління) [11].
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Всеохоплюючим є соціальне управління суспільством, що, у свою чергу, 
поділяється на управління окремими сферами, галузями, структурами тощо. 
При цьому визначають такі основні закони управління:

•	 закон економії часу (досягнення максимального результату за мінімаль-
ний проміжок часу);

•	 закон пріоритетності соціальних цілей;
•	 закон пріоритетності цілей над засобами їх досягнення.
Важливо зазначити, що так звана менеджерська революція, яка відбулася 

в другій половині ХХ ст. у США, багатьох країнах Європи, в Японії, Кореї, 
фактично не торкнулася країн, де існували соціалістичний спосіб виробниц-
тва, планово-розподільча економіка та командно-адміністративна система 
господарювання. Водночас у державах, що досягли найвищих показників у 
розвитку продуктивних сил, створенні конкурентноздатної, ефективної еко-
номіки, яскраво проглядається тенденція домінуючої ролі людського факто-
ра, людських ресурсів над усіма іншими.

Менеджмент як процес управління має такі основні принципи:
•	 науково-об’єктивної оцінки ситуації, об’єкта управлінського впливу;
•	 тісного поєднання теорії і практики управління;
•	 єдиноначальності в прийнятті рішень і колегіальності у їх обговоренні;
•	 адекватної мотивації до праці та до життя в цілому;
•	 оптимізації управління і підвищення його ефективності;
•	 централізації з одночасною децентралізацією [17].
Ідея про особливу роль управління, управлінців і звідси унікальну роль 

усього менеджменту у справі управління, передусім виробництвом, належить 
П. Друкеру. Він сформулював і обґрунтував її у своїй книзі “Концепції корпо-
рації” (196�). Приблизно водночас видатний соціолог П. Сорокін доводив, що 
клас капіталістів дедалі більше і помітніше трансформується у клас мене-
джерів, що також засвідчує роль і значення менеджменту в системі управлін-
ня загалом.

Відомий вчений у галузі менеджменту Т. Парсонс, аналізуючи особливості 
організації виробництва в середині ХХ ст., вказував, що контроль за вироб-
ництвом все більше переходить від сімей власників корпорацій до суто управ-
лінського, технічного персоналу. Цю думку поділяв і Дж. Гелбрейт (“Новое 
индустриальное общество”) [17]. Нині мало хто з вчених-теоретиків, управ-
лінців-практиків заперечуватиме унікальну роль саме людини в управлінні, 
тобто роль передусім кадрового менеджменту.

1.2.2.	Менеджмент	як	наука	і	мистецтво

Менеджмент (управління) розглядають переважно як науку, організацій-
ну діяльність (практику) і мистецтво. При цьому результат діяльності зумов-
лений тісним поєднанням науки і мистецтва. Перше пов’язане з фундамен-
тальними, передовими знаннями, друге — з майстерністю спілкування, 
впливу на інших людей, комунікативними здібностями, особистісними люд-
ськими якостями менеджера.

Деякі дослідники питань управління намагаються пояснювати феномен 
поєднання науки і мистецтва як двоїсте явище. По-перше, оскільки управлін-
ня ґрунтується на певних законах суспільного розвитку, то це — наука. Тобто 
менеджмент є використанням в галузі управління організованого знання [31]. 
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По-друге, окрім об’єктивної логіки, знань, на яких базується управління, на 
його характер і особливості суттєво впливають сутнісні особливості того, хто 
управляє, і тих, ким управляють. Це вже — мистецтво управління. Як зазна-
чав Леонард Вайт у підручнику “Вступ до вивчення державного управління”, 
мистецтво управління — це керування, координування і контроль, які здійс-
нюються над багатьма людьми для досягнення певної мети. Це мистецтво про-
низує всі рівні організації, пов’язуючи між собою багато професій, ремесел та 
спеціальностей [31]. Таким чином, наука і мистецтво тісно поєднані. Як ствер-
джував відомий військовий теоретик К. Клаузевіц, мета науки — знання, 
мета мистецтва — вміння.

Щоб усвідомити менеджмент як наукову сентенцію, треба пам’ятати сут-
нісне значення і особливість управління загалом. Управління є особливою, 
специфічною соціальною функцією, яка виникає з потреб самого суспільства 
як складової саморегульованої системи і супроводжує всю історію розвитку 
суспільства, набуваючи відповідного політичного, соціального змісту і певних 
державних норм у соціально розшарованому суспільстві.

Управління — це не просто функція, дія, а свідомий, цілеспрямований 
вплив людей на суспільну систему в цілому або на окремі її ланки (сфери сус-
пільного життя, галузі економіки, підприємства, колективи), що забезпечує 
їх оптимальне функціонування і розвиток на основі використання властивих 
суспільству об’єктивних закономірностей розвитку. Як уточнюють українсь-
кі вчені В. Цвєтков і В. Горбатенко, управління — це соціальна функція влад-
но організуючої діяльності, яка забезпечує цілеспрямованість і узгодженість 
спільної праці та життя людей [61]. Деталізуючи це поняття, вони зазнача-
ють: “…управління — це соціальна функція, що виявляється у владно-органі-
зуючій діяльності, яка забезпечує узгодженість спільної праці та побуту лю-
дей для досягнення суспільнозначущих цілей і завдань” [61].

Відтак, управління є скрізь, де наявні життя, різноманітна діяльність лю-
дей, груп, класів, великих соціальних спільнот. Менеджменту як науці теорії 
управління притаманний власний предмет дослідження, складовими якого є: 

•	 закономірність управління та організації управлінського процесу і особ-
ливості взаємин між людьми в процесі управління;

•	 система і методи впливу на об’єкт управління;
•	 передбачення і прогнозування процесів, що відбуваються.
Існує багато складових і окремих аспектів, завдяки яким менеджмент 

можна вважати мистецтвом. У найбільш загальному плані, коли йдеться про 
управління як мистецтво, мають на увазі вміння, здібності та здатність 
суб’єкта управлінської діяльності творчо підходити до постановки, реалізації 
конкретних цілей і завдань. У широкому суспільному значенні як мистецтво 
менеджмент можна визначати і визнавати у тих випадках, коли йдеться про 
нього як соціальне явище, як мистецтво організаційної діяльності. Менедж-
мент, як стверджують деякі фахівці з проблем управління, спрямований на 
людину, на те, щоб робити людей здатними до спільних дій; менеджмент не-
віддільний від культури, заснований на чесності й довірі до людей; менедж-
мент формує комунікації між людьми і визначає індивідуальний внесок кож-
ного працівника у загальний результат.

Менеджмент як мистецтво помітний тоді, коли мають на увазі численні ін-
новації, інноваційні прийоми і технології, які використовуються в управлін-
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ні. Інновації — це створення, розповсюдження і використання нового засобу 
(“новації”), що задовольняє потреби людини і суспільства і спричиняє со-
ціальні та інші зміни. Існує інноваційний метод соціології управління, яка 
базується на відповідній діагностиці життя колективу (часто науковій), виз-
наченні так званих больових точок, проблемних місць, розробленні шляхів 
мотивації ефективнішої діяльності працівників, локалізації можливих і на-
явних деструктивних явищ.

Інноваційний процес містить три основних етапи: 
•	 визначення джерела руху, необхідності відповідних змін; 
•	 усвідомлення потреби до змін, нововведень;
•	 введення і відповідне тиражування нововведень з аналізом соціальних 

реакцій на їх впровадження.
Можна погодитися з точкою зору окремих вчених (В. Кноррінг), що саме 

творчий пошук оптимальних, нетрадиційних рішень і дій надають управлін-
ню рис мистецтва. Г. Кунц, С. О’Доннелл та інші вважають, що процес управ-
ління є мистецтвом, сутність якого полягає у застосуванні науки (основ ор-
ганізованого знання у галузі управління) до реальностей будь-якої ситуації 
[22]. На думку В. Кноррінга, управління як мистецтво є вмінням знайти ро-
зумний компроміс з мінімальними втратами, аби досягти бажаного, найкра-
щого результату [22].

Коли йдеться про управління як мистецтво, то враховують, що існує таке 
широке поняття (і соціальне явище), як “організаційна культура”, або куль-
тура управління. З-поміж багатьох визначень його найбільш вдалим є таке: 
організаційна культура — це сукупність і складна взаємодія професійних цін-
ностей, цілей, уявлень, бажань, переконань і мотивів трудової діяльності  
індивідів в організаційному середовищі, які виявляються в організаційній 
трудовій поведінці й зумовлені організаційними цілями, правилами, проце-
дурами, нормами, етикетом, що встановлюються згідно з місією (майбутнім) і 
традиціями (минулим) організації.

Вважається, що управління організаційною культурою — надто складний 
процес, яким слід керувати, проте вона важко піддається принциповим змінам. 
Складність цього впливу, керування пов’язана зі складністю процесу культу-
ротворення загалом, що криється у своєрідній подвійній природі організацій-
ної культури, відповідній її архаїчності, традиційності, історичності тощо.

Таким чином, поєднання в управлінні науки і мистецтва — процес діалек-
тичний, що реально сприяє суттєвому вдосконаленню і розвитку управлінсь-
кої культури загалом.

1.2.3.	Менеджмент	як	сфера	професійної	діяльності

Специфічно людською формою активного ставлення до навколишнього сві-
ту є діяльність. Будь-яка діяльність містить мету, засоби, результати і власне 
сам процес діяльності. Відповідно до них розрізняють різні види діяльності, у 
тому числі й професійної діяльності менеджера.

Загального, принципового характеру при аналізі сутності професійної 
діяльності менеджера набули передусім дві особливості:

1. З професійної точки зору менеджер не обов’язково є керівником, 
який безпосередньо відповідає за весь процес виробництва, і не завжди є 
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господарем виробництва, структури, організації. Найчастіше він є спів-
організатором праці, поділяючи відповідальність за результати її з іншими 
працівниками.

2. Професійно-функціональна роль сучасного менеджера принципово 
відрізняється від ролі управлінця минулих років — доби командно-адміні-
стративної системи управління — тим, що він працює в умовах не власного 
монопольного диктату виробника, а диктату споживача над виробником 
[62]. В такій ситуації керівник виступає саме як організатор колективної 
праці, діяльності, менеджер-новатор, ключова постать управлінської діяль-
ності.

Специфічними напрямами професійної діяльності менеджера є:
•	 стратегічний;
•	 матеріально-фінансовий;
•	 інноваційний;
•	 адміністративний;
•	 соціально-педагогічний.
У діяльності будь-якої менеджера виділяють п’ять базових операцій: виз-

начення і формулювання мети; організація праці; підтримання мотивації до 
діяльності та забезпечення комунікації; вимірювання і визначення факторів, 
що впливають на організацію праці; забезпечення професійного зростання 
власного та підлеглих [�6].

Кожний вид професійної діяльності має специфічні особливості, на під-
ставі яких можна вибудувати його професіограму. Професіоналізм менеджера 
зумовлений багатьма складовими, його особистісними якостями. З-поміж 
численних досліджень цієї проблеми наведемо характеристики менеджера, 
визначені відомим фахівцем в теорії менеджменту Р. Стогділом:

•	 домінантність — риса якості, яка виявляється у здатності й потребі 
впливати на інших людей, підпорядковувати їх своїй волі;

•	 впевненість керівника у собі, яка є стабілізатором особистих зусиль його 
індивідуальної діяльності; 

•	 емоційна стабільність;
•	 стресостійкість;
•	 креативність;
•	 прагнення до успіху;
•	 підприємливість;
•	 відповідальність, надійність у виконанні завдань;
•	 незалежність особистості;
•	 комунікабельність.
Основна професійна функція менеджера — розроблення і впровадження в 

організації загальної стратегії діяльності, спрямованої на вирішення конк-
ретних завдань (організація індивідуальної та колективної праці). Така функ-
ція має багато складових, пов’язаних з плануванням роботи; розподілом 
обов’язків і завдань; координацією спільної праці; делегуванням повнова-
жень; контролем за ходом роботи та її результатами; аналізом зробленого і 
визначенням перспектив подальшої діяльності. За усіх модифікацій функцій 
менеджера основними з них є виробничо-технічні; кадрові та організаційно-
адміністративні [20].
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В. Черевко класифікує функції за такими основними категоріями:
1) діяльнісно-адміністративні: цілепокладання, планування, організація ви-

конання, мотивування, прийняття рішення, комунікація, контроль, корекція;
2) кадрові: управління персоналом, дисциплінарна, виховна, арбітражна, 

психотерапевтична;
3) виробничо-технологічні: оперативного управління, матеріально-техно-

логічного забезпечення, інноваційна, маркетингова;
�) похідні (синтетичні): інтеграційна, стратегічна, представницька, екс-

пертно-консультативна, стабілізаційна [62].
Як і в будь-якій діяльності, в менеджерській також існує певна система 

професійної підготовки. Це система організаційних, педагогічних заходів, що 
забезпечує формування у особи професійної спрямованості, знань, навичок, 
вмінь і професійної готовності до певного роду діяльності [67]. Кожному пра-
цівнику, менеджеру притаманна професійна мобільність — форма соціальної 
мобільності, пов’язана зі зміною трудової позиції, ролі працівника, зумовле-
на зміною місця роботи, професії [�8]. Професійна мобільність має об’єк-
тивний, суб’єктивний і характерологічний аспекти. Об’єктивний пов’язаний 
зі змінами науково-технічного, економічного, соціального характеру, що ма-
ють місце у суспільстві, на конкретному виробництві, в установі, на підпри-
ємстві. Суб’єктивний залежить від самого працівника, менеджера, його осо-
бистісних рис і характеристик. Характерологічний аспект — відповідна 
підготовленість і готовність людини до певних змін у своїй професійній діяль-
ності. Людина зрідка працює на одному й тому ж місці, виконує одні й ті самі 
функції. Якщо таке спостерігається, то вважається, що працівник не має про-
фесійного росту або він професійно немобільний. Виділяють професійну мо-
більність вертикальну (рух працівника службовими сходами знизу вгору) і 
горизонтальну (пересування в колі одних і тих самих професій або посад, коли 
немає просування вгору або навпаки).

1.3. методологія менеджменту

Менеджмент як наука і сфера діяльності людини функціонує і розви-
вається на власних методологічних засадах, які становлять, по-перше, сис-
тему законів, найбільш загальних принципів, положень і методів, що є 
пізнавальною базою теорії менеджменту; по-друге, сукупність прийомів, 
способів, процедур дослідження, що використовується у менеджменті як на-
уковій дисципліні.

У дослідницькій літературі термін “менеджмент” застосовується, з одно-
го боку, для означення особливої сфери соціально-практичної діяльності лю-
дини, спрямованої на створення, забезпечення функціонування і розвиток 
організацій, а з іншого — особливої наукової дисципліни, предметом дослі-
дження якої є комплекс емпіричних знань (вони акумулюють у собі різно-
манітний управлінський досвід, а також знання, здобуті спеціальними нау-
ковими методами) й широкий спектр концепцій, що розкривають і 
моделюють різні аспекти управлінської діяльності на всіх рівнях жит-
тєдіяльності суспільства. Провідне місце серед цих концепцій належить  
теоріям організації, оскільки вони визначають вплив цієї формальної струк-
тури, її внутрішньої діяльності та зовнішнього середовища на складну по-
ведінку людей, об’єднаних в організацію.
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Впродовж столітньої історії розвитку такої теоретичної науки, як мене-
джеризм (науки про управління виробництвом, підприємством, культуроло-
гічним бізнесом тощо), вченими запропоновано різноманітний спектр його те-
орій та підходів. Американські автори Дж. Д. Гордон і М. Є. Милакович 
виділяють, наприклад, чотири типи теорій організацій: 1) формальні теорії; 
2) школа “людських відносин”; 3) “організаційний гуманізм”; �) сучасна тео-
рія організацій. Інші американські дослідники Д. М. Шафриц і Д. С. Отт — 
шість головних шкіл теорії організацій: 1) класичні теорії; 2) неокласичні те-
орії; 3) “сучасні” структурні теорії; �) системи і ситуаційні теорії; 5) школа 
“влади і політики”; 6) школа “організаційної культури”. Російські вчені, 
О. Виханський і А. Наумов виокремлюють дві групи вчення про управлін-
ня — “одномірні” та “синтетичні”.

У науковій літературі існують й інші типи класифікацій теорій організа-
цій. Таке розмаїття в їх обґрунтуванні стало наслідком тривалого осмислен-
ня вченими проблем соціального управління суспільством, їх прагненням 
забезпечити життєдіяльність як в цілому, так і окремих його складових від-
повідно до ідеальних зразків. Саме у цьому контексті відбувалось становлен-
ня класичного наукового менеджменту, його теоретико-методологічних за-
сад. Цьому сприяли такі головні передумови: трансформування соціальних 
структур, внаслідок чого панівними стають структури “цілераціональної” 
дії; промисловий переворот, що замінив ремісницьку працю масовим індуст-
ріальним виробництвом з особливим типом організації праці; високий авто-
ритет науки, що дедалі більше виявлявся практичною ефективністю; кла-
сичний ідеал науковості, у незаперечному слідуванні якому бачили своє 
завдання більшість філософів і вчених того часу фактично у всіх галузях на-
уки [21].

У процесі становлення і розвитку менеджменту сформувалися певні норми 
управління: закони, закономірності та принципи, інтегрування яких є стриж-
нем науки про управління.

1.3.1.	Закони	менеджменту

Основою теоретичної побудови менеджменту, як і будь-якої науки, є зако-
ни — категорії, що відображають найбільш істотні, загальні та стійкі відноси-
ни залежності в суспільстві через констатацію об’єктивних, необхідних, пов-
торюваних зв’язків між процесами і явищами, які випливають з їх сутності 
та зумовлюють їхній розвиток. При цьому слід враховувати, що закони ме-
неджменту, по-перше, виступають основою його функціонування, формують 
характер взаємодії суб’єкта і об’єкта управління, зв’язки між ними, здатність 
цих зв’язків забезпечити ефективне досягнення цілей управління; по-друге, 
мають об’єктивний характер — існують поза волею людей; по-третє, їх дія ви-
являється тільки в діяльності людини.

Ефективна участь суб’єктів в менеджментській сфері передбачає необхід-
ність пізнання і свідомого використання ними законів розвитку природи, сус-
пільства, економіки, виробництва і управління, що сприяє вмінню людини 
теоретично осмислити і пояснити господарську практику, тобто з’ясувати 
причини певних процесів, їх відносну стабільність, умови і наслідки виник-
нення. Серед вчених висловлюються різні точки зору щодо сутності, складу і 
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механізмів дії законів менеджменту. Так, одні з них стверджують, що в уп-
равлінській сфері ніяких особливих законів не існує, а діють лише економічні 
закони. Інші вважають, що менеджменту властиві власні специфічні закони. 
Деякі дослідники визнають функціонування в управлінні не законів, а лише 
закономірностей.

Подібний стан пояснюються тим, що менеджмент як наука і сфера діяль-
ності людини потребує ще значних зусиль науковців у теоретичному осмис-
ленні зазначеної проблеми. Водночас практика, сучасні публікації як за-
рубіжних, так і вітчизняних авторів свідчать, що менеджментська діяльність 
удосконалюється і розвивається згідно із власними об’єктивними законами, 
пізнання яких сприяє глибшому вивченню і поясненню господарської прак-
тики, з’ясуванню причин певних процесів, їх відносної стабільності, умов і 
наслідків виникнення, а в кінцевому рахунку дає змогу досягти вагомих ре-
зультатів у господарсько-виробничій галузі.

Враховуючи сутність законів, які функціонують в менеджменті, їх доціль-
но розмежувати на дві великі підгрупи. Першу з них становлять закони, при-
таманні менеджменту як теорії соціального управління. Вони мають універ-
сальний характер і виявляються у процесі управління різними сферами 
функціонування суспільства. Друга підгрупа — це закони, що діють на рівні 
організацій, в яких безпосередньо здійснюються різні види виробничо-трудо-
вої діяльності [32]. 

Закони першої підгрупи. У менеджменті як системі соціального управлін-
ня взаємодіють механізми об’єктивного розвитку соціальної системи та ме-
ханізми свідомого використання в ній соціальних законів. Розглянемо най-
важливіші закони першої підгрупи.

Закон єдності системи соціального управління. За цим законом усе соціаль-
не управління в суспільстві є сукупністю елементів, що перебувають у певних 
відносинах і зв’язках між собою і становлять цілісне утворення, яке має нові 
властивості, відсутні в її елементах. Як структуротвірним частинам системи, 
елементам притаманні особливі якості, які визначають їх місце у внутрішній 
організації системи. Складовими системи соціального управління є: 

• механізм управління (спосіб формування менеджменту з властивими 
йому формами, методами, засобами, взаємозалежний вплив яких забез-
печує найефективніший розвиток соціальної групи, організації й сус-
пільства в цілому); 

• об’єкт управління — комплекс діяльності людей, виділений із соціаль-
ного середовища, до якого належать ланки соціальної системи (підпри-
ємства, установи, організації та інші юридичні особи) та особливі функ-
ції (управління фінансами, збутом, персоналом тощо); 

• функції управління (призначення і види управлінської діяльності — 
планування (прогнозування), організування, координування (регулю-
вання), стимулювання (активізація), навчання (інструктаж) і контроль 
за використанням); 

• організаційна структура (сукупність складу і співпідпорядкованості різ-
них елементів, ланок і щаблів соціального управління, які функціону-
ють для досягнення певної мети); 

• кадри управління (працівники, які професійно беруть участь у процесі 
управління і належать до апарату управління); 
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• процес управління (вплив органів і кадрів управління на об’єкт уп-
равління за допомогою обраних методів для досягнення запланованих 
цілей). 

Загалом закон єдності соціального управління свідчить, що менеджмент — 
це нерозривний ланцюг відносин управління від вищих органів до нижчих 
ланок, якому властива єдність цілей, функцій і методів, що визначають ха-
рактер його формування і розвитку [71].

Закон необхідної пропорційності керованої та керуючої підсистем. Дві 
відносно самостійні та взаємозалежні підсистеми (керована і керуюча) станов-
лять у цілому кожну соціальну систему. Керована підсистема містить елемен-
ти, завдяки яким забезпечується безпосередній процес створення матеріаль-
них і духовних благ або надання послуг, а керуюча підсистема — елементи, 
що забезпечують процес управління, тобто цілеспрямованого впливу на групи 
людей, зайнятих у керованій підсистемі. Основною проблемою вдосконалення 
систем управління є забезпечення співвідношення між двома підсистемами 
усередині їх, а також між ними з метою забезпечення найефективнішого їх 
функціонування. Складність або однорідність керованої підсистеми повинні 
відповідати такій самій складності або однорідності підсистеми управління, 
орієнтованої на майбутнє, здатної забезпечити перехід керованої системи в 
новий вищий стан.

Закон змінного домінування різних складових і систем соціального управ-
ління. Сутність цього закону полягає в тому, що в соціальній системі й у її вели-
ких підсистемах (керованій і керуючій) містяться однорідні групи елементів, з 
яких складаються своєрідні взаємозалежні системи нижнього рівня, що ста-
новлять цілісний соціальний організм. Одні системи (технічна, технологічна і 
організаційна) у своїй сукупності забезпечують і характеризують організацій-
но-технічну складову управління, інші (економічна і соціальна) — соціально-
економічну. Остання складова управління визначає мету матеріального і ду-
ховного виробництва, суспільної практики, формує принципи та методи їх 
організації. Законом соціальне управління характеризується системністю, 
ієрархічністю і взаємозалежністю, що виявляється у діалектичній єдності його 
різних складових і систем, кожна з яких в певні періоди соціального розвитку 
може посідати домінуюче місце стосовно інших. Цим зумовлена циклічність 
суспільної потреби в підготовці кадрів відповідного профілю [71].

Закон оптимального співвідношення централізації та децентралізації 
управління. Аналіз шляхів поліпшення науково обґрунтованої організації 
суспільства свідчить, що рівень співвідношення централізації управління з 
його децентралізацією змінюється в процесі соціального розвитку. Вчені схо-
дяться на тому, що децентралізація і централізація пов’язані з поділом систе-
ми управління на ланки (одно-, дво-, три- і чотириступеневі). При цьому  
виявляється закономірність, відповідно до якої посилення централізації су-
проводжується виникненням додаткових і проміжних рівнів управління, 
збільшенням бюрократичного апарату, монополізацією виробництва; водно-
час децентралізація призводить до розширення кола повноважень органів  
управління нижчих рівнів за рахунок вищих, ліквідації зайвих проміжних рів-
нів, скорочення бюрократичного апарату тощо. Централізація і децентраліза-
ція соціального управління мають як позитивні, так і негативні властивості. 
Тому завданням менеджерів для досягнення максимальної ефективності  
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в управлінській сфері є оптимальна реалізація усіх позитивних властивостей 
як централізованого, так і децентралізованого управління. Останнє супровод-
жується демократизацією менеджменту, адже чим більше повноважень і від-
повідальності передано на низові рівні, тим більше працівників залучається 
до процесу їх реалізації [71].

Закон визначальної ролі людського фактора в соціальному управлінні. 
Створення матеріальних і духовних благ у суспільстві спрямоване на задово-
лення потреб людини. Цим і зумовлена необхідність безпосередньої, активної 
участі населення у соціальному управлінні, підвищення його ефективної та 
відповідальної ролі у цьому процесі. Одним із досягнень світового менедж-
менту є визначення нової функції людини в управлінсько-виробничій сфері, 
створення відповідних механізмів її активізації. Першим таким механізмом 
стала держава з притаманними їй атрибутами влади. Влада виступає реаль-
ною здатністю і можливістю суб’єкта суспільного життя здійснювати свою 
волю, впливати на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів: 
авторитету, права, насильства тощо. Г. Щокін виділяє три рівні існування і 
функціонування влади: перший — макрополітична система найвищих інстан-
цій влади, її найвищі органи (уряд та інші центральні установи); другий — 
влада середнього або проміжного рівня (мезовлада), утворена апаратами вла-
ди середньої ланки аж до муніципальної (місцевої); третій — мікрорівень 
влади, що охоплює безпосереднє політичне спілкування людей, малих груп, 
різні форми самоврядування. Активне залучення населення до соціального 
управління дає змогу, з одного боку, підвищувати відповідальність держав-
них та інших управлінських працівників, а з іншого — домагатись ефектив-
ності функціонування усієї управлінської системи суспільства [71].

Закони другої підгрупи. Цю підгрупу законів у менеджменті становить 
комплекс законів, що діють в управлінні діяльністю виробничо-господарських 
організацій. При цьому важливо звернути увагу на те, що на управлінську 
сферу впливають закони економіки, соціології, індивідуальної та соціальної 
психології, кібернетики та інших суспільних наук.

Економічні	закони.	Пізнання й широке застосування економічних законів 
в менеджменті дає змогу підвищувати ефективність виробництва та успішно 
вирішувати соціально-економічні завдання організацій, активно впливати на 
навколишнє середовище, передбачати наслідки прийнятих рішень. До най-
більш цінних економічних законів належать закони пропозицій, попиту, при-
бутковості, спадної дохідності.

Закон пропозицій під час управління виробничою сферою зобов’язує мене-
джерів враховувати те, що пропонована до продажу кількість товарів залежить 
від ціни на цей товар, цін на інші товари та цін на фактори виробництва.

Закон попиту полягає в тому, що на кожному рівні, за інших однакових 
умов, існує зворотний зв’язок між ціною товару і купівельним попитом на 
нього (рівень попиту зростає зі зниженням ціни і зменшується з її підвищен-
ням). Закон дає змогу менеджерам визначити потенційну місткість ринку і 
відповідно планувати пропозицію товарів.

Закон прибутковості свідчить, що виробничо-господарська діяльність по-
винна бути прибутковою (дохід має перевищувати витрати). Щоб забезпечити 
перспективний розвиток організацій, управлінцям слід аналізувати динаміку 
доходів, постійних і змінних витрат.
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Закон спадної дохідності змушує менеджерів враховувати те, що із збіль-
шенням одного і незмінності всіх інших видів виробничих затрат буде досяг-
нуто межі, за якою граничний фізичний продукт при зростанні змінних вит-
рат почне скорочуватися. Цей закон має універсальний характер і може 
застосуватись до всіх змінних витрат. Наприклад, у дослідженні змінних за-
трат праці важливо зрозуміти, що якщо на початковому етапі збільшення 
кількості робітників граничний продукт зростає, то потім, із залученням 
кожного додаткового працівника, зростання випуску уповільнюється і може 
спасти до нуля. Головною причиною тут є збільшення додаткових постійних 
затрат (робочих площ, інститутів, контрольно-вимірювальної апаратури 
тощо).

Закони	 соціології. Мають вагомий вплив на менеджментську діяльність. 
Менеджер, який реалізовує свої функції у процесі спільної діяльності людей у 
межах виробничо-господарської організації, повинен знати закони поведінки 
індивіда і групи: 

• закон соціалізації особистості (впродовж трудового життя людина залу-
чена у складний процес засвоєння соціальних ролей і культурних пот-
реб); 

• закон соціальної структуризації організації; 
• закон соціального статусу (соціальних ролей) (у соціальній структурі 

організації кожна людина має певну позицію, наділена особливим ста-
тусом з визначеною йому системою прав і обов’язків); 

• закон соціальної мобільності (у процесі трудової діяльності внаслідок 
кваліфікаційного і службового розвитку (або деградації) людина пере-
міщується у соціальному просторі організації); 

• закон соціального контролю (поведінка індивіда повинна завжди пере-
бувати під цілеспрямованим контролем організації, що сприяє засвоєн-
ню ним організаційних цінностей і норм культури).

Закони	 індивідуальної	 і	 соціальної	 психології	 людини.	 Менеджмент як 
науково-практична діяльність не може функціонувати без врахування цих за-
конів. Їх знання дає змогу менеджеру формувати власні стратегію і тактику 
співпраці з конкретними працівниками, задіяними у виробничому процесі, 
виробляти дієві етичні норми взаємин, обирати заходи впливу на них з ураху-
ванням їх психологічних характеристик, які описуються цими законами. 

Закони	 кібернетики. Сформульовані для кібернетичних систем узагаль-
нюючого типу, ці закони, які відображають процеси управління у природі, 
суспільстві, біологічних і механічних системах, відіграють важливу роль у 
менеджменті. Кібернетичні закони (керованості, наявності керуючого при-
строю, наявності каналів інформації у системі та між системою і середови-
щем, цілеспрямованої поведінки системи, імовірнісного характеру поведінки 
системи, рівноваги, самоорганізації тощо) відображають причинні та стійкі 
взаємозв’язки між явищами і процесами в системах управління, найсуттєвіші 
відносини у цих системах. Їх дію необхідно враховувати при побудові внут-
рішніх структур систем управління, інформаційних систем, що функціону-
ють в організаціях, а також під час формування системи взаємозв’язків ор-
ганізацій із навколишнім середовищем.

На ефективну діяльність менеджерів і в цілому на управлінську сферу крім 
зазначених законів впливають і закони, притаманні іншим фундаментальним 
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і прикладним наукам: філософії, політичної економіки, макро- і мікроеконо-
міки, логіки, політології, фізики, фізіології тощо.

Нинішній стан розвитку менеджменту, зумовлений народженням і станов-
ленням постіндустріальних суспільств, характеризується активною зміною 
та оновленням організаційно-управлінських парадигм, потребою формування 
у працівників усіх рівнів нового управлінського мислення.

Закони	організації.	Осмислення і застосування менеджерами цих законів 
є одним із визначальних факторів їх успішної роботи. Це дає змогу свідомо, 
відповідно до вимог нового часу організовувати свою керівну діяльність і якіс-
но впливати на діяльність підпорядкованих працівників. У науковій та нав-
чально-методичній літературі пропонуються різні закони менеджменту ор-
ганізацій, проте розбіжності у назвах деяких із них не свідчать про відмінності 
у їхньому змісті. Головним є те, що закони менеджменту, по-перше, відобра-
жають загальні стійкі відносини залежності в діяльності організації; по-дру-
ге, функціонують у всіх сферах управління; по-третє, є загальною, об’єк-
тивною основою, що відображає структуру і зміст менеджменту. Нижче 
наведено основні закони організації.

Закон єдності універсальних характеристик організації. Полягає в тому, 
що будь-яка організація може досягти ефективності у своїй діяльності лише 
за умови дієвого управління усім комплексом постійного набору універсаль-
них характеристик, що становлять її сутність: цілями діяльності, персона-
лом, владою, культурою, матеріальними ресурсами тощо.

Закон менеджменту людських ресурсів. Передбачає раціональну мобіліза-
цію працівників за допомогою активної роботи керівників, що має ґрунтува-
тися, по-перше, на ставленні до людського фактора на виробництві як до го-
ловного джерела доходів; по-друге, формуванні необхідного простору для 
діяльності кожного співробітника з метою створення умов для його особисто-
го внеску у спільну справу; по-третє, інтеграції кадрової політики в загальну 
політику організації [6]. 

Закон оптимального співвідношення цілей і стилів управління. Спрямова-
ний на досягнення високоефективної діяльності завдяки вмілому різноманіт-
ному поєднанню керівником цілей організації та стилів управління для реалі-
зації поставлених завдань.

Закон співвідношення рівнів управління із цілями та персоналом органі-
зації. Свідчить, по-перше, про потребу встановлення оптимальної взаємоуз-
годженості між ієрархією стратегічних, тактичних, оперативних цілей управ-
ління організацією та ієрархічністю її структури. Це зумовлено тим, що 
кожен із рівнів управління виконує певну роль у розвитку організації. Стра-
тегічні цілі визначають керівники найвищої ланки шляхом стратегічного 
планування й управління усією організацією, тактичні цілі — керівники се-
редньої ланки за допомогою тактичного планування і управління основними 
підрозділами й функціями організації; оперативні цілі формуються керівни-
ками низової ланки, які завдяки оперативному плануванню й керуванню ок-
ремими працівниками здійснюють свої функції управління. Тобто ієрархія 
цілей організації відповідає ієрархії її організаційної структури, а також 
ієрархії керівників. По-друге, оптимізація управління організацією залежить 
від величини норм управління нею: висока норма управління передбачає під-
порядкованість менеджеру великої кількості людей. Норма управління виз-
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начається і чисельністю ієрархічних рівнів в організації: багаторівнева “висо-
ка” структура має нижчу норму управління, а “плоска” — вищу. “Високі” 
структури потребують більше засобів на своє утримання, сповільнюють діло-
ву комунікацію й прийняття рішень тощо [71].

Закон самозбереження організації. Акцентує увагу на тому, що кожна ор-
ганізація як матеріальна система повинна прагнути зберегти себе (вижити) і 
використовувати для цієї мети комплекс внутрішніх і зовнішніх чинників. 
До внутрішніх чинників, від яких залежить життєздатність організації, нале-
жать: філософія організації, принципи її діяльності, використання ресурсів й 
технологій, якість і рівень маркетингу. До зовнішніх чинників — демографія, 
економіка і політика, розвиток науки і техніки, розвиток культури, в тому 
числі культури взаємодії між організаціями.

Закон зовнішнього доповнення. Зобов’язує будь-яку організацію створюва-
ти відповідний потенціал, який спроможний компенсувати наслідки, спричи-
нені різного роду зовнішніми непередбачуваними впливами (збуреннями). За 
цих обставин кожна організація в умовах конкурентної боротьби повинна 
формувати здатність зберегти власну функціональну цілісність (забезпечити 
відтворення, постійність і стабільність) в умовах змінного зовнішнього сере-
довища. Цей закон зобов’язує менеджера: 1) постійно контролювати порядок 
в організації; 2) підтримувати узгодженість між рівнями управління для до-
сягнення визначених завдань; 3) здійснювати постійний моніторинг зовніш-
нього середовища, щоб своєчасно виявляти можливі загрози існуванню ор-
ганізації та вживати контрзаходи щодо їх нейтралізації.

1.3.2.	Принципи	менеджменту

Управління як наука щодо регулювання соціальних процесів має свої прин-
ципи, якими слід керуватися менеджерам у практичній діяльності. Їх важ-
ливість полягає в тому, що за допомогою принципів керуюча система встанов-
лює правила дій і поведінки, обов’язкові для всіх підпорядкованих їй 
суб’єктів; об’єднує елементи в єдине ціле; сприяє усвідомленню менеджерами 
складних ситуацій та природу проблем, що постають перед ними; впливають 
на процес прийняття та реалізацію управлінських рішень; забезпечує вибір 
адекватних ситуаціям методів управління тощо.

Принципи (від лат. рrincipium — начало, основа) менеджменту розгляда-
ються як основні правила, ідеї, норми поведінки, розроблені управлінською 
наукою та практикою, відповідно до яких функціонує і розвивається уся уп-
равлінська система. Принципи управління, по-перше, ґрунтуються на зако-
нах і закономірностях суспільного розвитку; по-друге, узагальнюють досвід 
управління, який виправдав себе; по-третє, формування їх відбувається під 
впливом системи пріоритетів та цінностей, що опрацьовуються в середовищі 
господарювання.

Усю сукупність принципів менеджменту можна класифікувати на такі 
групи: загальні, організаційні, особистісні, дія яких локалізована за закона-
ми і напрямами управлінської діяльності:

Загальні принципи менеджменту. За своїм змістом і спрямованістю ці 
принципи об’єктивно відображають сутність явищ і реальних процесів управ-
ління, відповідають законам розвитку природи, суспільства та управління, 
розкривають шляхи реалізації основних законів менеджменту. 
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Принцип об’єктивності (науковості). Передбачає цілеспрямований вплив 
на суспільну систему управління в цілому або її окремі ланки на підставі по-
переднього пізнання і застосування закономірностей і прогресивних тенден-
цій розвитку з метою забезпечення ефективного функціонування системи як 
цілісного організму.

Принцип системності. Спрямований на забезпечення: структурної та фун-
кціональної єдності системи соціального управління; своєчасного виявлення 
перешкод на шляху досягнення визначеної мети; тісного взаємозв’язку вирі-
шення економічних, соціально-політичних і культурних проблем у процесі 
управління; побудови такої управлінської моделі, яка відображала б усі при-
чинні та функціональні зв’язки реальних ситуацій.

Принцип ефективності. Зумовлює необхідність в умовах дії зовнішнього 
середовища домагатися вирішення поставлених цілей у максимально корот-
кий термін, за найменших витрат матеріальних коштів і людської енергії.

Принцип оптимальності. Пов’язаний з потребою обрання найкращого 
способу вирішення проблеми; побудови організаційної управлінської струк-
тури; дотримання оптимального співвідношення між результатами і затрата-
ми тощо. Оптимум — найсприятливіший, найліпший варіант з можливих 
варіантів менеджментської поведінки. Цей принцип дає змогу вдосконалюва-
ти структуру управління об’єктами і підвищує їх функціональні можливості, 
що спричиняє послаблення або повне усунення внутрісистемних негативних 
процесів.

Принцип плановості. Йому підпорядкована уся управлінська діяльність, 
сутність його полягає у розробленні планів і їх реалізації. Планами визнача-
ються основні показники розвитку економічної системи, способи їх досягнен-
ня, а також передбачаються процедура прийняття рішень, терміни їх вико-
нання, зміни організаційних форм і структури, необхідні трудові ресурси 
тощо.

Принцип цілеспрямованості. Вимагає необхідності формування загальної 
мети як для групи людей, які працюють спільно, так і для організації в ціло-
му. Визначення мети в менеджменті передбачає, по-перше, поєднання цілей 
організації, її структурних підрозділів і окремих працівників, по-друге, від-
повідність цілей законам розвитку природи, суспільства та сутності явищ і 
процесів, що відбуваються в організації.

Принцип правової захищеності управлінських рішень. Потребує від керів-
ників підприємств знання чинного законодавства і прийняття управлінських 
рішень лише з урахуванням відповідності їх правовим актам.

Принцип цілісності системи управління. Дотримування його передбачає 
встановлення в процесі управлінських комунікацій взаєморозуміння між 
людьми, задіяними у виробництві, яке спрямоване на досягнення цілей ор-
ганізації. Цілісність організації залежить від взаєморозуміння між вищими і 
низовими керівниками [�9].

Організаційні принципи менеджменту. Головне призначення цих принци-
пів — регулювання на підставі встановлених правил і норм внутрішніх взаємин 
між керуючою і керованою системами, а також всередині керуючої системи.

Принцип єдиноначальності. Передбачає концентрування в руках однієї 
особи — керівника головних функцій і повноважень керівництва організа-
цією з метою досягнення її цілей.
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Принцип ієрархічності. Обумовлює розташування управлінських посад в 
організаційній структурі від найнижчого рівня управління до найвищого.

Принцип відповідності організації та її працівників. Ставить завдання 
створення ефективно діючої організації для досягнення чітко сформульованої 
мети з добором людського потенціалу, здатного реалізувати її.

Принцип розподілу праці (спеціалізації). Спрямований на чіткий розподіл 
праці між співробітниками для ефективного використання робочої сили (за 
рахунок скорочення кількості завдань, на які спрямовуються зусилля праців-
ника) з метою уникнення дублювання.

Принцип скалярного ланцюга (безумовної відповідальності). Його мета по-
лягає у запровадженні ланцюжка прямих посадових відносин керівників і 
підлеглих у масштабах організації. Чіткий ланцюг команд та посадового 
зв’язку вищого керівника з кожним із підлеглих зумовлює високу ефектив-
ність процесу прийняття управлінських рішень і комунікацію.

Принцип рівня повноважень. Означає, що кожному працівнику має бути 
делеговано повноваження, достатні для того, щоб нести відповідальність за 
виконання роботи, не переадресовувати їх на вищі організаційні рівні. На 
розгляд вищого керівництва повинні передаватися лише ті питання, які не 
належать до компетенції співробітників нижчих рівнів.

Принцип діапазону управління. Обумовлює необхідну кількість безпосе-
редніх підлеглих одному керівнику. Одна людина може ефективно керувати 
лише граничною кількістю співробітників (7 ± 2, тобто коливатися в межах 
від 5 до 9 підлеглих).

Принцип делегування повноважень. Передбачає передання керівником 
частини покладених на нього службових повноважень, прав і відповідаль-
ності своїм компетентним співробітникам. Це дає змогу йому вивільнити свій 
час від менш складних щоденних справ та зосередити власні зусилля на вирі-
шенні завдань складнішого управлінського рівня, зберігаючи при цьому нор-
му керованості. 

Принципи особистісні, дія яких локалізована за зонами і напрямами управ-
лінської діяльності. Покладені в основу управління діяльністю організацій, що 
функціонують у різних виробничо-господарських сферах, та конкретизуються 
відповідно до існуючих систем менеджменту, специфіки функціонування гос-
подарського суб’єкта, рівнів культури обраної загальної філософії організації. 
Наприклад, американська фірма комп’ютерів ІМБ в управлінні дотримується 
трьох принципів: повага до особи; пожиттєва зайнятість; однакові можливості 
для усіх. Японська компанія “Міцусіта електронік” керується принципами 
об’єктивності, справедливості, згуртованості, вдячності, скромності, гармонії, 
оцінки.

Методологія формування принципів менеджменту передбачає такі дії: 
• здійснення об’єктивного аналізу соціально-економічної ситуації, в якій 

функціонує організація, при цьому особливої уваги заслуговують вид і 
структура ринку, існуючі способи формування споживацьких преферен-
цій; 

• визначення головної спеціалізації організації, її цілей і завдань;
• виділення ключових стратегічних компонентів організації, які форму-

ють економічний потенціал, необхідний для здійснення її місії на ринку 
праці;
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• формування головних принципів, що повинні бути покладені в основу 
усієї системи менеджменту організації; 

• систематичне вдосконалення й оновлення принципів управління від-
повідно до вимог часу. 

1.3.3.	Методи	менеджменту

Важливою складовою менеджменту є пошук найефективніших способів 
впливу на людей, які б забезпечили досягнення поставлених цілей, виконан-
ня планів і рішень, зумовлених загальною чи локальною метою діяльності ор-
ганізації. Це досягається завдяки методам управління, які в теоретичному 
плані є способами і прийомами впливу керуючої системи на керовану на різ-
них рівнях і ланках управління (підприємство, підрозділ, служба тощо). На 
практиці методи менеджменту виступають сукупністю способів і прийомів, 
спрямованих на забезпечення високої ефективності діяльності колективу, 
максимальної мобілізації творчої активності кожного працівника для здійс-
нення місії організації та її цілей.

Обрання менеджерами методів управління зумовлено змістом і силою вия-
ву мотивів — спонукальної причини дій і вчинків людей. Саме мотиви визна-
чають засади класифікації методів управління. Методи повинні мати мотива-
ційну характеристику, яка спрямовує напрям їх дії та дає змогу їх 
класифікувати. Завдяки методам менеджери (керівники) забезпечують скоор-
диновану діяльність виробничого процесу в організаціях та органічне поєд-
нання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів. У літературних 
джерелах пропонується низка класифікацій методів менеджменту. Проте 
будь-який поділ тут є досить умовний і залежить від того, що взято за ознаку 
такої класифікації.

Розглянемо класифікацію методів менеджменту, ґрунтуючись на харак-
тері їх впливу на керований об’єкт: економічні, технологічні, адміністратив-
ні, соціально-психологічні, правові.

економічні методи менеджменту. Це система економічних важелів і заходів, 
за допомогою яких здійснюється вплив на керовані об’єкти з метою реалізації 
матеріальних інтересів участі людини у виробничих процесах. Ці методи, по-
перше, дають змогу впливати на поведінку об’єктів управління на різних рів-
нях — від індивіда до держави; по-друге, шляхом матеріальної зацікавленості 
стимулюють ініціативу та відповідальність працівників за наслідки прийнятих 
рішень; по-третє, є методами непрямої дії, їх використання не завжди сприяє 
отриманню очікуваного результату; по-четверте, передбачають розроблення 
планово-економічних показників і механізмів їх досягнення.

До економічних методів належать планування господарської діяльності, 
комплексні цільові програми, бізнес-планування в управлінні організацією, 
комерційний розрахунок, система внутрішніх економічних регуляторів.

Планування	господарської	діяльності.	Посідає провідне місце серед еко-
номічних методів, оскільки спрямоване на розроблення стратегії й тактики 
управлінської та виробничої діяльності з метою досягнення цілей менеджмен-
ту і виконання розроблених планів. Завдяки плануванню формується система 
визначальних показників для всіх сфер діяльності організацій, які охоплю-
ють виробництво, реалізацію, закупівлю сировини, матеріалів і товарів, фі-
нанси, робочу силу тощо.
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За тривалістю дії розрізняють планування перспективне, середньострокове 
(тактичне) і поточне (оперативне).

Перспективне планування. Відповідно до цілей і методології розроблення 
воно може бути стратегічним і довгостроковим.

Стратегічне планування передбачає цілісне, комплексне визначення про-
блем, на які повинна бути зосереджена діяльність організації у наступному 
періоді, із зазначенням показників її розвитку. Розроблення стратегічних 
планів ґрунтується на таких діях: 

• осмисленні перспектив розвитку організаційної структури; 
• з’ясуванні головних позитивних тенденцій і факторів, що забезпечува-

тимуть її функціонування; 
• аналізі чинників, що підтримують відповідні позиції організації у кон-

курентній боротьбі на різних ринках; 
• опрацюванні заходів, які вона повинна здійснити для поліпшення робо-

ти на конкретних напрямах; 
• обранні стратегічної поведінки організації та визначенні її пріоритетів у 

різних видах діяльності з позицій максимальної ефективності та забез-
печеності ресурсами.

Довгострокове (на 10–15 років) планування як вид перспективного здійс-
нюється на основі застосування результатів минулого періоду для формуван-
ня дещо завищених (оптимістичних) показників на майбутнє. Стратегічні 
цілі цього виду планування на практиці реалізуються через програми дій, 
бюджети (річні плани), плани прибутків, які розробляються для кожного з 
головних підрозділів організації.

Середньострокове (тактичне) планування. Охоплює період в 3–5 років — 
найоптимальніший час оновлення виробничого апарату й асортименту про-
дукції чи послуг. У системі середньострокового планування передбачаються 
заходи щодо втілення: виробничої стратегії організаційних структур і кож-
ним її підрозділом стратегії збуту (структури та розвитку збутової мережі, 
ступеня контролю над ринком і просування на нові ринки); фінансової страте-
гії (обсягів і напрямів капіталовкладень, джерел фінансування, структури 
портфелю цінних товарів); кадрової політики; обсягів необхідних ресурсів і 
форм матеріально-технічного постачання.

Поточне (оперативне) планування. Передбачає формування календарних 
оперативних планів (річних, квартальних, місячних та іншої тривалості) як 
для організації в цілому, так і для її окремих підрозділів, у яких деталізують-
ся конкретні цілі й завдання, визначені у перспективних і середньострокових 
планах. Ці календарні плани з певним терміном дії розробляються на підставі 
даних щодо замовлення та забезпеченості їх матеріальними ресурсами, ступе-
ня завантаженості виробничих потужностей тощо, а втілюються в життя за-
вдяки системі бюджетів (фінансових планів), які складаються здебільшого на 
рік або на коротший період для кожного окремого підрозділу. 

Бюджет є документом, що відображає збалансованість надходжень і видат-
ків економічного суб’єкта за певний період (зазвичай за рік). Головними за-
вданнями його є: створення об’єктивної основи для оцінки результатів діяль-
ності організації загалом та її підрозділів; визначення обсягів, структури 
витрат і джерел їх покриття; виявлення напрямів економії витрат і збільшен-
ня надходжень; координація діяльності різних підрозділів організації, спря-
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мованої на досягнення загальних результатів; ефективне цільове використан-
ня коштів; розвиток внутрішнього постійного спостереження за формуванням 
ресурсів організації та їх розподілом.

Метод	комплексних	цільових	програм. Належить до дієвих економічних 
методів, спрямованих на вирішення проблем, що потребують спеціальних 
планових програм їх розв’язання, концентрування засобів і зусиль, окремого 
координаційного апарату. Становить собою комплекс взаємопов’язаних за-
вдань, конкретних соціально-економічних, науково-технічних і організацій-
них заходів, сформованих на основі єдиної мети та зорієнтованих на певні 
терміни. Відправним пунктом планування при використанні цього методу є 
ціль чи група цілей, які конкретизуються у завданнях, і під реалізацію яких 
виділяються необхідні ресурси.

В управлінській практиці широко застосовуються такі групи комплексно-
цільових програм: народногосподарські програми; галузеві; регіональні та 
міжгалузеві програми для окремих об’єктів; програми розвитку підприємств, 
розроблення та впровадження окремих машин, технологій тощо.

Бізнес-планування	в	управлінні. Світова і вітчизняна практика підприєм-
ництва свідчить, що неодмінною умовою досягнення максимального прибутку 
внаслідок втілення підприємницького проекту (угоди) є розроблення бізнес-
планів. Бізнес-план — документ, в якому подаються аналіз і оцінка діючої або 
запланованої до реалізації програми. Фактично це система взаємопов’язаних 
у часі та просторі заходів і дій, узгоджених як з метою, так і з ресурсами (люд-
ськими, матеріальними й фінансовими). Цей вид планування використовують 
суб’єкти усіх форм і видів підприємництва. Він є також невід’ємною складо-
вою угод виробничого, торгово-комерційного та фінансово-кредитного харак-
теру.

Бізнес-планування для забезпечення успішної реалізації проекту і залу-
чення до його втілення інвесторів (банків, підприємств, організацій, фондів, 
громадян) має враховувати такі моменти: 

• чітко формулювати сутність і мету задуму; 
• переконливо обґрунтовувати можливість втілення підприємницької ідеї 

(проекту) в життя; 
• впровадити схему реалізації цієї ідеї у виробничу практику; 
• визначити переваги передбачуваного бізнесу перед конкурентами; 
• містити аргументацію достатності ринку збуту для прогнозованої про-

дукції; 
• врахувати відповідність кваліфікації працівників та керівників органі-

заційних структур підприємства організації бізнесу; 
• визначити необхідний обсяг фінансових витрат для реалізації проекту; 
• показати очікувані прибуток та рентабельність від його реалізації. 
До формування бізнес-плану, як правило, під керівництвом першого керів-

ника організації, залучаються лінійні, функціональні менеджери і фахівці — 
фінансисти, маркетологи, юристи.

Розрізняють кілька типів	бізнес-планів:
• повний бізнес-план, в якому викладаються для потенційного партнера 

або інвестора результати маркетингового дослідження, обґрунтування 
стратегії опанування ринку, передбачуваних фінансових наслідків;
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• концепт-бізнес-план — виступає основою під час переговорів з передба-
чуваними інвесторами чи партнерами для з’ясування ступеня їх заці-
кавленості у реалізації запропонованого задуму;

• бізнес-план (замовлення на кредит) — представляється як заявка для 
можливого отримання на комерційній основі позичкових коштів від ін-
весторів;

• бізнес-план (заявка на грант) — розробляється з метою отримання 
коштів із держбюджету чи благодійних фондів під майбутній проект з 
обґрунтуванням вигоди для регіону чи суспільства.

Етапи розроблення бізнес-плану: 
1) підготовчий період, коли відбувається добір виконавців, консультантів 

та експертів; визначаються мета, завдання, розподіл обов’язків між виконав-
цями, розроблення календарного плану виконання робіт, збирання інформа-
ційного та статистичного матеріалу;

2) розроблення усієї структури бізнес-плану;
3) презентація бізнес-плану — доведення його змісту та основних поло-

жень до потенційних інвесторів. У наукових дослідженнях зазначається, що 
бізнес-плани повинні бути глибоко песимістичними та гнучкими і не передба-
чати занадто революційних дій.

Структура бізнес-плану. Розробляючи план, доцільно враховувати, по-
перше, те, що за змістом та структурою він не регламентується нормативними 
чи інструктивними документами; по-друге, у будь-якому конкретному випад-
ку на змістовну сторону бізнес-плану вирішальний вплив мають ті обставини, 
за яких відбувається його формування.

У загальному вигляді структуру бізнес-плану можна представити так:
•	 Титульний лист (обкладинка). Повинен бути дизайнерськи професій-

но оформленим, містити дані щодо авторів проекту, назву та адресу підпри-
ємства. Текст здебільшого подають від третьої особи, викладають чітко та ла-
конічно.

•	 Резюме. Із ним ознайомлюються до того, як розглядатимуть наступні 
розділи бізнес-плану. Тому важливо, щоб воно аргументовано розкривало ос-
новну ідею та доцільність здійснення пропонованого комерційного заходу; ре-
альність і оптимальність шляхів його здійснення; давало оцінку можливих 
фінансових результатів та стисло викладало основні розділи бізнес-проекту. 

•	 Опис продукції (послуг). Дається характеристика пропонованого про-
дукту або послуги. Тут доцільно відповісти на такі питання: що становить  
собою новий товар; які запити споживачів він задовольняє; які переваги 
порівняно із конкурентами має його виробництво; у який спосіб цей товар ви-
користовуватиме споживач; які особливості ринку і наскільки адекватно від-
повідає їм товар; який метод продажу вважається найефективнішим для то-
вару. 

•	 Оцінка ринків збуту. Це найважливіший розділ бізнес-плану, в якому 
висвітлюється картина оптимальних шляхів просування пропонованого про-
дукту (послуги) із сфери виробництва у сферу торгівлі або споживання; оці-
нюється його ринкова кон’юнктура; наводиться план реалізації продукції; 
характеризуються регіональні товарні ринки, їх місткість, можливості дію-
чих та потенційних покупців.
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•	 Стан конкуренції на ринку. На підставі аналізу діяльності конкурую-
чих фірм у цьому розділі слід охарактеризувати діючих і потенційних конку-
рентів; навести показники їх діяльності, цілі та стратегію; виявити слабкі й 
сильні сторони функціонування конкурентів.

•	 Стратегія маркетингу. Ця частина плану розкриває заходи, які здійс-
нюватимуться у сфері маркетингової діяльності з метою рекламування про-
дукту або послуги (з переліком усіх деталей та витрат); визначення способу їх 
продажу (оптом, уроздріб, через посередників, на замовлення, на експорт 
тощо); передбачення можливих етапів збільшення запланованого збуту.

•	 План виробництва продукції. Метою цієї структурної частини бізнес-
плану є доведення потенційним інвесторам реалістичності задуманої справи, 
з’ясування таких питань: яким чином виготовлятиметься продукція; які бу-
дуть задіяні виробничі потужності з оцінкою їх динаміки; за яких обставин 
(де, коли і у кого) будуть придбані сировина, матеріали, комплектуючі (слід 
при цьому остерігатися потрапити в залежність від єдиного постачальника, 
намагатись визначитися з альтернативними джерелами їх отримання); яким 
чином і з ким передбачається виробнича кооперація; яке приміщення (з де-
тальним описом і площею) необхідне для виробництва продукції; яке облад-
нання потрібне (охарактеризувати, за необхідності, користь придбання ново-
го чи вживаного); який транспорт слід залучити до виробництва продукції.

•	 Організаційний план. Складається з метою характеристики партнерів, з 
якими підприємець у майбутньому реалізовуватиме запропонований проект. 
Дається опис спеціалістів, які будуть залучені до роботи, а саме, якого профі-
лю, з якою освітою, рівнем зарплати та досвідом. Заходи оргплану покликані 
сформувати таку організаційну структуру, яка б забезпечила, по-перше, от-
римання високих цілей за мінімальних витрат; по-друге, відповідні умови 
для виробництва високоякісної продукції; по-третє, постійні розроблення, ос-
воєння і поставку на ринок нових видів продукції.

•	 Юридичний план. Містить обґрунтування фактичних переваг організа-
ційно-правової форми фірми, із зазначенням як її форми власності, так і пра-
вового статусу.

•	 Оцінка ризиків і страхування. Реалізація задуму завжди супроводжу-
ється різними ризиками — непередбачуваними втратами очікуваного прибут-
ку через випадкові зміни умов економічної діяльності, несприятливі обстави-
ни (зміни в законодавстві, труднощі з постачанням товарів чи сировини, 
поява нового конкурента тощо).

Ризики вимірюються частотою, вірогідністю виникнення певного рівня 
втрат. Найбільш небезпечними є ризики, які можуть перевищити величину 
очікуваного прибутку. У більшості випадків розрахунок ризиків може здійс-
нюватися в такий спосіб: для великих проектів — здебільшого з використан-
ням спеціального математичного апарату теорії ймовірності; для дрібних про-
ектів — на основі експертних оцінок консультантів. Загалом успішна 
реалізація проекту значною мірою залежить від уміння передбачити усі типи 
ризиків, з якими може зіткнутися підприємець, джерела і час їх виникнення. 

• Фінансовий план. Становить собою програму забезпечення фінансовими 
ресурсами реалізації запланованого продукту (проекту). У цій частині важли-
во підготувати низку документів, які б: 1) прогнозували обсяги продажу; 2) ві-
дображали баланс грошових витрат і надходжень; 3) розкривали баланс до-
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ходів і витрат; �) надавали зведений баланс активів і пасивів фірми; 5) пред-
ставляли графік досягнення беззбитковості.

•	 Стратегія фінансування. Частина плану, в якій акумулюється бюджет 
реалізації проекту в цілому, і яка повинна містити обґрунтування таких пи-
тань: який обсяг коштів і на який час потрібно для реалізації запропоновано-
го проекту, на що їх використовуватимуть; які джерела планується задіяти 
на отримання коштів і в якій формі; коли слід очікувати повного повернення 
коштів й отримання інвесторами доходу на них.

Комерційний	розрахунок	в	умовах	ринкової	економіки. Виступає одним 
з ефективних механізмів регулювання системи економічних взаємовідносин 
на рівні окремих підприємств, організацій і галузей. Комерційний розраху-
нок застосовується у двох видах: як метод управління діяльністю цілим під-
приємством (повний комерційний розрахунок) і як метод управління його 
відносно самостійними структурними виробничими підрозділами (внутріви-
робничий, внутріфірмовий комерційний розрахунок).

На повному комерційному розрахунку функціонують суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, які мають права юридичних осіб, володіють самостійним 
балансом, відкривають власні рахунки в банках, наділені правом укладання 
угод, договорів з юридичною чи фізичною особою як суб’єктом ринкового гос-
подарювання. Діяльність відносно самостійних середніх та дрібних виробни-
чо-господарських структурних одиниць підприємств та організацій базується 
на засадах внутрішнього комерційного розрахунку. Механізмом його реаліза-
ції є система договорів, що містить взаємні зобов’язання щодо здійснення гос-
подарської діяльності. Такі структурні одиниці за межами підприємства чи 
організацій права самостійної економічної діяльності не мають, їх можли-
вості реалізуються лише на засадах внутріорганізаційного підприємництва.

Економічні	регулятори	господарської	діяльності. Виступають як систе-
ма важелів непрямого економічного впливу держави і керуючих систем ор-
ганізацій для стимулювання різних напрямів виробничо-господарської діяль-
ності суб’єктів підприємництва. Зовнішні економічні регулятори поділяють 
на загальнодержавні (податки, умови кредитування, економічні пільги та 
санкції, регульовані ціни) та місцеві (податки, збори, рентні платежі).

Податки. Це обов’язкові платежі, які стягують центральні та місцеві ор-
гани державної влади з фізичних і юридичних осіб. Вилучені кошти від по-
датків надходять у державний і місцеві бюджети. Розмір податкових ставок 
закріплюється у законодавчому порядку. Найважливішими серед економіч-
них регуляторів є прямі та непрямі податки. До прямих належать податки, 
що сплачуються безпосередньо з доходу (податок на прибуток, землю, транс-
порт, на додану вартість, заробітну плату та її приріст тощо). Непрямими є 
податки, що стягуються у вигляді надбавок до цін товарів і послуг (акцизний 
збір, податок з продажу та ін.). Завдяки податковій політиці держава, з одно-
го боку, встановлює вищі податки на ту діяльність чи товари, які не мають 
суспільного значення (лікеро-горілчані та тютюнові вироби, ігровий бізнес 
тощо), а з іншого, має можливість знижувати податки там, де потрібно забез-
печити пріоритетний розвиток окремих сфер або тих, які виконують особливу 
соціальну роль, наприклад підприємства товариств інвалідів.

Умови кредитування. Практика кредитування господарської діяльності 
як один із визначальних економічних методів притаманна комерційним бан-
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кам, які її здійснюють за рахунок власних та залучених коштів, зокрема одер-
жаних кредитних ресурсів від центрального банку — Національного банку 
України. Вплив банків на господарську діяльність організацій здійснюється 
шляхом визначення розмірів відсотків за кредит, орієнтуючись при цьому на 
виплачену центральному банку відсоткову ставку, швидкість обороту кредит-
них ресурсів, види кредиту тощо.

Пільги. Одним із дієвих регулятивних засобів господарської діяльності є 
економічні пільги, встановлені державою щодо переваг, додаткових прав, які 
надаються певним категоріям організацій, підприємств, регіонам (часткове 
чи повне звільнення від сплати певних податків, платежів, порядку розрахун-
ків між бюджетом і підприємствами тощо).

Санкції. За порушення правових, майнових норм, умов договорів, контрак-
тів, що призводить до негативних майнових, фінансових, господарських чи 
підприємницьких результатів, держава може застосовувати примусову від-
повідальність — санкції (певні види покарань), визначені державними зако-
нодавчими актами, угодами, договорами, контрактами.

Ціни. Впливаючи на процес встановлення верхніх рівнів ціни на окремі то-
вари та фіксовані (тверді) ціни, граничні норми рентабельності виробництва 
та розміри торговельної націнки для ланок товаропросування, держава може 
поліпшити соціальний захист окремих категорій населення, стимулювати чи 
дестимулювати виробництво деяких товарів.

На ефективність функціонування ринкової економіки впливають також 
місцеві органи влади, активно використовуючи систему місцевих економіч-
них регуляторів, зокрема таких, як місцеві податки й збори та рентні пла-
тежі.

Місцеві податки та збори. Це платежі, які сплачують громадяни за ко-
ристування інфраструктурою, що належить місцевим територіальним грома-
дам. Вони надходять у місцеві бюджети і є доповненням до загальнодержав-
них податків. Їх стягнення регламентується Декретом Кабінету Міністрів 
України “Про місцеві податки і збори”. До місцевих податків належать плата 
за землю, податок на нерухоме майно фізичних осіб, податок на промисел, по-
даток з реклами тощо. Цим Декретом визначено такі збори: готельний збір; за 
паркування автотранспорту; ринковий збір; за видачу ордера на квартиру; ку-
рортний збір; за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі; за право ви-
користання місцевої символіки; за право проведення кіно- і телезйомок; за 
проведення місцевих аукціонів; конкурсного розпродажу і лотереї та інші.

Рентні платежі (фіксовані платежі). Це платежі до державного бюджету, 
які встановлюють для підприємств із сприятливішими природними й транс-
портними умовами виробництва. Така політика дає змогу їм одержувати ди-
ференційний чистий прибуток.

технологічні методи менеджменту. У менеджменті підприємницької 
діяльності вплив на її працівників здійснюють також через документи, які 
відносять до технологічних методів. Серед них розрізняють технологічні та 
конструкторські документи.

Технологічні документи — документи, в яких дається перелік технологіч-
них операцій, наводяться технологічні карти, містяться вказівки з вико-
ристання конкретного обладнання та оснащення, обґрунтовано послідовність 
виконання трудових процесів тощо.
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Конструкторські документи — різноманітні ескізи виробів (деталей, вуз-
лів тощо), креслення, конструкторські карти машин (приладів, комп’ютерів, 
верстатів, автоматів, транспортних засобів) та оснащення (пристроїв, інстру-
ментів) та ін.

Адміністративні методи менеджменту. Становлять систему важелів і регу-
ляторів прямого адміністративного впливу на діяльність організацій в цілому 
та на окремих її працівників, які здійснюють керівні органи або керівники в 
межах своїх повноважень з метою досягнення цілей. Адміністративні методи 
ґрунтуються на об’єктивних законах організації спільної діяльності й спря-
мовуються на впорядкування функцій управління, обов’язків і прав праців-
ників, регламентацію їхнього підприємництва. Характерні особливості цих 
методів: 1) прямий вплив на об’єкт управління; 2) обов’язковість і однознач-
ність виконання актів управління; 3) відповідальність за невиконання вказі-
вок і розпоряджень.

Практичний досвід свідчить про необхідність використання менеджерами 
разом з адміністративними методами й економічних та соціально-психологіч-
них. Це зумовлено тим, що, по-перше, адміністративні методи здебільшого є 
однозначними, тобто виключають варіативність завдань і способів їх розв’я-
зання; по-друге, у господарсько-виробничій діяльності в умовах ринку не 
можна покладатися лише на силу наказів та розпоряджень; по-третє, еконо-
мічні, соціально-психологічні та технологічні методи тільки тоді впливають 
на керовану систему, коли набувають завдяки адміністративним методам 
формалізованого вигляду.

Адміністративні методи управління за способами впливу поділяються на 
організаційні, розпорядчі та дисциплінарні.

Організаційні	методи. Як правило, застосовуються в період створення но-
вих організацій або під час їх реорганізації з метою вирішення таких завдань: 
добору і розстановки кадрів; визначення кола обов’язків кожного виконавця 
та його функцій, прав і обов’язків; проведення інструктажів для працівників; 
планування та організації їх виконання; контролю за втіленням визначених 
цілей. Організаційні методи управління реалізуються через документи трива-
лої дії та здійснюються шляхом регламентування, нормування й інструкту-
вання.

Регламентування — засіб організаційно-стабілізуючого впливу, що вста-
новлює правила, на підставі яких функціонують підприємство, його підрозді-
ли, окремі працівники. Такі правила розробляються на основі законодавчої 
бази і закріплюються у статуті організації, положенні про її структурні під-
розділи, правилах внутрішнього розпорядку тощо.

Нормування — метод організаційно-стабілізуючого впливу, який визначає 
межі дії технічних, технологічних, економічних і організаційних норм. До 
них належать норми витрат сировини, норми виробітку, чисельність робітни-
ків, нормативи відрахувань у різні фонди тощо.

Інструктування — метод організаційно-стабілізуючого впливу, сутність 
якого полягає в доведенні до працівників найраціональнішого способу вико-
нання робіт, у з’ясуванні складних питань, можливих утруднень. Реалізація 
цього методу здійснюється через інструкції, правила, вимоги.

Розпорядчі	 методи. Становлять систему важелів впливу, покликаних 
формалізувати завдання, прийоми тощо, а також усувати недоліки, відхилен-
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ня у ході виробничо-господарської діяльності шляхом обов’язкових приписів 
(наказів, розпоряджень); узгоджувальних процедур (нарад, консультацій); 
рекомендацій (роз’яснень, вказівок).

Дисциплінарні	методи. Як способи впливу використовуються у конкрет-
них ситуаціях і реалізуються через зауваження, догани, переміщення посадо-
вих осіб, звільнення тощо.

Соціально-психологічні методи управління. Ця група методів належить до 
системи засобів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, тру-
дову і соціальну активність працівників. Необхідність активного застосуван-
ня в менеджменті соціально-психологічних методів зумовлена багатоаспект-
ністю процесу підприємництва, в якому найголовнішу роль відіграє людський 
фактор. На міжособистісні стосунки і зв’язки, соціальні процеси в цілому, що 
виникають у трудових колективах, впливають умови праці та відпочинку, рі-
вень комунікацій, житлово-комунальні питання, можливість духовного і фі-
зичного розвитку, становище працівника у колективі, система оплати, заохо-
чення тощо. Впровадження соціально-психологічних методів в управлінську 
практику дає змогу, по-перше, домагатися перетворення адміністративних за-
вдань на свідомий обов’язок, внутрішню потребу людини; по-друге, формувати 
у колективі здоровий морально-психологічний клімат; по-третє, активізувати 
ініціативність кожного працівника, його творчу цілеспрямованість, самодис-
ципліну.

Соціально-психологічні методи за способом дії поділяють на соціальні та 
психологічні.

Соціальні	 методи	 управління. Виступають як система специфічних за-
собів впливу на формування і розвиток трудових колективів, створення у них 
позитивного морально-психологічного клімату шляхом управління свідо-
містю і поведінкою людей через потреби, інтереси, мотиви, ідеали, цілі тощо.

До визначальних соціальних методів управління належать соціальне про-
гнозування, соціальне планування, соціальне нормування і соціальне регулю-
вання. 

Соціальне прогнозування. Дає змогу визначити можливі стани об’єкта уп-
равління в майбутньому; проаналізувати тенденції розвитку і виявити чинни-
ки, які стимулюють чи гальмують його; обґрунтувати заходи, необхідні й до-
статні для досягнення заданих цілей; оптимальних шляхів руху об’єкта до 
певної мети. 

Соціальне планування. Реалізується через складання плану соціального 
розвитку колективу організації (підприємства), в якому вибудовуються со-
ціальні відносини відповідно до загальних цілей і завдань об’єкта управління, 
конкретизуються стратегія і тактика їх досягнення. У плані повинні бути пе-
редбачені питання вдосконалення соціальної структури колективу; поліп-
шення умов праці; гарантії життєвого рівня, житлових та культурно-побуто-
вих умов працівників; підвищення їх трудової та соціальної активності.

Соціальне нормування. З метою регулювання різноманітних аспектів гос-
подарського і соціального життя об’єкта управління застосовують науково 
обґрунтовані соціальні норми і нормативи, які визначають порядок поведінки 
окремих працівників та їх груп у колективі. До соціальних норм належать: 
юридичні (правові) норми (встановлюються державою); норми, які визнача-
ються громадськими організаціями та спільнотами (у більшості випадків 
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розробляються суб’єктами підприємництва самостійно і фіксуються в стату-
тах громадських організацій; положеннях про окремі громадські організації; 
постановах з окремих питань діяльності громадських організацій; інструк-
ціях); норми моралі.

Соціальне регулювання. Спрямовується за допомогою різноманітних за-
собів соціального впливу керівника і колективу на окремих працівників та їх 
групи; на активізацію соціальної ролі, трудової активності та продуктивності 
людського фактора; підтримання соціальної справедливості в організації. Ме-
ханізмом реалізації соціального регулювання є стимулювання як колективної 
ініціативи (здійснюється шляхом ознайомлення працівників з історією, тра-
диціями підприємства, його кращими працівниками та їх заслугами тощо), 
так і особистої ініціативи працівників.

Психологічні	методи	управління. Головним призначенням їх є психоло-
гічна раціоналізація виробничо-господарської діяльності, під час якої відпра-
цьовуються найекономічніші трудові прийоми, рухи і процеси з найменшими 
витратами фізичних зусиль, нервової енергії та часу суб’єктів підприємниц-
тва. Все це впливає, з одного боку, на підвищення їх продуктивності праці на 
високому емоційному рівні, а з іншого — гармонізує взаємовідносини між 
працівниками фірми та сприяє встановленню сприятливого морально-психо-
логічного клімату в колективі. До психологічних методів управління нале-
жать: 

1) методи формування і розвитку трудового колективу (регулюються гру-
пові відносини всередині організації шляхом підтримання на оптимальному 
рівні кількісного співвідношення між працівниками з урахуванням їхньої 
психологічної сумісності); 

2) методи гуманізації стосунків в організації (опрацьовуються стиль керів-
ництва, культура управління та організації праці, етики управлінської діяль-
ності); 

3) методи психологічного спонукання (мотивації) (розвиваються ініціати-
ва та підприємливість на основі формування у працівників мотивів до висо-
копродуктивної праці); 

�) методи професійного відбору і навчання [�5, 68].
Правові методи управління. Функціонування суб’єктів підприємницької 

діяльності повинне відбуватись в узгодженості з вимогами, дозволеностями, 
визначеними у нормативних, законодавчих актах та законах. Механізм регу-
лювання відповідних виробничо-підприємницьких відносин складається з та-
ких основних елементів: правові норми, правові відносини та правові акти.

Правові норми визначають місце підприємства як самостійної господар-
сько-адміністративної, самофінансованої та самоуправлінської одиниці — 
юридичної особи у системі господарського комплексу країни, характер і зміст 
відносин, у які вона вступає з іншими організаціями та підприємствами; ре-
гулюють юридичні відносини власника, адміністрації та працівників.

Правові відносини. Суб’єкти підприємництва в процесі реалізації своїх гос-
подарських планів, комерційно-виробничих, грошово-фінансових, торговель-
них та інших операцій вступають між собою у певні правові відносини: май-
нові, договірні, виробничі, трудові, страхові, етичні. Осмислення системи 
правових норм і відносин дає змогу менеджеру приймати юридично обґрунто-
вані управлінські рішення. 
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Правові акти законодавства в процесі підприємницької діяльності висту-
пають вагомим фактором у регламентації діяльності адміністрації підприємс-
тва, відносин між керівниками і підлеглими; визначають ступінь відповідаль-
ності працівників за невиконання розпоряджень керівництва, що забезпечує 
необхідний рівень трудової та виробничої дисципліни.

1.3.4.	Функції	менеджменту

Функції менеджменту становлять сукупність спеціалізованих видів управ-
лінської діяльності, спрямованих на узгодження спільних дій і операцій пра-
цівників організації з метою досягнення поставлених цілей. Термін “функ-
ція” (лат. functio) означає здійснення, виконання. За допомогою функцій 
менеджменту вдається забезпечити безперервність, динамічність, послідов-
ність та цілеспрямованість управлінського процесу, розподілити та закріпити 
окремі види робіт за виконавцями. 

Функції менеджменту сформувались під час удосконалення поділу і спе-
ціалізації праці та відображають сутність і зміст управлінської діяльності на 
всіх рівнях управління. Підставою для класифікації функцій менеджменту є 
вид управлінської діяльності, що дає змогу відрізнити одну роботу від інших 
у процесі виробничого циклу. За цією ознакою виділяють загальні (основні) 
та конкретні (специфічні) функції менеджменту.

Загальні функції, до яких відносять планування, організовування, моти-
вування, контролювання і координування (регулювання), визначаються спе-
ціалізацію управлінської праці незалежно від сфери діяльності суб’єкта гос-
подарювання та формують управлінський процес у такій послідовності: 
1) розроблення управлінських рішень; 2) здійснення заходів щодо реалізації 
прийнятих рішень; 3) організація контролю за реалізацією рішень.

Конкретні (специфічні) функції задіяні в усіх сферах діяльності організа-
ції та виокремлюються відповідно до конкретних стадій виробничого процесу. 
Найбільш поширеною є класифікація конкретних функцій за такими озна-
ками: 

• впливом на весь процес управління (перспективне, поточне, економічне 
та соціальне планування; управління основним виробництвом, допоміж-
ним виробництвом; постачанням; організація робіт зі стандартизації; 
облік і звітність; економічний аналіз; зовнішньоекономічна діяльність 
тощо);

• впливом на окремі стадії виробничого процесу (організація виробниц-
тва; управління технічною підготовкою виробництва; управління тех-
нологічними процесами; технічний контроль і випробування; збут про-
дукції);

• об’єктами управління (управління підприємством; цехом; службою; 
відділом; дільницею, бригадою тощо);

• впливом на окремі елементи виробництва (управління організацією пра-
ці та заробітної плати; капітальне виробництво; управління фінансами і 
маркетинговою діяльністю та ін.).

Між функціями менеджменту існує тісний взаємозв’язок. Абстрактний 
стан загальних функцій набуває відповідних ознак лише в процесі реалізації 
конкретних функцій, і навпаки. Наприклад, управління таким видом вироб-
ничо-господарської діяльності, як капітальне будівництво, передбачає здійс-
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нення загальних функцій: планування капітального будівництва; організу-
вання відповідних служб і підрозділів для забезпечення капітального 
будівництва (проектного відділу, будівельних бригад, відділу капітального 
будівництва); мотивування працівників служб капітального будівництва; 
контролювання результатів (якості будівництва, термінів виконання визна-
чених завдань; надійності будівель, витрат матеріалів, відповідності кваліфі-
кації працівників); регулювання виявлених у процесі контролювання не-
доліків.

Послідовність виконання функцій управління у просторі й часі здійснюєть-
ся в межах циклу менеджменту. Він складається з таких етапів: 1) формулю-
вання мети, головних завдань, які є підставою для розроблення системи за-
ходів щодо їх досягнення та економічного і соціального забезпечення; 
2) здійснення функції менеджменту “планування”, під час якої розробляють-
ся плани та забезпечується реалізація функції “рішення”; 3) функція “органі-
зування”, коли створюється повна організація-структура, яка виконує плани 
і визначає порядок їх втілення в життя (організування процесів); у цій діяль-
ності завдяки функціям менеджменту “регулювання” й “мотивування” у ви-
робничо-господарську діяльність вносяться певні необхідні зміни, уточнення 
тощо, активізується дія виконавців; �) завершальна стадія управлінського 
циклу — функція “контролювання”.

Осмислення діалектичного взаємозв’язку між загальними і конкретними 
функціями дає змогу формувати ефективну систему менеджменту, усувати 
дублювання та бюрократичні перепони в її функціонуванні тощо. Цілеспря-
мована реалізація загальних функцій у їх взаємозалежності з конкретними 
забезпечує цілісність процесу менеджменту, який утворюється внаслідок 
впливу суб’єктів управління на зміни економічного, соціального, технічного, 
організаційного тощо стану управлінського об’єкта. 

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте сутність і роль менеджменту в розвитку суспільства.
2. У чому полягає зміст менеджменту як процесу управління?
3. Чим відрізняється наука менеджменту від мистецтва менеджменту?
�. Дайте характеристику змісту і особливостям діяльності менеджера як 

фахівця управління.
5. Розкрийте зміст відомих вам законів менеджменту.
6. Охарактеризуйте положення основних принципів управління.
7. Зробіть порівняльну характеристику основних методів менеджменту.
8. Наведіть приклади застосування економічних методів управління.
9. У чому полягають особливості соціально-психологічних методів ме-

неджменту?
10. Порівняйте особливості застосування регламентуючих та розпорядчих 

методів менеджменту.
11. Опишіть функції менеджменту як науки і як практичної діяльності.
12. Наведіть приклади застосування конкретних функцій управління в різ-

них підрозділах організації.
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Розділ 2 

ІсТорІя  розвИТКУ   
ТеорІї  меНедЖмеНТУ

2.1. Концептуальна еволюція організації  
сучасного менеджменту

Сьогодні важко достеменно визначити, як і коли зародилися мистецтво і 
наука управління. Адже менеджмент у певній формі існував завжди там, де 
люди працювали групами і, як правило, у трьох сферах суспільного життя: 
1) політичній (встановлення і підтримання певного порядку в соціальних 
спільнотах); 2) економічній (пошук, виробництво і розподіл матеріальних ре-
сурсів); 3) оборонній (захист спільнот від зовнішніх ворогів та диких тварин). 
І хоча термін “менеджмент” з’явився лише на початку ХХ ст., питання влад-
них і управлінських відносин, форм і методів організації суспільного життя у 
поєднанні з вивченням реальної суспільної свідомості людей, мотивації їх 
спільної діяльності та соціальних настанов вивчали представники різних га-
лузей науки, зокрема філософії, психології, правознавства, соціології, полі-
тології тощо [11].

Уже в стародавніх суспільствах (v–ІІІ ст. до н. е.) — Шумері, Єгипті, Ак-
каді — спостерігалося трансформування вищої касти жерців у релігійних 
функціонерів (по суті у менеджерів) внаслідок переформування їхніх 
релігійних принципів: якщо раніше боги вимагали людських жертв, то зго-
дом, як заявляли жерці, їм стала потрібна суто символічна жертва, тобто до-
статнім виявилося підношення віруючими грошей, худоби, ремісничих ви-
робів тощо.

Вважається, що саме звідси бере початок перша управлінська революція в 
історії людства, внаслідок якої у світі з’явився новий тип ділових людей, ще 
не підприємців і не менеджерів, але вже й не релігійних діячів. Заповзят-
ливі жерці незабаром стали багатим і впливовим соціальним класом. Гроші 
для них були не самоціллю, а лише побічним результатом релігійно-управ-
лінської діяльності, оскільки жерці крім виконання ритуальних процедур 
збирали податки, керували державною скарбницею, регулювали державний 
бюджет, відали майном тощо. Вони також ретельно вели ділову документа-
цію, бухгалтерські розрахунки, юридичні записи, здійснювали збутові, кон-
трольні, планові та інші управлінські функції. Побічний результат релігій-
но-управлінської діяльності жерців — поява писемності, якою згодом 
оволоділи й інші верстви населення. Таким чином, внаслідок першої управ-
лінської революції (яка отримала назву релігійно-комерційної) менеджмент 
сформувався як інструмент комерційної та релігійно-державницької діяль-
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ності, перетворившись з часом на окремий соціальний інститут і професійне 
заняття певного прошарку людей.

Друга управлінська революція відбулася приблизно через півтори тисячі 
років і пов’язана з іменем вавилонського правителя Хаммурапі (1790–
1750 рр. до н. е.). Ним було створено відоме зведення законів, що містило по-
над 280 законодавчих актів, які стосувалися різноманітних аспектів управ-
ління державою. Це зведення законів — цінна пам’ятка стародавньо-східного 
права і знаменує черговий етап розвитку менеджменту. Унікальне значення 
цього управлінського кодексу, який регулював усе розмаїття суспільних від-
носин, полягає в тому, що він став інструкцією до дії для адміністраторів усієї 
великої імперії. Крім того, Хаммурапі розробив також оригінальний лі-
дерський стиль управління, постійно підтримуючи свій соціальний образ опі-
куна і захисника своїх підлеглих. Для традиційного (тоталітарного) методу 
управління, який характеризував організаційну поведінку минулих династій 
вавилонських правителів, це було дуже цінним на той час нововведенням. 
А відтак, сутність другої управлінської революції (яку називають світсько-
адміністративною) полягає передусім у виникненні суто світської манери 
державного управління, а також першої формальної системи організації та 
регулювання відносин між людьми і, нарешті, у зародженні перших парост-
ків лідерського стилю управління і методів впливу на мотивацію поведінки 
людей заради досягнення визначеної мети.

Через тисячу років після смерті Хаммурапі Вавилон знову нагадує про себе 
як про центр розвитку та вдосконалення практики управління. Цар Навухо-
доносор ІІ (605–562 рр. до н. е.) був автором системи виробничого контролю, 
яка поєднувала державні методи управління з контролем діяльності у сфері 
виробництва і будівництва. Зокрема, він першим застосував кольорові смуги 
на текстильних фабриках і в зерносховищах, за допомогою яких позначалася 
продукція, що потрапляла до сховищ кожного тижня. Досягнення Навуходо-
носора ІІ характеризують третю управлінську революцію, яку, на відміну від 
першої (релігійно-комерційної) та другої (світсько-адміністративної), назива-
ють виробничо-будівничою. На цьому етапі революційних перетворень прак-
тики управління значну кількість управлінських нововведень можна знайти 
в Давньому Римі, особливо в системі територіального управління Діоклетіана 
(2�3–316 рр. до н. е.), а також в організації Римської католицької церкви в 
епоху середньовіччя, яку й нині вважають найдосконалішою формою органі-
зації управління в західному світі. Внесок католицької церкви високо оці-
нюється в таких сферах менеджменту, як управління персоналом, формуван-
ня системи влади та авторитету, спеціалізація управлінських функцій тощо.

Четверта управлінська революція за хронологією практично збігається з 
індустріальною західною революцією (XvІI–XvІII ст.), яка стимулювала роз-
виток європейського капіталізму та мала суттєвіший вплив на розвиток теорії 
і практики сучасного менеджменту, ніж усі попередні управлінські револю-
ції. У міру того, як індустрія переростала кордони фабричної системи (тобто 
мануфактури), визрівала сучасна система акціонерного капіталу, володарі 
якого дедалі більше відходили від управління бізнесом як економічною діяль-
ністю. Внаслідок цього на підприємствах замість одноосібного керівника-
власника з’явилося кілька найманих менеджерів, які були вихідцями не тіль-
ки з привілейованих прошарків населення. Нова система власності значно 
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прискорила розвиток промислового виробництва і сприяла відокремленню 
управління від виробництва і капіталу, а згодом спричинила перетворення 
адміністративної діяльності та менеджменту на самостійну і впливову со-
ціально-економічну силу суспільного життя.

Адміністрування розглядалося як спосіб формулювання загальних цілей і 
політики компанії, а менеджмент — як спосіб організації та контролю їх ре-
алізації. Такою було первісне і вузькоспеціалізоване трактування сутності  
менеджменту. Але згодом менеджмент розпався на велику кількість управ-
лінських функцій — планування, організація, мотивація, збут, аналіз госпо-
дарської діяльності, координація тощо. Кожний виробничий процес, таким 
чином, виокремився в самостійну функцію і сферу менеджменту, і як тільки 
кількість таких функцій зросла, загострилася проблема їх координації та 
поєднання на новій основі. Практика менеджменту, у свою чергу, швидко ви-
робила нові спеціальні інструменти координації спільної діяльності людей, 
зокрема систему прийняття рішень, формування політики компанії, філосо-
фію управління тощо.

А відтак, початком четвертої революції у сфері управління стала буржуаз-
но-демократична революція, яка символізувала вихід на історичну арену но-
вих соціальних дійових осіб — спершу капіталіста, а потім найманого мене-
джера. Початок цієї епохи характеризується появою постаті капіталіста, а 
кінець — постаті професійного менеджера. Причому клас професійних мене-
джерів відразу відокремився від класу капіталістів, таким чином стався но-
вий радикальний переворот у суспільному житті, який можна вважати 
п’ятою управлінською революцією. Слід також зазначити, що в ході четвертої 
управлінської революції значні перетворення відбулися не тільки в соціаль-
но-економічній, а й у соціально-політичній сфері суспільства, що спонукало 
багатьох вчених до вивчення важливих проблем розподілу функцій між дер-
жавою і суспільством, владою і управлінням тощо.

П’ята управлінська революція, яка припадає на період кінця ХІХ — сере-
дини ХХ ст., отримала назву бюрократичної, оскільки її теоретична платфор-
ма базувалася переважно на концепції бюрократизації систем управління, що 
дало змогу сформувати великі ієрархічні структури менеджменту, здійснити 
розподіл управлінської праці, ввести відповідні норми і стандарти, а також 
встановити посадові обов’язки і відповідальність управлінського персоналу. 
Аналіз свідчить, що зародження акціонерного капіталу, поява величезних 
корпорацій, централізація банків і транспортних мереж призвели до того, що 
постать індивідуального власника стає надлишковою Його місце починає ак-
тивно займати бюрократ — державний чиновник. Адміністративні працівни-
ки поступово захопили всі панівні висоти в організації суспільного життя і 
перетворилися згодом на самостійну і впливову соціальну силу. Люди, які па-
нують у “бюро”, монополізували техніку управління і канали комунікації. 
Державні чиновники — це передусім всі ті, хто пройшов спеціальну управ-
лінську підготовку і для кого менеджмент є постійною професійною діяль-
ністю.

Ускладнення проблем управління суспільними та виробничими процесами 
спричинило монопольне захоплення його ключових функцій з боку закритої 
статусної групи — бюрократії, яка відрізняється від інших соціальних груп 
своєю ідеологією та системою цінностей. У цей період відбувається тотальна 
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бюрократизація управлінського апарату, а бюрократія перетворюється на 
панівний елемент соціальної структури суспільства, що домінує у сфері уп-
равління державними справами, матеріальним і духовним виробництвом. 
Саме п’ята управлінська революція сприяла становленню наукового менедж-
менту, розвитку його основних наукових шкіл, концепцій і напрямів. Отже, 
формування концептуальних засад сучасного менеджменту відбувалося спер-
шу під впливом промислового капіталізму (1776–1890 рр.), потім — фінансо-
вого (1890–1933 рр.) і національного капіталізму (1933–1950 рр.), що при-
йшли йому на зміну.

Якщо в епоху промислового капіталізму основна увага з боку дослідників 
була зосереджена на оптимізації управління промисловим виробництвом, а за 
часів фінансового капіталізму — на управлінні фінансовими ресурсами і оп-
тимізації структури банківської системи, то в епоху національного капіталіз-
му управлінська парадигма змістилася в бік вивчення проблем державного 
регулювання економіки та обґрунтування шляхів встановлення балансу інте-
ресів між різними соціальними групами в суспільстві. Саме в цей історичний 
період відбулася інституціоналізація сучасного менеджменту, завдяки якій 
він перетворився на престижний вид професійної діяльності, а також на само-
стійну навчальну дисципліну та сферу наукових знань.

Незважаючи на велике розмаїття наукових концепцій і підходів організа-
ції сучасного менеджменту, можна визначити головні положення, покладені 
в основу певних наукових шкіл, що суттєво вплинули і продовжують вплива-
ти на подальший розвиток теорії і практики сучасного управління [15] 
(табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Основні наукові школи сучасного менеджменту

назва школи 
Основні напрями 

дослідження
Головні положення

Засновники 
і основні 

представники

1 2 3 �

Класична школа 
управління (шко-
ла наукового 
менеджменту; 
теорія адміністру-
вання; теорія іде-
альної бюрократії 
(1885–1920)

Раціоналізація 
виробничих  
і управлінських 
процесів; 
дослідження 
загальних проблем 
управління

Створення наукового фундаменту 
управління; розробка теорії, 
принципів і методів менеджменту; 
обґрунтування принципів формальної 
організації, проблем лідерства і 
структури влади

Ф. Тейлор, 
А. Файоль, 
Г. Емерсон, 
М. Вебер, 
Г. Форд,  
Л. Урвік 
та ін.

Школа “людських 
відносин”  
(кінець 30-х років 
ХХ ст.)

Підвищення 
продуктивності 
праці за рахунок 
створення умов 
для задоволення 
робітників 
своєю працею 
та нормальними 
стосунками з 
менеджерами і 
колегами по роботі

Визначення ключової ролі людських 
відносин в малих групах; вивчення 
неформальної соціальної структури; 
створення оптимального соціально-
психологічного клімату; делегування 
повноважень і відповідальності; 
мотивація праці підлеглих

Е. Мейо,
К. Арджиріс,
Ф. Херцберг,
Д. Мак-Грегор,
Р. Лайкерт 
та ін.
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Закінчення табл. 2.1

1 2 3 �

Емпірична школа 
управління 
(середина 
50-х років ХХ ст.)

Конкретні організа-
ційно-технологічні 
дослідження успіш-
них організацій; 
розробка новітніх 
концепцій сучас-
ного менеджменту

Збирання і оброблення матеріалів 
управлінської практики; вироблення 
рекомендацій з удосконалення 
управління; вивчення змісту 
управлінської праці та функцій 
керівників; створення концепції 
цільового управління

П. Друкер,
Р. Девіс,
Л. Ньюмен,
Д. Міллер 
Г. Мінцберг
та ін.

Школа соціальних 
систем (кінець 60-х 
років ХХ ст.)

Організація — це 
відкрита соціально-
технічна система, 
ефективність 
діяльності якої 
залежить не лише 
від факторів 
внутрішнього, а 
переважно зовніш-
нього середовища

Дослідження найзагальніших 
форм організації як соціотехнічної 
системи; вирішення проблем 
конфліктології, ієрархії потреб і 
задоволеності працею

Ч. Барнард,
Д. Марч,
Г. Саймон,
А. Енціоні,
Т. Парсонс
та ін.

Нова школа 
науки управління 
(середина  
70-х років ХХ ст.)

Побудова матема-
тичних моделей 
менеджменту; 
вивчення та 
моделювання 
систем прийняття 
управлінських 
рішень

Розроблення методів математичного 
моделювання в управлінні; 
визначення алгоритмів вироблення 
оптимальних рішень; розробка 
техніко-економічних моделей 
соціального розвитку

Р. Акофф,
Л. Берталанфі, 
С. Бір,
К. Боулдінг,
Р. Калмен,
Л. Клейн,
Р. Льюїс,
Д. Форрестер
та ін.

Школа управління 
людськими 
ресурсами (кінець 
80-х років. ХХ ст.)

Використання 
людського фактора 
як стратегічного 
і життєво необхід-
ного чинника ви-
живання сучасних 
підприємств  
у складних умо-
вах ринкового 
середовища

Розроблення і вдосконалення методів 
мобілізації працівників за рахунок 
активної праці менеджерів; методи 
обліку, використання та розвитку 
людського фактора; визначення і 
обґрунтування принципів кадрової 
політики підприємств

Р. Майлз,
Ч. Сноу
та ін.

Теорія людського 
потенціалу 
(середина 90-х 
років ХХ ст.)

Вивчення залеж-
ності доходів інди-
віда, підприємства, 
суспільства від 
природних здібнос-
тей людей, їх 
знань та навичок; 
дослідження 
різноманітних 
характеристик 
потенціалу люди-
ни, що впливають 
на зміну доходів; 
ефективність 
інвестицій у про-
фесійну освіту 
персоналу

Права власності на людський 
капітал не можуть передаватися; 
доходи людей зростають із 
збільшенням витрат на загальну 
та професійну освіту; інвестиції в 
людський капітал забезпечують 
зростання продуктивності праці та 
виробництва, розвиток суспільства

Г. Беккер,
Я. Мінсер,
Т. Шульц
та ін.
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Шоста управлінська революція (нова управлінська парадигма або тиха 
самоуправлінська революція) розпочалася приблизно з 80-х років ХХ ст. Її го-
ловні положення становлять певну відмову від управлінського раціоналізму 
класичних шкіл наукового менеджменту та полягають у широкому вико-
ристанні системного і ситуаційного підходів в управлінні, які, у свою чергу, 
не призводять до негайного руйнування організаційних структур, що склали-
ся, систем і методів управління суспільними та виробничими процесами, а, 
немов доповнюючи їх, поступово пристосовують ці структури до нових сус-
пільно-економічних умов на основі впровадження в практику управління 
принципів самоорганізації та самоуправління.

Крім того, на сучасному етапі дедалі більшого застосування набувають сис-
теми, моделі й методи організації менеджменту, засновані на передбаченнях 
змін і прийнятті на цій основі гнучких, нестандартних управлінських рішень. 
Їх часто характеризують як підприємницькі, оскільки вони дають змогу кра-
ще враховувати незвичність і несподіваність майбутнього розвитку організа-
ційних формувань. Сучасні організації, державні, громадські або приватні, 
все частіше звертаються до методів стратегічного планування і управління, 
розглядаючи раптові та різкі зміни у зовнішньому середовищі, технологіях, 
конкуренції і ринках як реалії сучасного життя, що потребують адекватних 
прийомів і способів з боку суб’єктів управління всіх ієрархічних рівнів. Від-
повідно до змін і коливань у зовнішньому оточенні змінюються і системи ор-
ганізації менеджменту, в яких перевага дедалі більше віддається децентралі-
зованим моделям, механізмам і методам управління, краще зорієнтованих на 
передбачення і виявлення нових проблем, вироблення та прийняття адекват-
них управлінських рішень.

Розглядаючи послідовність подій стосовно концептуальної еволюції сучас-
ного менеджменту, можна побачити одну характерну особливість — динаміч-
ний розвиток теорії і практики управління в усьому світі. Найважливішим 
його чинником є стрімке сходження від непомітної периферійної наукової 
дисципліни (яким був менеджмент за часів Ф. Тейлора) до основного напряму 
соціальної думки, провідного суспільного і наукового інституту, який визна-
чає сьогодні не тільки спосіб мислення, а й життя та діяльність мільйонів лю-
дей в усьому світі. Більш того, ретроспективний аналіз проблем еволюційного 
розвитку сучасного менеджменту свідчить про постійний пошук з боку дослід-
ників нових форм і методів його раціоналізації. При цьому теорія і практика 
сучасного менеджменту (як і будь-якого соціального явища) мають свої 
об’єктивні закономірності. Частина з них виявляється у зміні домінуючих по-
зицій професійних груп дослідників і практиків стосовно постановки і розроб-
лення основних проблем теорії і практики управління на відповідному істо-
ричному етапі розвитку сучасного менеджменту. Незважаючи на велике 
значення революційних перетворень у галузі управління, розвиток теорії і 
практики сучасного менеджменту — це переважно еволюційний процес, який 
характеризується безперервністю змін, що відбуваються у суспільстві, еконо-
міці та культурі, всій системі політичних, економічних і духовних відносин 
на певній стадії розвитку людської цивілізації.

Необхідно також зазначити, що еволюція теоретичних і практичних засад 
сучасного менеджменту пройшла низку взаємопов’язаних стадій. Спершу 
найвищі управлінські посади та лідерські позиції щодо розроблення теоре-
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тичних і практичних засад управління обіймали інженери, які намагалися 
максимально раціоналізувати і механізувати суспільне виробництво. На змі-
ну їм прийшли економісти й фінансисти, які вбачали головне завдання ме-
неджменту в отриманні максимально можливих прибутків за рахунок ефек-
тивного управління капіталом. Потім настав період, коли вища ланка 
управління почала залучати юристів, вважаючи, що головним в управлінсь-
кій діяльності є суворе дотримання формальних наказів, різних інструкцій, 
нормативних актів і законодавства в цілому. Нині управлінцями вищого ран-
гу та розробниками глобальних проблем управління дедалі частіше стають 
вихідці із структур кадрового менеджменту, тобто гуманітарії — персонало-
знавці, які в центр сучасних концепцій ефективного менеджменту ставлять 
Людину. За оцінками західних соціологів, саме фахівці в галузі персонало-
знавства і надалі лідируватимуть в управлінні сучасним світом. Іншими сло-
вами, кожний директор — це передусім директор з кадрів, а кожний мене-
джер — це менеджер персоналу.

2.2.  основні школи менеджменту

Найвідомішими школами є: класична школа управління, школа “людсь-
ких відносин”, емпірична школа науки управління, школа соціальних сис-
тем, нова (кількісна) школа управління, школа управління людськими ресур-
сами [3, 5, 6, 12]. Ці школи належать до одновимірних вчень, оскільки їх 
представники досліджували лише окремі аспекти управління — завдання, 
організацію, робочі відносини, поведінку працівників, тощо.

2.2.1.	Класична	школа	управління

До цієї школи управління належать відомі вчені та практики: Ф. У. Тейлор, 
А. Файоль, М. Вебер, Г. Емерсон, Г. Форд, Л. Урвік, Л. Гулік, Ф. і Л. Гілбрейти; 
предметом їх наукових досліджень були раціоналізація виробничих і управ-
лінських процесів, загальні проблеми управління.

Концепція “наукового управління” Ф. У. тейлора. Початком розвитку на-
укового менеджменту вважається 1886 р., коли президент компанії “Йедль 
енд Таун” Генрі Таун на щорічному зібранні Американського товариства ін-
женерів-механиків зробив доповідь, у якій вперше було поставлено питання 
про роль менеджменту як відносно самостійної галузі наукових знань і прак-
тичної спеціалізації в галузі управління; доводилось, що менеджмент пови-
нен бути виділений в окрему науку з власним предметом вивчення і літерату-
рою.

Перший практичний крок до розгляду менеджменту як науки зробив аме-
риканський інженер і вчений Фредерік Уінслоу Тейлор (1856–1915). Він був 
практиком: почавши з робітника, пройшов кілька рівнів ієрархії, виріс до го-
ловного інженера і управляючого металургійної компанії. Зацікавився про-
блемами раціоналізації праці окремих робітників і організації процесу управ-
ління виробництвом на науковій основі, що і стало початком розвитку школи 
наукового управління [6, 10].

У своїх працях “Управління фабрикою” (1903), “Принципи наукового ме-
неджменту” (1911), “Наукові засади організації промислових підприємств” 
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та ін. Тейлор сформулював нові принципи оплати праці та управління під-
приємством, які ґрунтуються на глибокій спеціалізації трудових операцій. 
Йому належить ідея широкого використання функціонального управління, 
яке покликане витіснити лінійну систему менеджменту. Важливим поло-
женням управлінської концепції Тейлора є створення у структурі підпри-
ємства планового і розподілювального відділів. Вперше у світовій практиці 
організації праці та управління він сформулював проблему вивчення еле-
ментів часу, визначення норм і завдань, розробив власну систему організації 
оплати праці, відмінив зрівнялівку, обґрунтував необхідність постійного до-
слідження рухів працівника, запровадив розроблену ним технологічну до-
кументацію.

Раціоналістична концепція організації управління виробничим процесом 
Тейлора переросла у школу наукового менеджменту, яка передбачає такі 
принципи управління:

• розроблення оптимальних методів виконання роботи на основі вивчення 
витрат часу, рухів, зусиль працівників;

• добір на науковій основі, а також стандартизація знарядь праці та інс-
трументів;

• добір робітників на підставі наукових критеріїв з урахуванням їхніх 
здібностей і можливостей виконання визначених стандартів і норм;

• абсолютне виконання розроблених на науковій основі стандартів і пра-
вил;

• використання функціональних менеджерів за спеціалізованими напря-
мами для планування, обліку і контролю виконання роботи;

• впровадження відділів планування, розроблення інструкційних карток-
завдань для робітників;

• диференціація тарифів, оплата за результатами праці, виплата значної 
премії за успішне виконання завдання;

• підтримка дружніх відносин між робітниками і менеджерами (адмініст-
рацією) з метою забезпечення можливості здійснення наукового управ-
ління.

Основна заслуга Тейлора як засновника школи “наукового управління” по-
лягає в розробленні методологічних засад планування і нормування праці, 
стандартизації робочих операцій, впровадженні у практику наукових методів 
добору, розстановки і стимулювання праці робітників.

Головним результатом наукового менеджменту було загальне підвищення 
ефективності управління промисловими підприємствами, використання ус-
таткування, праці людей, сировини, матеріалів, поліпшення планування і 
контролю. У працівників з’явилися можливості визначення обґрунтованих 
норм робочого часу, розширення сфери прояву індивідуальної ініціативи за-
вдяки застосуванню матеріальних стимулів, вищої заробітної плати, поліп-
шення умов і організації праці.

Недоліком концепції наукового менеджменту Тейлора був штучний відрив 
проблеми підвищення ефективності управління виробництвом від проблем 
управління ефективністю організації в цілому. Тому в довоєнний період прин-
ципи Тейлора було визнано застарілими, а перевагу віддано дослідженням і 
рекомендаціям класичної (адміністративної) школи управління й школи люд-
ських стосунків в управлінні (поведінкової школи).
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Концепція адміністративного менеджменту А. Файоля.	 Розвиток ідей 
Ф. У. Тейлора було продовжено Анрі Файолем (18�1–1925) — видатним фран-
цузьким дослідником і фахівцем у сфері менеджменту, засновником так зва-
ної класичної, або адміністративної, школи управління. На відміну від 
Ф. Тейлора, який сконцентрував увагу на кращому виконанні завдань, опера-
цій і функцій, А. Файоль намагався знайти відповіді на питання ефективного 
управління організацією в цілому, зосередив увагу на вивченні сутності та 
змісту управлінської (адміністративної) діяльності [3, �, 6, 7, 12, 15].

У своїй основній праці “Загальне і промислове управління” (1916) Файоль 
визначив, що всі операції, які характерні для управління будь-якою діловою 
організацією, розподіляються на шість груп:

• технічні операції (виробництво, обробка);
• комерційні операції (купівля, продаж, обмін);
• фінансові операції (залучення і оптимальне використання капіталу);
• страхові операції (страхування, охорона майна і персоналу);
• облікові операції (бухгалтерія, калькуляція, облік, статистика);
• адміністративні операції (передбачення, організація, розпорядництво, 

координація, контроль).
А. Файоль розробив загальні принципи адміністративної діяльності, від 

яких, як він вважав, залежить успіх управління будь-якої організації:
1) розподіл праці. Його мета — виконання роботи, більшої за обсягами і 

кращої якості. Досягається за рахунок скорочення кількості цілей, на досяг-
нення яких спрямовано увагу і зусилля;

2) влада і відповідальність. Ефективний менеджер користується офіцій-
ною владою (на підставі посади, яку він обіймає) і особистою (на підставі влас-
ного авторитету, розуму, знань, досвіду, моральних якостей). Зворотною сто-
роною влади є відповідальність. Менеджери, користуючись владою, не 
повинні уникати відповідальності за свої рішення і дії;

3) дисципліна. Передбачає підкорення, повагу до угод, які досягнуті між 
фірмою та її працівниками, зовнішні знаки поваги. Обов’язкова як для най-
вищого керівництва, так і для рядових працівників. Підкріплюється справед-
ливими каральними санкціями;

�) єдиноначальність чи єдність розпорядництва. Робітник повинен одер-
жувати розпорядження тільки від одного безпосереднього керівника і звіту-
ватися тільки перед ним за їх виконання;

5) єдність керівництва. Один керівник і одна програма для організації, 
підрозділу, групи людей, які діють в межах єдиної цілі;

6) підпорядкування особистих інтересів загальним. Інтереси службовця 
чи групи працівників не повинні ставитися вище від інтересів підприємства. 
Для узгодження особистих і загальних інтересів потрібні добрий приклад 
керівників, справедливі робочі відносини, контроль з боку керівництва;

7) винагорода персоналу (оплата виконаної роботи). Вона повинна бути 
справедливою, заохочувати старання, компенсувати корисні зусилля, не ви-
ходити у розмірах за межі розумного. Така винагорода задовольнятиме і пер-
сонал, і роботодавців;

8) централізація (віддання наказів з одного центру). Відповідний ступінь 
централізації залежить від конкретних умов. Децентралізація застосовуєть-
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ся за значної ролі підлеглих, централізація — у випадках, коли роль підлег-
лих незначна;

9) скалярний ланцюг. Чітка побудова шляху слідування команд і розпо-
ряджень тільки через ієрархію посадових осіб, від керівників до безпосеред-
ньо підлеглих. Це забезпечує стійкість системи управління організації, коор-
динацію при вирішенні організаційних завдань;

10) порядок. Визначене місце для кожної речі; кожна річ знаходиться на 
своєму місці (матеріальний порядок). Кожен працівник перебуває на своєму 
місці, що забезпечується якісною організацією праці та ефективним добором 
персоналу (соціальний порядок);

11) справедливість (поєднання доброзичливого ставлення до персоналу із 
вимогливістю). Справедливість не виключає ні енергійних дій, ні суворості. 
За практичного здійснення вона потребує здорового глузду, значного досвіду і 
доброти;

12) стабільність складу персоналу. Надмірна плинність кадрів зменшує 
ефективність праці підприємства. Плинність складу працівників є водночас 
причиною і наслідком незадовільного стану справ;

13) ініціатива (свобода пропозиції та здійснення ідей). Ініціатива підви-
щує старанність і сумлінність працівників. Потрібно заохочувати і розвивати 
цю якість персоналу;

1�) корпоративний дух. Потрібно створювати дух єдності колективу під-
приємства, прагнути до встановлення гармонії, підсилення згуртованості пра-
цюючих.

Файоль вважав розроблені принципи управління універсальними, але під-
креслював, що їх практичне застосування повинне мати гнучкий характер і 
завжди залежати від ситуації, в якій здійснюється управління.

Подальший розвиток класичної школи управління відбувався у двох ос-
новних напрямах — раціоналізація виробництва і дослідження загальних 
проблем управління.

теорія ідеальної бюрократії м. Вебера.	Макс Вебер (186�–1920) — відомий 
німецький соціолог, історик, економіст, юрист, зробив значний внесок у роз-
виток теорії та практики менеджменту. На відміну від А. Файоля, який до-
сліджував функціональний аспект менеджменту, Вебер вивчав і розвивав 
його інституціональний аспект. У галузі бізнесу і менеджменту Вебер став ві-
домим завдяки дослідженням бюрократії, але їх результати були лише не-
значною частиною його загальнішої теорії формальної раціоналізації західно-
го суспільства. Формальна раціоналізація — це процес, в ході якого вибір 
дійовими особами засобів досягнення мети визначається правилами, закона-
ми, інструкціями, що мають універсальне застосування [8, 11, 15].

У своїй праці “Економіка і суспільство” (1920) Вебер аналізує проблеми лі-
дерства і бюрократичної структури влади в організації. Залежно від характе-
ру влади керівника він виділяє три основних типи організацій у суспільстві: 
харизматичний, традиційний, раціонально-правовий. Харизматичний тип 
організації наявний у випадку, коли її керівник має сильні особисті якості лі-
дера. Традиційний тип виникає із харизматичного, коли відбувається природ-
ний процес заміни сильного лідера, і члени організації за традицією підкоря-
ються новому керівнику. Підпорядкування виникає також внаслідок поваги 
підлеглих до особистості керівника, який обіймає традиційно встановлену 
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керівну посаду. Раціонально-правовий тип організації ґрунтується на закон-
ному праві окремих осіб віддавати накази, команди і розпорядження, поши-
рений у державних силових структурах. Підпорядкування підлеглих у цьому 
разі відбувається відповідно до посади чи звання.

На підставі аналізу трьох основних типів організацій Вебер дійшов виснов-
ку, що найефективнішим є раціонально-правовий (бюрократичний) тип ад-
міністрування. Бюрократія (за Вебером “влада державних службовців”) — 
формальна система управління, заснована на правилах, інструкціях, 
положеннях, обов’язкових для всіх членів організації. Така система має при-
мусовий характер, а структурні елементи організації повинні функціонувати 
як добре налагоджений механізм [6]. Вебер вважав, що бюрократична модель 
управління повинна забезпечити швидкість, точність, порядок, визначеність, 
стабільність і передбачуваність в діяльності організації.

Основні елементи бюрократичної системи управління:
• чіткий розподіл праці на основі функціональної спеціалізації, що ство-

рює умови для ефективного виконання обов’язків, появи добре підготов-
лених фахівців на кожній посаді;

• жорстке визначення ієрархічної системи розподілу влади, за якої кож-
ний нижчий рівень керівництва контролюється вищим і підпорядко-
вується йому;

• наявність системи взаємопов’язаних, формалізованих правил, стандар-
тів, положень, інструкцій, які забезпечують однорідність і скоордино-
ваність виконання працівниками своїх обов’язків;

• офіційний характер відносин між посадовими особами, працівниками 
при виконанні службових обов’язків;

• наймання на роботу відповідно до технічних кваліфікаційних вимог 
і потреб організації; захищеність персоналу від звільнень на підставі 
суб’єктивних рішень керівника; стратегія довічного найму працівників;

• службове просування посадових осіб з урахуванням стажу роботи, ком-
петентності, знань і результатів праці.

Бюрократична система управління, на думку Вебера, є найкращим втілен-
ням капіталістичної раціональності.

Принципи продуктивності Г. емерсона.	Гаррінгтон Емерсон (1853–1931) — 
відомий американський дослідник і практик менеджменту. У 1900 р. вийшла 
його книга “Продуктивність як основа для управління і оплати праці”, а у 
1912 р. — “Дванадцять принципів продуктивності”. Г. Емерсон вважав, що 
ефективність виробництва країни не залежить від кількості (надмірності чи 
бракування) природних ресурсів. Навіть маючи їх у достатній кількості, краї-
на може втрачати власні конкурентні переваги через неадекватне їх вико-
ристання. Тільки правильна організація забезпечує високопродуктивне за-
стосування всіх факторів виробництва.

У книзі “Дванадцять принципів продуктивності” Емерсон сформулював 
такі принципи управління підприємствами [15]:

1) необхідність точно визначених ідеалів або цілей, досягнення яких по-
винні прагнути кожен керівник та його підлеглі на всіх рівнях керівництва 
підприємством;

2) підхід з позицій здорового глузду до вивчення і вирішення менеджера-
ми управлінських проблем з урахуванням перспективних цілей;
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3) компетентна консультація — необхідність соціальних знань, створення 
консультаційного штату фахівців і вдосконалення процесу управління на під-
ставі їх рекомендацій;

�) дисципліна — підпорядкування всіх членів колективу визначеним пра-
вилам і розпорядку, забезпечення контролю за їх дотриманням;

5) справедливе ставлення до персоналу, виключення будь-яких заступни-
цьких або альтруїстичних відносин;

6) швидкий, надійний, повний, точний і постійний облік, який забезпечує 
керівника необхідною інформацією;

7) диспетчеризація, що забезпечує оперативне управління діяльністю 
підрозділу і організації в цілому;

8) розроблення норм і розкладів виконання роботи, що дає змогу точно 
оцінювати всі недоліки в організації та скорочувати спричинені ними втрати;

9) нормалізація умов, що забезпечує оптимальне поєднання часу, зусиль і 
собівартості, за якого досягаються найкращі результати;

10) нормування виробничих операцій, що передбачає визначення часу і 
послідовності виконання кожної дії;

11) застосування письмових стандартних інструкцій, які забезпечують 
чітке визначення і закріплення всіх правил виконання роботи;

12) винагорода за продуктивність, спрямована на заохочення праці кож-
ного робітника.

Г. Емерсон звернув увагу на необхідність і доцільність комплексного засто-
сування запропонованих ним принципів продуктивності [13].

Принципи організації виробництва Г. Форда.	Значний внесок у розвиток 
наукового менеджменту Ф. Тейлора зробив Генрі Форд (1863–19�7) — відо-
мий промисловець, “король” світового автомобілебудування [1�]. Він застосу-
вав систему наукового менеджменту для вдосконалення організації виробниц-
тва на промислових підприємствах компанії “Форд Мотор Компані”. 
В узагальненому вигляді організація виробництва на підприємствах Форда 
здійснюється за такими принципами:

• чітка, побудована по вертикалі організація управління об’єднанням під-
приємств, кінцевою метою яких є виготовлення автомобіля;

• управління процесом виробництва (починаючи з каучукових плантацій, 
рудників, металургійних заводів і закінчуючи збиральним конвеєром) 
із одного центру;

• організація масового виробництва, яке забезпечує невисоку вартість 
продукції, задоволення масового попиту покупців і максимальні при-
бутки;

• розвиток стандартизації та уніфікації всіх технологічних процесів, які 
дають можливість швидко і без зайвих витрат переходити до виробниц-
тва нових модифікацій автомобіля на основі базової моделі;

• використання конвеєра з глибоким розподілом процесу збирання на сот-
ні й тисячі дрібних операцій, що дає змогу зробити виробництво масо-
вим, безперервним і дешевим;

• постійні пошуки шляхів удосконалення управління виробництвом [11];
• чітка система планування, обліку і контролю виробничого процесу на 

підприємстві;
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• поєднання високої оплати праці робітників з контролем за їх повним ро-
бочим навантаженням;

• широке застосування механізації; виконання важких робіт машинами;
• оперативне впровадження кращих науково-технічних розробок у вироб-

ничий процес;
• врахування психофізіологічних характеристик працівників при визна-

ченні їх робочих місць і обов’язків;
• забезпечення чистоти і гігієнічності на робочому місці як важливих па-

раметрів виробничого середовища.
Практичне дотримання наведених принципів організації виробництва 

сприяло тому, що імперія Форда працювала в режимі автомату. За 19 років, 
починаючи з жовтня 1908 р., його підприємствами було виготовлено і прода-
но 17 млн автомобілів (така сама кількість була виготовлена іншими ком-
паніями всього світу).

Принципи формальної організації Л. Урвіка та Л. Гуліка.	Подальшим роз-
витком класичної теорії управління займалися Л. Урвік і Л. Гулік. Ліндал 
Урвік (1891–1983) — відомий англійський теоретик і практик у сфері управ-
ління, автор понад �0 праць з питань організації управління виробництвом. 
Лютер Гулік (1892–1978) — відомий американський систематизатор і попу-
ляризатор класичної теорії управління. 

Прийнявши за основу функції управління А. Файоля (організацію і плану-
вання), вони чіткіше розмежували і систематизували їх, сформулювали оста-
точний перелік функцій управління, до якого увійшли:

•	 планування — визначення у широкому аспекті завдань і способів їх ви-
рішення для досягнення мети, що стоїть перед підприємством;

• організація — створення формальної структури підпорядкування, на ос-
нові якої здійснюється розподіл праці між підрозділами, координується 
їх діяльність;

•		 укомплектування штату — вся робота з персоналом, добір і підготов-
ка кадрів, створення необхідних умов для трудової діяльності;

•		 керування — постійна функція прийняття рішень і оформлення їх у виг-
ляді наказів, інструкцій, розпоряджень;

•	 координація — забезпечення узгоджених дій всіх підрозділів підприємс-
тва;

•		 звітність — забезпечення вищі інстанції інформацією про хід роботи та 
організація власної інформації адміністратора і його підлеглих про стан 
справ за допомогою доповідей і перевірок;

•		 розроблення бюджету — все, що пов’язане зі складанням фінансових 
планів бухгалтерії та фінансовим контролем.

Л. Урвік розвинув і поглибив основні положення А. Файоля при розроб-
ленні принципів формальної організації [15]:

1) відповідність людей структурі. Спершу потрібно детально проектувати 
структуру організації, а потім добирати фахівців, ділові якості яких найбіль-
ше відповідають вимогам структури;

2) створення спеціальних і генерального штабів. Основною функцією спе-
ціальних штабів повинна бути розробка рекомендацій для керівника органі-
зації. Основними завданнями генерального штабу є підготовка і передання 
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наказів керівника, контроль поточної роботи, надання допомоги керівнику в 
координації діяльності “штабних” працівників і фахівців;

3) збалансування повноважень і відповідальності. Крім покладання на 
лінійних керівників відповідальності за певну діяльність їм потрібно  також 
делегувати необхідні повноваження і владу;

�) діапазон контролю — кількість осіб, безпосередньо підпорядкованих 
керівнику, яка залежить від його індивідуальних якостей;

5) спеціалізація. Можливі такі типи спеціалізації управлінських праців-
ників: за ознакою цілі, операції; типу споживачів чи географічною;

6) визначеність. Для кожної посади в організації повинні бути письмово 
визначені права, обов’язки, відповідальність, взаємодія і взаємозв’язки з ін-
шими особами.

2.2.2.	Школи	людських	відносин	і	поведінкових	наук

Школа людських відносин. Відмінною характеристикою цієї школи, яка 
зародилася у 20–30-х роках ХХ ст., є перенесення центру уваги в управлінні 
із завдань на людину. Засновником школи вважається Е. Мейо (1880–19�9) — 
професор Школи бізнесу Гарвардського університету. Відомими представни-
ками школи людських відносин в управлінні також були: Ф. Ротлісбергер, 
Г. Мюнстерберг, М. П. Фоллет, Р. Лайкерт, Ч. Белл, У. Френч та інші вчені й 
практики у сфері менеджменту, соціології, психології. Важливим етапом у 
формуванні основних положень школи людських відносин стала участь 
Е. Мейо у проведенні так званих Хоуторнських експериментів. Ці досліджен-
ня здійснювалися протягом кількох років в 20–30-х років ХХ ст. у “Вестерн 
електрік компані” (м. Хоуторн біля Чикаго). Вони вважаються найзначнішим 
експериментом у сфері менеджменту. 

Головний висновок, який зробив Е. Мейо за результатами цих досліджень, 
полягав у тому, що вирішальний вплив на зростання продуктивності праці 
робітника здійснюють не матеріальні, а соціальні та психологічні фактори. 
Продуктивність праці робітників могла підвищуватись не тільки із зростанням 
зарплати (винагороди), а й залежно від людських відносин між менеджерами і 
підлеглими, задоволення робітників умовами праці та відносин у колективі. 

Основні ідеї Е. Мейо:
• управління є соціально-психологічним, а не економічним процесом; в 

його основі — людина — неповторна особистість із власними інтереса-
ми, потребами, мотивами;

• людина — це “соціальна тварина”, підпорядкована законам “стада”; 
потрібно розробити такі методи управління, які регулювали б поведінку 
людей в групах, організаціях;

• з природою людини несумісні жорстка ієрархія підпорядкованості та 
формалізація організаційних процесів; необхідно розробити такі методи 
і форми управління, які могли б повніше використовувати психологічні 
та емоційні особливості працівника, його інтелектуальний потенціал;

• в організації разом із формальною структурою може виникнути в силу 
певних причин і неформальна організація, незалежна від дій адмініст-
рації;

• поведінка учасників неформальної організації визначається груповими 
нормами;
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• кожна група має неформального лідера; лідерство залежить не тільки 
від особистих якостей, а й від ситуації; лідер за одних умов не може бути 
лідером за інших;

• чітка організація і матеріальне стимулювання не завжди автоматично 
зумовлюють зростання продуктивності праці; у певних випадках пра-
цівники краще реагують на точку зору колег по групі, ніж на накази 
керівництва та матеріальне стимулювання.

Визнання того фактора, що адміністрація підприємств має справу не з не-
організованою масою, а з неформальною групою на чолі із власним лідером, 
значно вплинуло на подальший розвиток менеджменту.

У розвитку ідей школи людських відносин в управлінні значна роль нале-
жить Ф. Ротлісбергеру (1898–197�) — учню і помічнику Е. Мейо. Свої погля-
ди на управління він виклав у книгах: “Менеджмент і робітник” (1939), “Ме-
неджмент і мораль” (19�1), “Людина в організаційних структурах” (1968):

• технічна і економічна сторона виробництва будь-якої організації не по-
винні розглядатися у відриві від людського чинника;

• у найманих працівників крім фізичних потреб, які необхідно задоволь-
няти у першу чергу, існують і соціальні потреби;

• продуктивність праці залежить не тільки від техніки та розміру винаго-
род, а й від характеру відносин між людьми в організації;

• будь-яка формальна організація з її правилами, порядками обов’язково 
доповнюється неформальною організацією, що ґрунтується на мораль-
них аспектах взаємодії та симпатіях людей;

• поведінка працівника не є прямою функцією “стимул — реакція”, цю 
формулу необхідно доповнити елементом “позиція” працівника, і тоді 
вона набуде вигляду “стимул — позиція — реакція”; це означає, що по-
ведінку робітника формують не тільки логічні та економічні фактори, а 
й групові норми, традиції, психологічний вплив групи.

У 19�9 р. Ф. Ротлісбергер розробив практичні принципи “людського управ-
ління”:

• знання формальної та соціальної структур організації;
• розроблення загальної для структури мови спілкування;
• розвиток системи комунікацій для врахування думок різних сторін;
• розроблення заходів для стимулювання технічних нововведень на під-

приємстві з одночасним соціальним розвитком працівників;
• урахування прагнення робітника до зміцнення свого статусу в органі-

зації, одержання певних гарантій через збільшення відповідальності за 
справи підприємства.

• урахування емоційної сторони людської натури, неодмінне спілкування 
з працівниками [6].

За Ф. Ротлісбергером, майстерність керівництва полягає у тому, щоб вирі-
шувати людські, економічні й організаційні проблеми промислового управ-
ління у комплексі.

Відомим представником школи людських відносин в управлінні, одним із 
її засновників був німецький психолог Г. Мюнстерберг (1863–1916). У своїй 
праці “Психологія і промислова ефективність” (1912) він сформулював основ-
ні принципи добору людей на керівні посади; розробив методику психотехні-
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ки (відбору кадрів, визначення їх сумісності, тестування здібностей, схиль-
ності працівників до різних професій, посад, аналіз проблем втоми і нещасних 
випадків на виробництві). Заслуга Г. Мюнстерберга полягає також в тому, що 
він першим усвідомив важливість гуманізації процесу управління, оскільки 
менеджери керують людьми, а не машинами.

Значний внесок у розвиток школи людських відносин в управлінні зроби-
ла Мері Фоллет (1868–1933) політичний філософ, політолог. Вона проводила 
паралель між політичним керівництвом і керівництвом у бізнесі, успіх якого 
ґрунтується на визнанні спільності інтересів, загальної відповідальності пра-
цівників і менеджерів, їх інтеграції. Важливим напрямом своєї роботи Фол-
летт вважала дослідження проблем влади. На її думку, менеджер для успіш-
ного управління повинен відмовитися від формальної взаємодії з підлеглими і 
стати лідером, який визнається робітниками. Її визначення менеджменту “як 
мистецтва домагатися результатів з використанням дій інших людей” стави-
ло на перше місце гармонію у стосунках між менеджерами і підлеглими. Вона 
також вважала, що менеджери повинні приймати управлінські рішення, ви-
ходячи із ситуації.

Р. Лайкерт (1903–1981) (американський соціолог) розробив структуру іде-
альної, на його думку, системи управління в організації та визначив її основні 
характеристики:

• демонстрування керівником довіри і впевненості в підлеглих; його праг-
нення заохочувати їх, залучати до активної праці, використовувати гру-
пові форми діяльності;

• розгалуженість інформаційних мереж і каналів в організації, розпов-
сюдження інформації між всіма працівниками;

• прийняття рішень на всіх рівнях керівництва із широкою участю персо-
налу;

• визначення цілей організації шляхом групового обговорення, що повин-
но зменшити приховану протидію цілям;

• розосередження функції контролю між значною кількістю учасників 
організації.

Школа поведінкових наук. Виникла в межах школи людських відносин, її 
активізація припадає на 50–60-ті роки ХХ ст. Назва школи походить від пси-
хологічних термінів “біхевіа”, “біхевіоризм” (англ. behavior — поведінка). 
Вихідна ідея біхевіоризму полягає в необхідності вивчення не свідомості, а 
поведінки людини як реакції на стимули. Повторення позитивних стимулів 
закріплює позитивну реакцію, формує стабільний тип поведінки. Працівник, 
одержуючи як стимул матеріальну чи моральну винагороду, відповідає на це 
ефективною роботою. Якщо розглядати обидві школи у часовому аспекті, то 
школу поведінкових наук можна уявити як розвиток, поглиблення, а у де-
яких випадках — як інший погляд на ідеї школи людських відносин.

Відомими представниками школи поведінкових наук є А. Маслоу, 
Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, Р. Блейк та ін. Їх зусилля були спрямовані на 
розроблення таких методів управління, які сприяли б усвідомленню люди-
ною її можливостей на основі застосування психологічної теорії поведінки. 
Мета, яку ставили перед собою представники цієї школи, — домогтися зрос-
тання ефективності роботи організації за рахунок активізації потенціалу її 
працівників.
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А. Маслоу (1908–1970), американський лікар і психолог, зробив значний 
внесок у розвиток школи поведінкових наук. Він розробив теорію ієрархії 
потреб, яка набула широкого застосування у практиці управління. В її основу 
покладено такі ідеї: 

• люди постійно відчувають певний набір потреб, які можуть бути 
об’єднані в окремі групи і перебувають у ієрархічному розміщенні одна 
стосовно іншої (рис. 2.1); 

• незадоволені потреби спонукають людину до дій, задоволені — не моти-
вують людей; 

• зазвичай людина відчуває одночасно кілька різних потреб, які взає-
модіють між собою; якщо одна з потреб задовольняється, на її місце ви-
ходить інша незадоволена потреба; 

• процес задоволення потреб відбувається знизу вгору, від нижчих потреб 
до вищого рівня; поведінку людини визначає найнижча незадоволена 
потреба; потреби вищого рівня починають активно впливати на людину 
після того, як задоволено потреби нижчого рівня.

Згідно з теорією А. Маслоу всі потреби об’єднані в п’ять основних груп: 
1) фізіологічні; 2) потреби захисту і безпеки; 3) потреби належності та причет-
ності; �) потреби визнання і поваги; 5) потреби самовираження (рис. 2.1).

Самовираження

Визнання, поваги

Належності і причетності

Захисту і безпеки

Фізіологічні

Рис. 2.1. Ієрархія потреб за А. маслоу

Ф. Герцберг (нар. 1923), американський соціолог і фахівець у сфері еконо-
міки праці, наприкінці 50-х років ХХ ст. за результатами досліджень дійшов 
висновку, що на поведінку працівників впливають дві групи факторів — 
гігієнічні та мотивуючі. Гігієнічні (або фактори “здоров’я”) пов’язані з робо-
чим середовищем. До них належать заробітна плата, безпека і умови на робо-
чому місці, статус, правила, розпорядок, режим роботи, особливості контролю 
з боку керівництва, відносини з колегами і підлеглими. Погіршення чи від-
сутність перелічених факторів призводить до демотивації працівників, неза-
доволеності працею. Мотивуючі фактори пов’язані з характером і змістом 
праці. Вони прямо впливають на задоволеність працею, мотивацію персона-
лу, є стимулами ефективної праці. До них належать: досягнення мети, мож-
ливості успіху і визнання, цікавий зміст роботи, ступінь самостійності та від-
повідальності, професійне зростання, можливості особистої самореалізації. 
Ф. Герцберг разом з іншими фахівцями розробив перелік критеріїв мотивую-
чої організації праці:
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• будь-які дії повинні бути усвідомленими;
• більшість людей відчувають радість від праці;
• кожен працівник на робочому місці хоче виявити свої можливості та 

здібності;
• кожен працівник прагне виявити себе в праці, бути автором певних до-

сягнень;
• практично кожен працівник має власну точку зору щодо поліпшення ор-

ганізації та результатів праці;
• людям подобається відчувати власне значення;
• кожна людина прагне до успіху — реалізації визначених цілей;
• успіх без визнання призводить до розчарування; кожний працівник, 

який добре працює, розраховує на заохочення;
• за способом, формою та швидкістю одержання інформації працівники 

оцінюють своє реальне значення для керівництва;
• працівникам не подобається, коли рішення про зміни на їх робочих міс-

цях приймаються без узгодження з ними;
• кожному працівникові потрібна інформація про якість власної праці;
• для всіх працівників зовнішній контроль є неприємним;
• більшість людей прагне у процесі роботи здобути нові знання;
• працівники негативно реагують, якщо їх сумлінне ставлення до роботи 

і одержані кращі результати призводять лише до того, що їх ще більше 
навантажують, і за це вони не одержують матеріальної компенсації; 

• працівники повинні мати можливість виявити ініціативу, самовирази-
тися на робочому місці.

Д. Мак-Грегор (1906–196�), відомий американський фахівець у сфері пси-
хології менеджменту, розробив теорії “Х” і “Y”, в яких протиставляються пог-
ляди представників наукової та поведінкової шкіл на управління.

Основні положення теорії “Х”:
• у мотивах людини переважають біологічні потреби;
• для звичайної людини характерне небажання працювати, тому працю 

потрібно нормувати, кращим методом її організації є конвеєрний;
• більшість людей можна спонукати витрачати зусилля для здійснення 

необхідних дій тільки шляхом примушення;
• середня людина має відносно низькі амбіції, намагається не брати на 

себе відповідальність, прагне перебувати у безпечній ситуації, щоб нею 
керували;

• за працівниками необхідний постійний контроль з боку керівництва.
Теорія “Х” розглядає людину як лінивого, несумлінного, безініціативного 

працівника із задатками рабської психології. Цим пояснюється необхідність 
авторитарного стилю управління, чіткого планування і контролю, а також 
жорсткого покарання підлеглих, які не виконують завдання і порушують тру-
дову дисципліну. Таким працівникам не бажано доручати складні завдання, 
які вимагають високої якості виконання.

Основні положення теорії “Y”: 
• у мотивах людей переважають соціальні потреби і бажання добре пра-

цювати; фізичні та емоційні зусилля на роботі для людей такі ж природ-
ні, як під час гри чи відпочинку; 
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• небажання працювати не є успадкованою рисою, залежно від умов праці 
людина може сприймати роботу як джерело задоволення або як пока-
рання; 

• зовнішній контроль і загроза покарання не є основними стимулами 
спонукання людини до діяльності заради досягнення організаційних 
цілей; 

• відповідальність і виконання зобов’язань працівника перед організа-
цією залежать від винагороди, яку він одержує за результати праці; 
найбільш важливою є винагорода, пов’язана із задоволенням потреби 
самовираження; 

• вихована людина охоче бере на себе відповідальність і прагне до неї; 
• багатьом працівникам властива готовність застосовувати власний досвід 

і знання для участі в управлінні, вирішенні проблеми підприємства, але 
в організації інтелектуальний потенціал працівників використовують 
недостатньо ефективно.

Модель теорії “Y” стосується активної, передової, творчої частини суспіль-
ства. Стимули спонукання до праці згідно з цією теорією застосовуються у та-
кому порядку: самоствердження, моральне і матеріальне заохочення, приму-
шення.

Д. Мак-Грегор проаналізував діяльність виконавців на робочому місці й 
виявив, що менеджер може контролювати такі параметри діяльності праців-
ника: 

• завдання, які одержує підлеглий; 
• якість виконання завдань; 
• час одержання завдань; термін виконання завдань; 
• засоби, необхідні для виконання завдань; 
• колектив (оточення), в якому працює підлеглий; 
• інструкції, одержувані підлеглим; 
• можливості підлеглого виконати завдання; 
• впевненість підлеглого в одержанні винагороди; 
• розмір винагороди за виконану роботу; 
• рівень залучення підлеглого до вирішення робочих проблем.
Всі ці параметри і фактори, які залежать від керівництва, певною мірою 

впливають на працівників і визначають якість та продуктивність їх роботи. 

2.2.3.	Емпірична	школа	науки	управління

Виникнення емпіричної школи в �0–50-х роках ХХ ст. стало певною реак-
цією на недостатню практичну спрямованість низки положень класичної 
школи менеджменту і школи людських відносин в управлінні. В основі теорії 
емпіричної школи є вивчення і наступне поширення практичного досвіду уп-
равління організаціями (емпірія — досвід). Найвідомішими представниками 
цієї школи були провідні менеджери і вчені: П. Друкер, Р. Девіс, Л. Ньюмен, 
Д. Міллер, Л. Епплі, Е. Плоумен, А. Чандлер, М. Портер та ін. Вони не запе-
речували значення теоретичних принципів, але вважали важливішим аналіз 
безпосереднього досвіду управління. Ними були розроблені спеціальні мето-
дології навчання управління на основі конкретних управлінських ситуацій.

Емпірична школа зробила значний внесок у практику внутріфірмового ме-
неджменту. Було розроблено велику кількість рекомендацій з удосконалення 
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структур управління, організації функціональних і лінійних підрозділів, 
комплексного забезпечення управління, впровадження у практику нових, 
ефективних методів навчання менеджерів. Представники школи приділяли 
значну увагу розробленню питань централізації та децентралізації управлін-
ня, впровадження цільового управління, класифікації функцій управління, 
організації праці керівників. Дослідники цих проблем виступали за виділен-
ня праці з управління в окрему професію. Основні особливості професійного 
керівника — вміння створювати із наявних ресурсів цільну єдність і орієнту-
вання при прийнятті рішень на перспективи розвитку організації.

Одним із засновників емпіричної школи управління є Пітер Друкер (нар.  
1909) — автор фундаментальних праць з управління, відомий у світі фахівець 
з управлінського консультування, професор менеджменту Нью-Йоркського 
університету. Він розробив теорію про менеджмент як професійну діяльність і 
менеджера як фахівця з управління, що дало змогу широко вивчати менедж-
мент у навчальних закладах.

Важливим теоретичним положенням, розробленим П. Друкером у 50-х ро-
ках ХХ ст., є його “концепція управління за цілями”, яка здійснила певну ре-
волюцію у світовій управлінській думці. На той час увага менеджерів була 
сконцентрована переважно на функціях і процесах управління. Ідея П. Дру-
кера полягала в тому, що управління повинне починатися насамперед з 
розроблення цілей, а тільки потім переходити до формування функцій, систе-
ми взаємодії і процесу управління [2].

Процес управління за цілями складається з таких дій:
• формулювання чітких, лаконічних визначень цілей;
• розроблення реалістичних планів їх досягнення;
• систематичний контроль, вимірювання та оцінка результатів роботи;
•	 здійснення коригувальних заходів.
Цільове управління передбачає залучення працівників до процесу визна-

чення цілей, спільне з керівником формування цілей діяльності на певний пе-
ріод, способів їх досягнення, методів і форм звітності про результати роботи. 
Таке цільове управління дає змогу точно визначати основні напрями діяль-
ності підлеглих, ефективно контролювати їхню роботу. При цьому визначен-
ня цілей здійснюється періодично, що сприяє постійному концентруванню 
зусиль працівників на найважливіших завданнях.

Емпірична школа сприяла визначенню і вирішенню актуальних проблем 
управління, зумовлених об’єктивними потребами промислового виробниц-
тва.

2.2.4.	Школа	соціальних	систем

Школа соціальних систем (кінець 60-х років ХХ ст.) використовує виснов-
ки школи “людських відносин”, розглядає людину в організації як соціально 
орієнтовану і керовану істоту з комплексом потреб, які впливають на органі-
заційне середовище. Ця школа управління акцентує увагу на дослідженні 
найзагальніших форм організацій, аналізує частини системи, їх взаємодію, 
процеси, що пов’язують частини системи з цілями організації. Головними 
складовими системи, на думку представників школи, є особистість, формаль-
ні та неформальні групи, групові відносини, статуси і соціальні ролі в групах. 
Складові системи пов’язані певними організаційними формами, до яких на-
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лежать формальні та неформальні структури, канали комунікації, процеси 
прийняття рішень. Підприємство при цьому розглядається як складна соціо-
технічна система.

Найвідоміші представники цієї школи — Ч. Бернард, Д. Марч, Р. Саймон, 
А. Етціоні, А. Маслоу та ін. — вивчали різні аспекти соціальної взаємодії в 
колективі, мотивацію праці, характер влади та авторитет керівників, комуні-
кації в організаціях, лідерство, керівництво. Ними розроблено мотиваційні 
теорії поведінки людей і на цій основі визначено шляхи підвищення ефектив-
ності роботи організації, поєднання особистих та організаційних цілей. В ос-
нову розвитку ідей школи покладено наукові доробки М. П. Фоллетт. Набули 
розвитку висловлені нею ідеї щодо зростання ефективності управління через 
дослідження поведінки робітників та інших психологічних особливостей 
взаємовідносин персоналу. Представники школи розглядали соціальну ор-
ганізацію як комплексну організаційну систему із складовими:

• індивід;
• формальна структура організації;
• неформальна структура організації;
• статуси і ролі членів організації;
• зовнішнє середовище;
• технічні засоби праці.
Науковці досліджували комунікації в організації, стан рівноваги організа-

ційної системи, мотивацію праці, лідерство, стратегічне планування, прий-
няття рішень, індустріальну соціологію тощо. Таким чином, суттєво розши-
рилось коло питань, якими стали займатися в теорії управління.

Соціальні питання в організації досліджував Честер Бернард (1887–1961). 
Найбільш відома його робота “Функції адміністратора” (1938), де розгляда-
ються питання теорії організації та дослідження характеру кооперативних 
систем. Автор зазначав, що формальні організації — це вид співробітництва 
між людьми, яке є усвідомленим, навмисним і має визначені цілі. 

Вивчення формальних організацій давало можливість забезпечити спів-
робітництво та досягнення трьох цілей:

• виживання організації шляхом підтримання рівноваги комплексного 
характеру в рухливому середовищі фізичних, біологічних і соціальних 
матеріалів, елементів і сил в межах організації;

• вивчення важливих сил, які мають бути врегульовані;
• аналіз функцій виконавців всіх рівнів управління і контроль над фор-

мальними організаціями.
Зазначаючи, що кожна людина — це окремий індивідуум, Ч. Бернард вва-

жав, що люди не можуть функціонувати без втягнення у взаємодію, соціальні 
відносини з іншими людьми. Кожна людина має право вибору щодо вступу в 
кооперативну систему. Здійснюється воно на основі мотивів, тобто своїх 
цілей, бажань, імпульсів, моменту або через порівняння наявних альтерна-
тив. Він стверджував, що організація через організаційну функцію змінює, 
модифікує індивідуальні дії і мотиви шляхом впливу та контролю, але не за-
вжди це зумовлює досягнення цілей як організації, так і окремих співробіт-
ників.

Ч. Бернард визначив організацію як систему свідомих координованих пер-
сональних дій або сил. Він виокремив три універсальні елементи в організа-
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ції: 1) готовність до співробітництва; 2) загальна мета; 3) комунікації. У своїх 
наукових розробках приділив достатню увагу неформальним організаціям, 
визначенню влади. Сформулював три функції керівництва: 1) забезпечення 
системи комунікацій; 2) розвиток забезпечення необхідних персональних зу-
силь; 3) формування та уточнення мети. 

Джеймс Марч (1928) і Роберт Саймон першими висунули теорію, присвя-
чену безпосередньо природі роботи. Вони розробили гіпотезу щодо поведінки 
людини, за якою сформулювали нову теорію організації, виклавши її у книзі 
“Організація” (1958). На їхню думку, представники класичної школи управ-
ління обмежили свої наукові дослідження, не врахувавши важливі складові 
людської поведінки. Зміни, які вносились Марчем та Саймоном, ґрунтували-
ся на здобутках психології та економіки кінця 50-х і наукових розробках 
Ч. Бернарда. Вони вивчали конфлікти в організації, шляхи їх вирішення, пи-
тання централізації та децентралізації. 

А. Маслоу (1908–1970) виявляв інтерес щодо практичного застосування пси-
хології із самого початку своєї наукової кар’єри. Всю свою наукову роботу з 
психології він пов’язує із проблематикою особистого зростання і розвитку, роз-
глядаючи психологію як один із засобів, що сприяє соціальному та психологіч-
ному статку. А. Маслоу визначає самоактуалізацію як повне використання  
талантів, здібностей, можливостей тощо. Вважає, що людина, яка самоактуалі-
зувалась, — це не індивід, якому щось додали, а звичайна людина, у якої нічого 
не відняли. Найвідоміша праця А. Маслоу “Мотивація та особистість” (195�).

Завдяки розвитку школи науки поведінки менеджери стали менше приді-
ляти уваги індивідуальним спонукальним мотивам і більше — мотивації гру-
пи. Внесок соціальних наук у розвиток менеджменту важко перебільшити. 
Соціальний бік людських відносин відіграє надзвичайну роль в ефективному 
функціонуванні організацій, сприяє створенню ефективних умов досягнення 
організаційних цілей. Основні дослідження представників цієї школи ме-
неджменту полягали в намаганні визначити ефективні напрями діяльності 
людей через психологічні особливості та придатність до виконання певного 
виду робіт. 

2.2.5.	Нова	(кількісна)	школа	науки	управління

Нова (кількісна) школа науки управління виникла внаслідок розвитку 
кількісних методів обґрунтування управлінських рішень (з 1960 р.). Ця шко-
ла передбачає використання в управлінні математики, кібернетики, теорії до-
слідження операцій, статистики і комп’ютерних технологій. 

Представники цього підходу — Р. Акофф, Л. Берталанфі, С. Бір, Р. Люс, 
Д. Екман, А. Ентховен, Е. Квейд та ін. — розглядають управління як логіч-
ний процес, який піддається формалізації, тобто його можна виразити мате-
матично. У 60-х роках ХХ ст. розпочалося розроблення міждисциплінарних 
концепцій управління, що базуються на використанні математичного інстру-
ментарію, за допомогою якого досягається інтеграція математичного аналізу і 
суб’єктивних рішень менеджерів. Формалізація управлінських функцій, 
поєднання праці людини та ЕОМ зумовили перегляд структурних елементів 
організації (служб обліку, маркетингу та ін.). З’явилися нові елементи внут-
ріфірмового планування: імітаційне моделювання рішень, методи аналізу в 
умовах невизначеності, математичне забезпечення оцінки багатокритеріаль-
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них управлінських рішень. Особливо активно концепцію дослідження управ-
ління впроваджували у виробничий менеджмент, зокрема для вирішення 
проблем планування виробництва, оптимізації його структури, контролю 
якості, управління виробничими запасами тощо. Статистика і теорія імовір-
ностей допомагали при визначенні методів контролю за якістю; використання 
методів лінійного програмування полегшувало вибір напряму діяльності з 
урахуванням певних обмежень; за допомогою теорії черговості можна було 
балансувати вартість і термін експлуатації устаткування; теорія ігор допома-
гала краще зрозуміти конкурентну стратегію; комп’ютерне опрацювання да-
вало змогу моделювати надходження капіталу і будувати різні кількісні мо-
делі. В сучасних умовах математичні методи використовують на всіх 
напрямах управлінської науки. Представники школи продовжують активний 
розвиток своїх концептуальних принципів і понятійного апарату, розробля-
ють і застосовують у дослідженнях різні управлінські моделі.

Внесок в управління представників кількісної школи: 
• поглиблення розуміння складності управлінських проблем завдяки ви-

користанню різних математичних моделей; 
• розвиток і застосування кількісних методів для надання допомоги ме-

неджерам, які приймають рішення у складних і кризових ситуаціях, а 
також для звільнення їх від поточної рутинної управлінської роботи.

2.2.6.	Школа	управління	людськими	ресурсами

Термін “менеджмент людських ресурсів” виник в 60-х роках ХХ ст., коли 
в одній з праць американського соціолога Р. Майлза модель “людських відно-
син” в управлінні протиставлялася моделі “управління людськими ресурса-
ми”. В моделі “людських відносин” в управлінні основна увага спрямована на 
створення оптимальних умов праці для робітника, а в моделі “управління 
людськими ресурсами” працівники розглядаються як джерело невикориста-
них резервів і як важлива можливість налагодити раціональніше планування 
і прийняття рішень у загальній структурі підприємства.

Задоволення потреб уже не є найважливішою метою, а стає результатом 
особистої зацікавленості працюючих.

Різноманітні дослідження цього напряму привернули увагу до ролі якіс-
них кадрів в організації. Бути конкурентоспроможним підприємством, на 
думку дослідників, загалом означає мати і вміти утримувати кращих праців-
ників. На підставі досліджень дійшли висновку, що фактор праці є не лише 
причиною витрат; людський чинник і його використання на підприємстві пе-
ретворюється на стратегічний фактор і життєво важливу умову для виживан-
ня підприємства у складних і нестабільних умовах ринку.

Основне завдання менеджменту людських ресурсів — мобілізація працівни-
ків за рахунок активної роботи менеджерів. Загальні його характеристики:

• ставлення до людського фактора як до джерела прибутків;
• створення простору діяльності для кожного працівника, щоб він міг зро-

бити особистий внесок в загальну справу;
• інтеграція кадрової політики в загальну політику підприємства і сус-

пільства.
Метою менеджменту людських ресурсів є залучення на роботу, вміння ут-

римати, вдосконалення і професійна підготовка компетентних і зацікавлених 
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працівників, які результативно і ефективно допоможуть реалізувати цілі ор-
ганізації. У філософії менеджменту людських ресурсів працівники — це ак-
тиви підприємства, людський капітал, що передбачає зменшення контролю 
над персоналом, але більші мотивацію і стимулювання праці.

Одна з істотних відмінностей школи управління людськими ресурсами від 
школи людських відносин полягає в тому, що в менеджменті людських ре-
сурсів самі працівники повинні виявляти активність та ініціативу. Це вису-
ває особливі вимоги до структури та політики підприємства у сфері організа-
ції праці й створення комфортних умов роботи. Працівники, які виявляють 
особисту ініціативу, повинні більше одержувати за свою працю, швидше про-
суватися по службі. В межах менеджменту людських ресурсів кадрова полі-
тика із реагуючої (реактивної) політики управління перетворюється на актив-
ну політику, що сприяє досягненню стратегічних цілей [6–8, 11, 15]. 

2.3.  сучасний етап розвитку менеджменту

Сучасні підходи до управління називають синтетичними, багатовимірни-
ми, оскільки для них характерний погляд на управління як на багатопланове, 
комплексне, динамічне явище, пов’язане із внутрішнім і зовнішнім середови-
щами організації. Вони значно відрізняються від попередніх, одновимірних 
вчень менеджменту (наукової, адміністративної школи менеджменту, школи 
людських відносин, емпіричної тощо), для яких характерною є увага до окре-
мих ключових проблем управління (організації виробництва, процесу управ-
ління, поведінки персоналу, математичних розрахунків тощо).

Ключові положення сучасної системи поглядів на менеджмент:
1) відмова від управлінського раціоналізму класичних шкіл менеджмен-

ту, згідно з якими успіх організації залежить від управління внутрішніми 
факторами; на перше місце висувається проблема гнучкості та адаптивності 
до високодинамічного бізнес-середовища;

2) використання в управлінні теорії систем, розгляд організації в єдності її 
складових, які невіддільно пов’язані із зовнішнім середовищем;

3) застосування ситуаційного підходу до управління, згідно з яким всі дії 
всередині організації є ніщо інше, як адаптаційна реакція на зовнішній 
вплив;

�) визнання соціальної відповідальності менеджменту перед власним пер-
соналом і суспільством в цілому.

У сучасному менеджменті існують процесний, системний і ситуаційний 
підходи.

2.3.1.	Процесний	підхід	в	менеджменті

Це підхід, який має найдовшу історію. Він розглядає управління організа-
цією через реалізацію певних функцій. Еволюціонували погляди на процес 
управління протягом всього періоду розвитку менеджменту як науки. Впер-
ше визначення процесу управління дав А. Файоль (18�1–1925), який, вивча-
ючи процес управління, розробив та запровадив чітку систему управління ви-
робництвом. У центрі цієї системи — адміністративна доктрина, що визначала 
суть адміністративних функцій, їх призначення, принципи адміністративно-
го управління тощо. Основні теоретичні висновки А. Файоля стосовно про-
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блем удосконалення управління викладені в його книзі “Загальне і промисло-
ве управління” та таких відомих творах, як “Наукова організація праці”, 
“Позитивне управління”, “Вчення про управління”. Ним вперше було виділе-
но операції, притаманні організаціям, які поділялися на шість основних груп: 
технічні, комерційні, фінансові, охоронні, облікові та адміністративні. 

А. Файоль визначив управління як ведення підприємства до мети за допо-
могою найкращого використання його ресурсів. Управляти, на його думку, 
означає забезпечувати правильне використання шести функцій. Причому ад-
міністрування — це одна із шести функцій управління, що повинна забезпе-
чувати правильний хід виробництва. Адміністративна функція має своїм 
предметом передбачення, організацію, розпорядництво, узгодження і конт-
роль. 

Відповідно до сучасних поглядів процес управління — це послідовність 
певних завершених етапів управлінської діяльності, які забезпечують управ-
лінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей  
організації. Процес менеджменту впливає на керовану систему за допомогою 
реалізації функцій та методів менеджменту, управлінських рішень і комуні-
кацій. В процесі управління організацією здійснюється низка послідовних 
етапів, які забезпечують управлінський вплив та досягнення цілей (рис. 2.2).

Реалізація спеціальних функцій менеджменту, які визначають процес уп-
равління, здійснюється через застосування загальних функцій менеджменту: 
планування, організації, мотивації та контролю. Використання цих функцій 
дає змогу вдосконалювати систему управління, досягати організаційних 
цілей найбільш ефективно.

Рис. 2.2. модель процесу управління
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Методи управління — це сукупність способів впливу керуючої системи на 
керовану з метою забезпечення досягнення запланованих результатів. Фор-
малізація методів управління відбувається через управлінські рішення, вико-
нання яких забезпечується управлінським впливом.

Управлінський вплив — це вид управлінської діяльності, який об’єднує 
трудові процеси, забезпечує реалізацію функцій і формування методів управ-
ління, розроблення і прийняття управлінських рішень, формалізує вплив ке-
руючої системи на керовану. Процесний підхід в управлінні розвивали 
Г. Фейо, Р. Девіс, Л. Гулік. Вони сформулювали визначення функцій менедж-
менту як циклу діяльності, що повторюється, є незалежним, спрямованим на 
досягнення організаційних цілей. Незважаючи на те що елементи процесу ме-
неджменту в них різнилися, вони вважали, що принципи, які використовува-
лись у всіх організаціях і менеджерами всіх рівнів, є універсальними. І хоча 
їх вчення базувалось на принципах А. Файоля, водночас набули розвитку 
принципи управління загальної теорії менеджменту. 

У 50-х роках ХХ ст. У. Ньюмен розвинув теорію процесного підходу, осно-
вою якої була теорія А. Файоля, але вона мала й власні особливості. Так, 
У. Ньюмен мав своє розуміння типів планів. На його думку, результатом пла-
нування повинна стати поява трьох груп планів: 1) цілей або результатів, які 
визначають причини організаційних зусиль та полегшують процес інтегрова-
ного планування; 2) одноразові плани, які створюють напрям дії пристосуван-
ня до специфічної ситуації і вичерпуються із досягненням мети; 3) постійні 
плани, які фіксують в часі постійні циклічні операції і змінюються відповідно 
до змін приписів. Окремою функцією визначив об’єднання ресурсів, натомість 
координацію розглядав як елемент керівництва. Таким чином, за У. Ньюме-
ном, функціями менеджменту є: планування, організування, об’єднання ре-
сурсів, управління, контроль. 

Дж. Террі у книзі “Принципи управління” визначив управління як діяль-
ність з планування, організації і контролю за операціями з основними елемен-
тами організації. Як основні елементи ним розглядались люди, матеріали, 
машини, методи, гроші, ринки. Управління мало забезпечувати напрям та 
координацію, створювати керування зусиллями людей для досягнення бажа-
них цілей. Дж. Террі так розумів процес у менеджменті: планування, організу-
вання, керування, координування, контроль, управління людськими ресурса-
ми. В роботах пізнішого періоду він залишив чотири функції менеджменту: 
планування, організування, спонукальні дії, контроль. 

Г. Кунц та С. О’Доннелл визначали управління як функцію виробляти речі 
за допомогою інших. Основою наукових досліджень Г. Кунца та С. О’Доннелла 
були праці А. Файоля, але у своїх роботах вони розширили принципи менедж-
менту та здійснити спробу зробити універсальнішим сам менеджмент. Відповід-
но до теорії цих науковців менеджер виконує роботу, пов’язану із плануван-
ням, організуванням, комплектуванням персоналу, керуванням і контролем. 
На їх думку, всі визначені функції роблять свій внесок в організаційне коор-
динування, але як окрему функцію координування вони не виносили. Крім 
того, ці вчені запропонували в межах однієї функції виокремлювати певні 
принципи. Так, в межах планування виокремлювали принципи стратегічних 
факторів, в організації — принципи паритету влади та відповідальності, єд-
ності команди тощо. 
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Д. Мак-Фарланд визначав управління як процес об’єднання ресурсів для 
досягнення організаційних цілей. На його думку, управління здійснюється 
керівником, який є членом організації з рангом, статусом і владою, що дозво-
ляють йому планувати, організовувати, керувати та контролювати роботу ін-
ших. 

Процесний підхід в менеджменті було зорієнтовано на пошук загальних 
принципів, які б створили загальну філософію і теорію менеджменту. Розви-
ток економічних відносин, досягнень НТП, нових організаційних форм, дина-
мізм ринків вимагали універсальних рецептів вирішення організаційних про-
блем. Саме це і намагались зробити дослідники в межах процесного підходу. 

Концепція, що використовується в сучасному менеджменті, запропонова-
на М. Месконом, М. Альбертом та Ф. Хедоурі. Вона розглядає управління як 
процес сукупності безперервних взаємопов’язаних дій: планування, організа-
ції, мотивації, контролю. В цій концепції координація та розпорядництво 
об’єднані в одну стадію — керівництво. Ці дії, кожна з яких є також проце-
сом, називають функціями менеджменту.

2.3.2.		Системний	підхід	в	менеджменті

Системний підхід до управління почали застосовувати наприкінці 50-х 
років ХХ ст. Основні представники — Н. Вінер, К. Шеннон, Т. Пітерс, Р. Уо-
термен, Р. Паскаль, Е. Атос, І. Ансофф, М. Портер. Недоліком попередніх те-
орій та підходів було те, що дослідники зосереджували увагу тільки на окре-
мих елементах управління і не розглядали ефективність управління як 
результат всіх її складових [9]. На цей час підсилився взаємозв’язок всіх 
сторін діяльності організацій (управління фінансами, персоналом, постачан-
ням, виробництвом, збутом, тощо), різко зросла залежність промислових кор-
порацій та інших фірм від змін галузевих ринків, економічної кон’юнктури, 
державного регулювання, соціально-політичних потрясінь. Бізнес-середови-
ще стало динамічним, нестабільним, більш складним, що потребувало комп-
лексного, системного підходу до управління.

Відповідно до цього підходу організація розглядається як система — певна 
цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких робить 
свій внесок у характеристики цілого. Організації є складними, відкритими, 
соціотехнічними системами. Як складна система, організація складається з 
підсистем (кадрової, фінансової, управлінської, виробничої тощо), перебуває 
під впливом внутрішніх факторів — цілей, завдань, технології, структури, 
людей. Як відкрита система, організація є частиною більшої системи (бізнес-
середовища) і залежить від впливу на неї зовнішніх чинників (прямих — пос-
тачальників, конкурентів, влади; непрямих — технологічних, економічних, 
політичних, соціокультурних, інших). Як соціотехнічна система, організація 
поєднує персонал (соціальний компонент) і техніку, обладнання (технічний 
компонент). Всі підсистеми організації перебувають у динамічному взаємо-
зв’язку. За зміни будь-якого з елементів всі інші частини організації також 
змінюються. Розуміння взаємодії підсистем організації, а також можливих 
наслідків цієї взаємодії дуже важливі для її керівників, особливо на вищому 
рівні.

Однією з найпопулярніших у 80-х роках ХХ ст. системних концепцій ме-
неджменту є теорія “7-S”, розроблена американськими дослідниками Т. Пі-
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терсом, Р. Уотерменом, Р. Паскалем, Е. Атосом. Згідно з розробленою теорією 
ефективно функціонувати і розвиватися у сучасних умовах можуть тільки ті 
організації, керівництво яких підтримує у гармонічному стані систему, що 
складається із семи взаємопов’язаних елементів; зміна кожного з них потре-
бує відповідної зміни інших шести.

Цими елементами (англійська назва кожного з яких починається з літери 
“S”) є:

• стратегія — комплексні програми дій з вибору пріоритетів розвитку 
організації;

• структура — внутрішня композиція організації, що відображає 
взаємозв’язок підрозділів, розподіл відповідальності та повноважень 
між ними;

• системи — процедури і рутинні процеси, що відбуваються в організації;
• штат — важливі групи кадрів, які працюють в організації;
• стиль — спосіб управління, манера поведінки менеджерів стосовно під-

леглих; сюди належить і організаційна культура;
• кваліфікація — професійний рівень, здібності та можливості ключових 

працівників в організації;
• загальноорганізаційні цінності — сенс і зміст основних ідей, принципів 

і моделей поведінки, які організація доводить до персоналу.
Застосування системного підходу до управління дало змогу керівникам ба-

чити всю організацію в єдності та взаємодії її складових.

2.3.3.		Ситуаційний	підхід	в	менеджменті

Розроблений наприкінці 60-х років ХХ ст., є сучасним продовженням і 
розвитком системного підходу до управління. Ключова категорія цього підхо-
ду “ситуація” — конкретний набір обставин, які значно впливають на органі-
зацію у конкретний час. Менеджери, виконуючи всі необхідні управлінські 
дії, повинні враховувати, в якій ситуації перебуває організація. Вивчення си-
туації як важливого аспекту не є новим в управлінській теорії. У 20-х роках 
ХХ ст. М. П. Фоллетт говорила про “закон ситуації”, зазначала, що різні си-
туації потребують різних типів управлінських знань і що ефективний мене-
джер повинен мати досвід управління в різних ситуаціях. До ситуації зверта-
лися також дослідники школи людських ресурсів, емпіричної школи. Але 
тільки наприкінці 60-х років. ХХ ст. наука про управління та інші суміжні з 
нею науки набули значного розвитку, щоб мати змогу досліджувати змінні, 
які впливають на ефективність управління в різних ситуаціях.

Як і системний, ситуаційний підхід не вважається простим переліком ре-
комендацій для керівництва, це радше спосіб усвідомлення організаційних 
проблем та їх вирішень. Ситуаційний підхід визнає, що керівник повинен за-
стосовувати різні прийоми в різних ситуаціях для ефективного досягнення 
цілей організації. Він концентрується на ситуаційних відмінностях між ор-
ганізаціями і всередині організацій.

Вихідні положення ситуаційного підходу до управління:
1. Керівники повинні бути ознайомлені із засобами професійного управ-

ління, які довели свою ефективність, розуміти зміст і особливості процесу уп-
равління, індивідуальної і групової поведінки, методів планування і контро-
лю, прийняття рішень. Для цього потрібно швидко накопичувати теоретичний 
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і практичний (власний та інших) досвід ефективного управління в різних си-
туаціях.

2. В організаціях повинні бути передбачені можливості та резерви для не-
обхідних змін і пристосування до різноманітних ситуацій:

• у визначенні цілей і розробленні стратегії їх досягнення;
• в організаційній структурі управління;
• у статусі, завданнях, повноваженнях, відповідальності підрозділів;
• у технології виробництва;
• в асортименті продукції та послуг;
• у чисельності персоналу і вимогах до нього;
• у стилі управління менеджерів.
3. Ефективні менеджери повинні вміти аналізувати ситуації, що склала-

ся, щоб визначити: які фактори на цей момент впливають на організацію; які 
з них важливі, а які другорядні; що відбудеться за зміни одного чи кількох 
факторів. Фахівці вважають, що доцільно аналізувати не більше десяти зов-
нішніх і внутрішніх факторів.

�. Керівники повинні застосовувати заходи, які відповідали б конкретним 
ситуаціям, мали найменший негативний ефект і сприяли досягненню цілей 
організації.

5. При здійсненні змін у ході пристосування організації до ситуації необ-
хідно передбачувати ймовірні позитивні та негативні наслідки від прийнятих 
рішень.

Ситуаційний підхід до управління крім рекомендацій щодо пристосування 
організації до нових конкретних умов і вимог відображає і наявність універ-
сальних, традиційних підходів до здійснення управління.

2.3.4.	Шляхи	подальшого	розвитку	сучасного	менеджменту

Аналіз шляхів становлення та подальшого розвитку теорії і практики су-
часного менеджменту свідчить, що наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. у сфері 
організації управління відбуваються суттєві зміни, які набули незворотного 
характеру і пов’язані переважно із сучасними тенденціями суспільного і 
культурного розвитку, процесами глобалізації, інформатизації та інтернаціо-
налізації систем управління і управлінської діяльності [1].

У галузі теорії менеджменту відбулася вітчизняна концептуальна ево-
люція від тейлоризму, що поклав початок стандартизації і раціоналізації  
окремих елементів виробничої та управлінської діяльності, до використан-
ня сучасних ідей, концепцій і принципів соціальних наук, синергетики, кі-
бернетики та загальної теорії систем. Внаслідок цього дедалі ширше розви-
вається, поширюється системний і застосовується ситуаційний підхід до 
управління організаціями, що функціонують в усіх галузях і сферах сус-
пільного життя.

У галузі методології управління зроблено значний крок вперед на шляху 
переходу від використання методів впливу, побудованих на суб’єктивних  
судженнях і оцінках, до впровадження і дедалі ширшого застосування ме-
тодів наукового обґрунтування управлінських рішень і дій — дослідження 
операцій, системного й ситуаційного аналізу, математичного програмування і 
комп’ютерного моделювання, програмного прогнозування, планування та 
стратегічного управлінського аналізу.
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У галузі організації управління спостерігається динамічний процес пере-
ходу від застарілих бюрократичних форм і структур управління, що базу-
валися на жорсткому ієрархічному розподілі влади і відповідальності за  
окремими функціями, до використання більш гнучких органічних форм і 
структур: програмно-цільових, сотових, матричних та адаптивних форм і 
структур управління, в яких застосовується логічна інтеграція різноманітних 
функцій, підпорядкована досягненню визначених стратегічних, тактичних і 
оперативних цілей. На цьому шляху ефективніше вирішуються й проблеми 
оптимального співвідношення принципів централізації і децентралізації уп-
равління у бік усе більшого використання останнього.

У галузі так званих людських відносин активно розробляються і широко 
впроваджуються нові партисипативні форми й методи управління людьми, 
що спрямовані на залучення виконавців до участі у прийнятті важливих для 
організацій управлінських рішень, більш повного і якісного використання їх 
особистісного потенціалу, а також його постійне відтворення, стимулювання і 
подальший розвиток.

Таким чином, на передньому рубежі наукових розробок, а також дослі-
дження закономірностей і тенденцій, що відбуваються у сфері управління на 
даний час, а також мають велику практичну значущість, виявилися ті напря-
ми й процеси, які найбільшою мірою відображають змінні умови функціону-
вання сучасних організаційних структур. Це зумовило орієнтацію їх систем 
управління на широке впровадження новітніх технологій і способів високо-
продуктивного здійснення господарської діяльності, прогнозування спожи-
вацького попиту і поведінки конкурентів, обґрунтування ризикових інвести-
цій і домінант стратегічного підходу в управлінні. 

Основними напрямами теоретичних узагальнень і наукових розробок є:
1. Реінжиніринг, тобто перебудова на сучасній інформаційній і техноло-

гічній базі основних принципів організації виробництва і управління. Це тео-
рія і методи комплексного оздоровлення корпорацій, управлінського ренесан-
су з охопленням і реконструкцією усіх без винятку елементів організаційної 
структури, у тому числі системи людських мотивацій і стимулів, а також ор-
ганізаційна перебудова з чітко поставленими цілями та визначеними про-
цедурами і засобами. В межах цього напряму розглядаються й нові імпульси 
підвищення ефективності менеджменту, пов’язані зі скороченням розмірів і 
оптимізацією суб’єктів управління, потенціалом матричних структур, що да-
ють змогу органічно поєднувати лінійне і програмно-цільове управління, 
діяльність комплексних цільових команд тощо. Управлінський механізм та-
ким чином налаштовується на повніше оволодіння ринком — аналіз його міс-
ткості, організацію збуту товарів, способи стимулювання продажу, забезпе-
чення конкурентоспроможності товарів і послуг.

2. Концепція внутрішніх ринків компаній і корпорацій (або організаційних 
ринків). Йдеться про перенесення закономірностей і принципів ринкового гос-
подарства у внутрішнє середовище і внутрішню діяльність фірм і корпорацій. 
Такі революційні перетворення повинні охопити всі підрозділи — лінійні, 
функціональні, маркетингові й навіть апарат вищого керівництва організа-
ційних формувань. Вони стають майже повністю автономними ланками, що 
купують і продають товари і послуги усередині та зовні й поєднуються між со-
бою єдиними інформаційними мережами, фінансовими системами і підпри-
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ємницькою й організаційною культурою. Завдяки удосконаленню операцій 
організаційні ринки різко скорочують багато видів витрат, а головна увага 
при цьому фокусується на обґрунтуванні переходу від ієрархічних до горизон-
тальних структур управління, а також на пошуку вигідних співвідношень 
між великими і малими операціями.

Відповідно до цієї концепції підрозділи, що мають економічну свободу усе-
редині підприємств, швидше забезпечують якісні зміни у виробництві товарів 
і наданні послуг, а також в усій системі відносин із споживачами. На цій інно-
ваційній основі й з використанням сучасних інформаційних і комп’ютерних 
технологій формуються “сітьові або сотові організації” з гнучкою організацій-
ною структурою і розподіленими автономними ланками, які отримали назву 
віртуальних корпорацій. Завдяки цьому з’являється принципово новий 
об’єкт управління, що вимагає дуже тонкого і гнучкого налаштовування і ме-
ханізмів впливу. Це стосується і широко розроблюваної нині концепції “де-
мократичної корпорації”, яка передбачає всебічну і глибоку децентралізацію 
системи управління з розширенням демократичних форм і методів функціо-
нування підрозділів і діяльності їх керівників.

3. Теорія альянсів, тобто асоціативних форм організації і управління. Ін-
теграційні процеси у сфері управління, орієнтовані на ефективніше вико-
ристання усіх видів ресурсів (у першу чергу, науково-технічних, інвестицій-
них, фінансових і людських), спричиняють появу різноманітних форм 
горизонтального об’єднання організаційних формувань. Створюються плоскі 
ієрархії навколо докорінних процесів зі специфічними цілями в кожному із 
них. Це не тільки так звані горизонтальні корпорації, а й стратегічні союзи, а 
також різноманітні модифікації конгломератів, консорціумів, холдингів, гос-
подарських асоціацій і промислово-фінансових груп.

Нова корпоративна модель управління, що передбачає суттєве розширення 
кооперації та інтеграції серед конкурентів, постачальників і споживачів, тим 
самим змінює уявлення вищого менеджменту про границі організації. Про-
фесійні знання й уміння кожного партнера дають змогу створювати “кращу в 
усьому” організацію, в якій будь-яка функція, процес або операція реалізу-
ються на світовому рівні. Компанії об’єднуються для того, щоб використову-
вати специфічні ринкові й організаційні можливості, які для окремо взятих 
організацій практично не існують.

�. Особлива увага до проблеми всебічного розвитку і раціонального вико-
ристання людських ресурсів. Ставлення до людей (персоналу організації) як 
до найважливішого і провідного ресурсу, до капіталу, а не як до витрат вироб-
ництва стає центральним постулатом сучасної організації управління і управ-
лінської діяльності. В усіх проектах і програмах розвитку організаційних 
структур управління основним орієнтиром стає підвищення ролі та значу-
щості людини, особистості — як суб’єкта і об’єкта управління, з його потреба-
ми, інтересами, цінностями, мотивами, стимулами, ступенем задоволеності 
тощо. Особливе місце і нині, і в майбутньому має посідати проблема довіри до 
влади, до систем управління усіх рівнів, до прийнятих рішень, до їх виконан-
ня, до керівників і менеджерів. При цьому захист людини як працівника, під-
приємця і власника дедалі більше відіграє ключову роль у підвищенні ефек-
тивності управління та якості функціонування організаційних систем.
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Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте особливості управління у стародавні часи.
2. Охарактеризуйте зміст і особливості відомих вам управлінських рево-

люцій.
3. Зробіть порівняльну характеристику основних шкіл менеджменту.
�. Дайте характеристику класичної школи управління.
5. Розкрийте внесок Ф. Тейлора у розвиток наукової школи управління.
6. У чому полягає концепція адміністративного менеджменту А. Файоля?
7. Розкрийте зміст теорії “ідеальної бюрократії” М. Вебера.
8. Наведіть принципи продуктивності Г. Емерсона.
9. Покажіть роль Г. Форда у розвитку теорії і практики управління.

10. Розкрийте внесок Л. Урвіка та Л. Г’юліка у розвиток класичної теорії 
управління.

11. Дайте стислу характеристику школи людських відносин управління і 
розкрийте погляди її основних представників.

12. У чому полягають особливості та зміст школи поведінкових наук? На-
звіть її основних представників.

13. Розкрийте основні ідеї школи соціальних систем.
1�. Охарактеризуйте зміст нової (кількісної) школи управління.
15. Наведіть особливості школи управління людськими ресурсами.
16. Розкрийте ключові положення сучасної системи поглядів на менедж-

мент.
17. Дайте характеристику процесному підходу в менеджменті.
18. У чому полягає зміст системного підходу до управління?
19. Охарактеризуйте основні положення ситуаційного підходу в менедж-

менті.
20. Наведіть шляхи і особливості подальшого розвитку сучасного менедж-

менту.
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Розділ 3

ІсТорІя  меНедЖмеНТУ   
в  УКраїНІ

Досліджуючи еволюцію українського менеджменту, необхідно враховува-
ти усі історичні, політичні, суспільно-економічні реалії розвитку України, 
становлення її як держави у давнину та відродження як самостійної незалеж-
ної демократичної країни в наш час.

Для правильного розуміння того, як розвивався менеджмент в Україні, 
визначення національних та інтернаціональних рис і особливостей його на-
прямів, розуміння принципів управління, які виявилися найбільш універ-
сальними та прийнятними в різні часи, необхідно розглянути його джерела та 
непростий шлях від появи перших професійних менеджерів до сучасних ук-
раїнських шкіл науки управління.

В історичному аспекті цікаві передусім ідеї, здобутки та досягнення управ-
лінців минулого, які зробили свій внесок у менеджмент промислового та сіль-
ськогосподарського виробництва, займалися проблемами організації праці, 
управління персоналом. Враховуючи те, що українські землі протягом понад 
три століття перебували у складі Російської імперії та Радянського Союзу, 
потрібно дослідити розвиток і досягнення управлінської думки в цих держа-
вах. 

3.1. розвиток управління в російській імперії

Початок розвитку промислового виробництва в Росії припадає на кінець 
ХvІІ — початок ХvІІІ ст. Першими були дрібні залізоплавильні підприємс-
тва. Господар виступав і як майстер, і як керівник. Навіть про зародковий на-
уковий менеджмент йтися не могло. Добре відомий Тульський чавунопла-
вильний завод було збудовано відомим промисловцем М. Демидовим у 1696 р. 
Через шість років Петром І йому ж було передано Нев’янський залізоробний 
завод на Уралі. При цьому сім’я Демидових не лише володіла уральськими 
заводами, а й будувала нові, реконструювала старі виробничі потужності та 
управляла ними.

У 1720 р. для управління трьома державними підприємствами Уралу було 
призначено спеціального чиновника, Василя Татищева, який фактично і став 
першим російським професійним менеджером. 

Василь Татищев був одним із “пташенят гнізда Петрова” і водночас спод-
вижником і співучасником багатьох справ Петра І. Як обдарована, працелюб-
на, талановита, розумна і діяльна людина, він був помічений самодержцем і 
наближений до нього. Діяльність Татищева визначалася багатогранністю: він 
був дипломатом, істориком, державним діячем, складальником географічних 
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мап, а головне — відмінним організатором становлення металургійних за-
водів, “батьком” управління виробництвом у Росії, родоначальником науки 
управління. За повної відсутності будь-яких документів, що регламентували 
управлінську діяльність, він особисто склав спеціальний наказ керівнику Ук-
туського заводу. Попри відсутність достатнього особистого досвіду керівниц-
тва Татищев у загальних рисах окреслив коло проблем, з якими постійно сти-
калися керівники заводів, і визначив приблизні шляхи їх розв’язання, 
сформулював перелік адміністративних обов’язків керуючого підприємством, 
структуру та склад майстрів та інших працівників, їхні службові обов’язки 
тощо. Таким чином він сформував організаційну структуру тогочасних за-
водів.

Тому саме 27 лютого 1721 р. можна вважати днем народження науки та 
практики управління у промисловості, а автора першого управлінського цир-
куляра В. Татищева — родоначальником науки управління (значно раніше 
від Тейлора). 

Згодом, 1735 р., Татищев склав і впровадив у практику керування підпри-
ємствами Заводський статут, Гірничий статут та “Наказ шихмейстеру”, які 
протягом ХvІІІ ст. були основними документами, що регламентували діяль-
ність заводів. Він створив лінійну структуру управління, яку широко впро-
ваджували на підприємствах того часу і рівня розвитку виробничих сил та ви-
робничих відносин. Проіснувавши понад півтори сотні років, лінійна 
структура поступилася місцем новій, функціональній структурі управління. 

Від того часу, коли В. Татищев складав Заводський та Гірничий статути і 
“Наказ шихмейстеру”, до початку ХХ ст. ніяких суттєвих змін в управлінні 
виробництвом у Росії не відбулося. Незважаючи на вдосконалення техніки та 
технології, розбудову заводів і фабрик, осмислення та узагальнення набутого 
багаторічного досвіду, науково-технічний прогрес, еволюція управління в 
Росії відбувалися мляво. Це пояснюється тим, що управління виробництвом у 
промисловості змінювалося еволюційним шляхом. В результаті удосконален-
ня техніки, технологій, науково-технічного прогресу, оприлюднення досвіду, 
зміцнення заводів і фабрик якоюсь мірою змінювалось і управління.

У господарському житті країни досить реакційну роль відігравало держав-
не управління в особі самодержавства. Воно фактично гальмувало розвиток 
капіталістичних відносин, особливо на селі. Малоефективна протекціоністсь-
ка політика щодо власної промисловості, підтримка феодально-поміщицько-
го сільського господарства поглиблювали економічні та соціальні суперечності 
в країні. 

Лише повільне перетворення на зламі століть державного ладу на буржуаз-
но-монархічний дало змогу паралельно здійснити деякі зміни в економічній 
політиці держави. З часом з’явилися державне законодавство, монопольні 
об’єднання, профспілки. Тогочасне російське суспільство отримало мож-
ливість ознайомитись із досвідом передових капіталістичних держав світу. 
Надійшла інформація про змінені вимоги щодо якості та кількості праці, до-
сягнення технічного прогресу та наслідки його впровадження у повсякденну 
практику промислового виробництва. 

Росія змогла відчути зростаючий вплив профспілок, порівняти роботу під-
приємств старих форм власності та нових акціонерних і кооперативних. При 
цьому помітно різнилися методи та стилі управління старими підприємства-
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ми та фірмами нових форм власності. Виходячи з головних законів філософії, 
зміст повинен відповідати формі, а форма — змісту. Так було і з управлінням 
виробництвом у промисловості. Із зміною форми змінювалось управління; із 
зміною управління повинна була змінитися і форма. Таким шляхом відбував-
ся розвиток фабрик, заводів. До кінця ХІХ і початку ХХ ст. ніяких суттєвих 
змін у цьому напрямі не сталося. Управління на фабриках і заводах здійсню-
валося їх власниками, а тому повністю залежало від досвіду, організаторських 
здібностей, характеру, методу і стилю роботи цих підприємців. Оскільки кож-
ній людині притаманний індивідуальний стиль, то в Росії було стільки стилів 
управління, скільки заводів і фабрик, але вони мали одну спільну рису — на 
всіх підприємствах існувала лінійна структура управління.

Проте думка щодо управління в Росії не тільки не відставала, але в деяких 
випадках випереджала розвиток менеджменту на Заході. Так, у 1860–1870 рр. 
у Московському вищому технічному училищі було розроблено методику ра-
ціоналізації трудових процесів, яка здобула “Медаль успіху” на Всесвітній 
торговій виставці у Відні в 1873 р. Ця методика викликала інтерес за кордо-
ном і стала поширюватися в Англії. Аналогічні методики почали розробляти-
ся американськими представниками школи наукового управління (Ф. Тейло-
ром, Ф. і Л. Гілбрейтами та ін.) лише на початку ХХ ст. 

У 1911–1912 рр. І. Семенов, професор Санкт-Петербурзького політехнічно-
го інституту, читав лекції з курсу “Управління заводським господарством”, 
в якому пояснювалися основи виробничого менеджменту. Революційні зміни 
в структурі управління почалися із запропонування Ф. Тейлором функціональ-
ної системи управління. Пропаганда його ідей і розробок в галузі наукового уп-
равління успішно здійснювалася і в Росії. Активний переклад і видання робіт 
Ф. Тейлора розпочалися перед Першою світовою війною. Популяризатором 
його ідей і послідовником у Росії був Л. Левенстерн. Він не лише видав усі 
праці Ф. Тейлора, а й розвивав його теорію у своїх роботах. У книзі “Наукові 
основи заводоуправління” (СПб., 1913) сформулював такі принципи наукової 
організації праці:

• наукова система організації, яка ґрунтується на наукових даних;
• науковий добір на підставі вироблених науковим шляхом законів, ма-

шин, матеріалу та людей;
• призначення працівника на роботу, яка найбільше йому відповідає; що-

денне надання заводоуправлінням певної письмової інструкції;
• створення певного духу комерції між заводською адміністрацією і пра-

цівниками, переважно на основі доцільного і розумного розподілення 
між ними обов’язків.

Наступна праця Л. Левенстерна “Схема наукової організації заводу” (СПб., 
1913) заслуговує на увагу, оскільки інтерпретує систему наукового управлін-
ня майстернями Тейлора стосовно російських заводів. Автор розглядає роботу 
розподільчого бюро, його функції, значення і взаємозв’язок з виробництвом. 
Таке бюро стало прообразом майбутніх відділів і служб заводів і фабрик, пра-
батьком: всі вони виходили із розподільчого бюро і ставали самостійними, а 
бюро скорочувалось, зменшувалася кількість його функцій, доки воно не пе-
ретворилося на плановий відділ.

Перекладачем усіх робіт Ф. Тейлора був викладач Санкт-Петербурзького 
університету В. Панкін. Працюючи над текстами американця, він чітко зро-
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зумів їх глибокий зміст і тому сам став носієм його ідей, думок, пропозицій. 
Система Тейлора була сприйнята Панкіним без будь-яких ідеологічних упе-
реджень, він пропонував російським промисловцям упроваджувати її такою, 
якою вона розроблена, але попереджав, що потрібно використовувати не саму 
систему, а її принципи, пристосовуючи їх до російських умов. Автор пере-
кладів був впевнений у користі наукової організації управління виробничими 
процесами не тільки для підприємців і працівників, а й для всіх трудящих і 
країни в цілому.

Отже, В. Панкін і його оточення повністю сприйняли наукову організацію 
управління і сприяли її впровадженню в Росії. Якби вона була так само прий-
нята і після жовтневого перевороту та громадянської війни, без заперечення її 
капіталістичного походження, без критики і ревізії, тоді Росія була б серед 
провідних економічних держав і за продуктивністю праці, і за рівнем життя 
населення.

3.2.  економічна наука та управління на території  
України в дожовтневий період

Розвиток теорії управління промисловим виробництвом. У середині 
ХІХ ст. на території України працювали відомі вчені-економісти І. Вернад-
ський, Д. Журавський, Т. Степанов, які були відвертими прихильниками 
вільних капіталістичних відносин, необмеженого розвитку приватної ініціа-
тиви, мінімізації втручання держави в економічні відносини підприємств. 
Водночас вони на зародковому рівні робили спроби дослідження системи уп-
равління, яка тоді існувала на вітчизняних підприємствах. Їхні досліджен-
ня стали основою підвалин, на яких на зламі соліть виросла різностильова 
будова вітчизняної політичної економії з яскраво вираженими маргіналь-
ним, соціальним та організаційно-виробничим (у сільськогосподарській еко-
номії) блоками.

До таких учених належали також ректор Київського університету в 50–80-х 
роках академік М. Бунге, професор Київського університету М. Зібер та про-
фесор Харківського університету М. Косовський. Проголошуючи вільну кон-
куренцію та приватну ініціативу, які здатні “розвивати суперництво та дух 
заповзятості для розв’язання дії природних законів” [1, 57], дещо пізніше 
вони дійшли висновку про доцільність ідей протекціонізму, державного регу-
лювання деяких аспектів економічного життя країни та згодом — до сприй-
няття основних постулатів організації управління виробництвом.

Чільне місце в економічній науці Росії та України кінця ХІХ — початку 
ХХ ст. посідає постать Михайла Івановича Тугана-Барановського. Цей видат-
ний вчений, який працював у Санкт-Петербурзькому університеті, а згодом 
був усунутий за марксистські погляди від викладання і висланий на Полтав-
щину, де протягом багатьох років працював земським гласним, зробив ваго-
мий внесок у розвиток економічної науки, зумів правильно оцінити тогочасні 
тенденції до систематичного вивчення управління промисловим і сільськогос-
подарським виробництвом. Він мав значні здобутки у розвитку економічної 
кон’юнктури, теорії управління, теорії розподілу, теорії кооперації, монетар-
ної економіки, сучасної теорії циклів та соціальної теорії розподілу. Визнаю-
чи необхідність і доцільність соціальних реформ і державного регулювання 
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економіки, М. Туган-Барановський стверджував, що наука однозначно пішла 
на поступки захисникам вільного товарного господарства. Це призвело до виз-
нання необхідності державного регулювання економіки. Він вважав, що необ-
хідно дотримуватись поєднання підприємницької активності в управлінні 
приватною власністю та елементів державного регулювання [18]. Доводив до-
цільність державного регулювання економіки, намагався обґрунтувати основ-
ні напрями такого регулювання, його економічну доцільність, ступінь і межі 
регулювання. Вчений пояснював, що “Вивчення законів вільної гри еконо-
мічних сил — у чому й полягає найважливіший зміст політичної економії — 
призвело до визнання необхідності планомірного регулювання цієї гри сус-
пільною владою” [18, 156].

М. Туган-Барановський одним з перших в Росії та Україні здійснив глибо-
кий порівняльний аналіз австрійської школи політичної економії, виявив 
сильні та слабкі сторони, наукову спроможність методологічних засад і теоре-
тичних концепцій, визначив їх місце в розвитку економічної теорії та подаль-
ші перспективи. Можливість досягнення важливих теоретичних висновків 
він пов’язував передусім із застосуванням засновниками теорії абстрактно-де-
дуктивного методу дослідження, прагненням чітко визначити межі політич-
ної економії, її предмета і методів дослідження, розумінням ними теоретичної 
економії як точної науки, головним завданням якої є “встановлення загаль-
них типів господарських явищ та відкриття шляхом абстракції точних еконо-
мічних законів” [18, 171]. 

Теорія граничної корисності доводить, що обидва принципи оцінки узго-
джені між собою; ця узгодженість тим більша, чим більшою мірою розподіл 
народної праці підпорядковується господарському принципу [20]. М. Туган-
Барановський ввів у науковий обіг поняття “вартість” і “трудова вартість”. 
Вартість є господарською витратою, яка здійснюється для здобуття предмета і 
враховує витрати засобів виробництва та праці; трудова вартість — це части-
на цієї витрати, а саме “витрати праці”. Вчений сформулював закон (“теоре-
му цінності”), згідно з яким граничні корисності господарських благ, які 
вільно відтворюються, є прямо пропорційними їх трудовим вартостям. 

У 1902 р. на засіданні Київського фізико-математичного товариства відо-
мий математик М. Столяров аналітично довів теореми М. Тугана-Барановсь-
кого [16] завдяки застосуванню диференційного обчислення. Математик зумів 
певною мірою подолати обмеженість запропонованого у теоремі суто 
суб’єктивного розуміння корисності: у Столярова граничні корисності госпо-
дарських благ виступають як частинні похідні функції суспільної корисності. 
У світовій літературі вважається, що саме М. Столяров першим сформулював 
цю функцію. 

У відомій праці “Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини та вплив 
на народне життя” (189�) М. Туган-Барановський визначив низку принципо-
во нових підходів у розв’язанні проблеми криз. Крім того, в ній започаткова-
но сучасну теорію кон’юнктури та закладено підвалини теорії антикризового 
управління. По суті вчений сформулював засади сучасної інвестиційної теорії 
циклів, чим випередив основну ідею кейнсіанської теорії циклів — “заоща-
дження — інвестиції” як стартовий внутрішній поштовх усього механізму 
циклічних коливань. Він зумів визначити функціональний взаємозв’язок 
між основними факторами економічної активності. У світовій економічній лі-
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тературі концепція циклів та криз М. Тугана-Барановського розглядається як 
така, що визначила якісно новий етап у розвитку теорії циклів, започаткува-
ла сучасну теорію кон’юнктури. Вона мала значний вплив на подальші роботи 
видатних економістів Дж. Кейнса, Р. Хутрі, Дж. Хікса та багатьох інших.

Розвиток економічної науки на рубежі ХІХ і ХХ ст. зумовив появу праць 
вітчизняних економістів О. Білімовича, С. Булгакова, В. Железнова, В. Ко-
синського, В. Левитського, Р. Орженицького, Є. Слуцького. Значним є доро-
бок вітчизняних вчених Т. Рильського, К. Гаттенбергера, Г. Цехановецького, 
М. Косовського, А. Антоновича та ін.

Основні наукові сили у Східній Україні на той час зосереджувалися пере-
важно у Київському, Харківському та Одеському університетах, численних 
навчальних закладах та наукових товариствах. Багато вчених-економістів — 
вихідців з України працювали в наукових та навчальних закладах Петербур-
га, Москви та інших міст Росії. Головними науковими центрами, до яких 
тяжіла українська інтелігенція на західноукраїнських землях, були Львівсь-
кий та Чернівецький університети, а також Наукове товариство ім. Т. Шев-
ченка у Львові.

Історія економічної думки як українського, так і російського народів сьо-
годні не можна уявити без наукового доробку М. Тугана-Барановського, 
Є. Слуцького, Т. Рильського, П. Ляшенка, В. Левитського, О. Миклашевсько-
го та багатьох інших вчених, яких дала світу Україна. Водночас наукова, 
викладацька та громадська діяльність в Україні таких відомих вчених, як 
П. Струве, М. Бердяєв, С. Булгаков, М. Соболєв, В. Железнов та інших, разом 
з передовою російською наукою в цілому помітно вплинули на розвиток ук-
раїнської економічної думки.

Перейнявши від класиків політекономії сприйняття загальних законів 
економічного розвитку, тогочасні вчені-економісти здійснили певне пере-
орієнтування економічної теорії від вивчення законів, які управляють роз-
поділом продукту праці між основними класами суспільства, до поглиблення 
дослідження процесів функціонування економіки в цілому, її окремих струк-
турних складових, їх взаємодії та взаємозв’язку, ролі управління виробниц-
твом у досягненні кінцевого успіху. Головною ідеєю поширеної на той час тео-
рії маргіналізму (теорії граничної корисності, що виникла у 70-х роках 
ХІХ ст.) було вивчення закономірностей найефективнішого режиму функціо-
нування підприємства, що працює в умовах вільної конкуренції. Важливим 
було дослідження принципів функціонування ринку, його закономірностей, 
ефективного розподілу ресурсів. Через певний час поступово виникла потреба 
вивчення управління виробництвом.

Повільне, але поступове зростання промисловості на теренах України 
спричинило значне зростання міст, передусім Києва, Харкова, Одеси, Юзів-
ки, Катеринослава. Розвитку промисловості тут сприяли не лише наявні не-
подалік сировинні та енергетичні ресурси, а й значна міграція зубожілого се-
лянства в міста. Водночас з’явилася українська буржуазія, а серед неї й 
мільйонери-промисловці Алчевський, Войтенко, Терещенко, Харитоненко 
та ін., управлінський досвід яких з часом став предметом вивчення вітчизня-
них економістів.

Помітне місце у роботах вітчизняних учених-економістів, виданих в остан-
ні роки ХІХ — першій декаді ХХ ст., посідають дослідження економічної 
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політики держави, ролі та місця монополій у загальній системі капіталізму, 
потенційних можливостей соціалізму та імперіалізму (що було пов’язане із 
переходом капіталізму в монополістичну стадію), ролі та місця управління 
промисловим підприємством у процесі його функціонування. Тут слід виокре-
мити роботи П. Струве, І. Гольдштейна, П. Фоміна. Тісний взаємозв’язок мо-
нополій та змін у соціально-економічній ситуації в країні досліджували у 
своїх працях М. Туган-Барановський, А. Антонович, М. Цитович. Ґрунтовне 
вивчення проблем державного господарства та теорії фінансів підприємства 
було здійснене П. Мігуліним. Дослідження конкретних економічних про-
блем, роботи в царині прикладних студій і проблем економічної політики ок-
ремого підприємства та держави в цілому дали змогу розширити коло питань 
до управлінських та історико-економічних (С. Булгаков, М. Туган-Барановсь-
кий, П. Лященко). 

З огляду на напівколоніальний стан України проблеми економіки держави 
та підприємств набули відповідного резонансу у національно свідомої частини 
українського народу, передусім національної інтелігенції. Найяскравіше ідеї 
національного відродження та українська національна самосвідомість відоб-
ражені у питаннях щодо сільськогосподарської кооперації. Значна теоретич-
на спадщина з цієї проблеми залишена такими економістами, як К. Мацієвич, 
Л. Падалка, М. Левитський, В. Доманицький та ін. Ці вчені добре розуміли 
визначну роль, яку могла відіграти сільськогосподарська кооперація у націо-
нальному та державному відродженні України. Вони вважали що така коопе-
рація українського селянства може перерости у своєрідний національно-виз-
вольний рух. До такого висновку підштовхував досвід європейського 
кооперативного руху, його місце у національно-визвольних процесах в краї-
нах Центральної Європи, реформи Столипіна та Вітте у Росії.

дослідження проблем сільськогосподарської кооперації. На теренах 
царської Росії ці питання були тісно пов’язані з дискусіями про роль та місце 
сільськогосподарської общини, її можливостей у піднесенні економіки держа-
ви, роль, функції та організація управління такою общиною (свого часу в цих 
дискусіях брав участь Лев Толстой). Кращі представники наукових та громад-
ських кіл України постійно наголошували на потребі врахування в економіч-
ній політиці саме тих особливостей суспільно-економічного укладу українсь-
кого села, які склалися історично і які уряд царської Росії всіма силами 
намагався будь-що ліквідувати. Законне право селянства вести господарство 
у тих формах, які в Україні склалися історично, відстоювали такі видатні 
представники національної української інтелігенції, як Т. Рильський, М. Кос-
томаров, В. Бєлозерський, П. Чубинський та ін. В умовах такої боротьби фор-
мувалися і розвивалися ідеї сільськогосподарської кооперації, яку розгляда-
ли як один з можливих засобів пробудження національної самосвідомості та 
самодіяльності українського селянства, піднесення його культурного та еко-
номічного рівня. У ній нерідко шукали дієвий засіб протистояти нівелюючо-
му впливу офіційної політики російського царату.

Досліджуючи досвід організації та управління сільськогосподарськими ко-
оперативними підприємствами в країнах Західної Європи, видатний українсь-
кий дослідник-економіст, мислитель і громадський діяч С. Подолинський 
розглядав їх реальні можливості у розвитку економіки держави, ролі та місця 
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управління сільськогосподарськими кооперативами в реалізації притаман-
них їм переваг перед численними дрібноселянськими господарствами. Анало-
гічно до С. Подолинського у перевагах великого господарства перед дрібним 
селянським в умовах капіталізму був переконаний Іван Франко. Тільки вели-
ке колективне землеробство, на його думку, дає змогу перетворити занедбані 
селянські наділи на родючі масиви та піднести сільськогосподарське вироб-
ництво. Проте форми реалізації суспільної власності у Франка відрізняються 
від передбачених науковим соціалізмом, тобто Марксовою теорією. Земля, а 
також всі угіддя, націоналізовані шляхом викупу чи конфіскації, залежно від 
конкретних умов, “повинні належати до тих громад, котрі на них працюють, 
а також розподіл, при якому щорічні зиски розділювались би між членів спіл-
ки по мірі того, як хто приступив до неї, з більшим чи меншим вкладом” [22, 
348]. Зрештою, кооперативні ідеї у Франка поступово звужуються до ідей ви-
робничого кооперування або колективного землеробства. Головним в еволюції 
його поглядів було те, що, не полишаючи остаточно ідеї колективістських 
форм господарювання, він зрозумів значення власне сільськогосподарської 
кооперації та почав приділяти увагу розвитку різних її видів і форм, виявив 
інтерес до організації управління кооперативами в західноєвропейських кра-
їнах.

Цікавими щодо цих питань були погляди видатного українського науков-
ця і відомого громадського діяча Михайла Драгоманова — також палкого 
прихильника колективних форм землеволодіння та землеробства. Він глибо-
ко аналізував процеси диференціювання селянства, загострення соціальних 
суперечностей, але однозначно віддавав перевагу реформаторським засобам їх 
розв’язання. Основними заходами на цьому шляху М. Драгоманов вважав за-
воювання політичної свободи, демократизацію та вдосконалення державного 
і виробничого управління промисловими та сільськогосподарськими підпри-
ємствами.

Загалом ставлення українських економістів до втілення ідеї колективних 
форм землеробства на основі існуючих тоді общинних відносин було негатив-
ним. В Україні спробу не тільки теоретично обґрунтувати, а й практично ре-
алізувати ідею кооперування селянства, спираючись на досягнення теорії та 
практики політекономії та організації управління виробництвом, здійснив на 
Херсонщині відомий український економіст М. Левитський. Фактично це 
була спроба першого теоретичного обґрунтування ідеї артільного сільськогос-
подарського виробництва і створення його організаційних засад і структур. 
Базою для спільної праці членів артілі були гасла про взаємоповагу і бра-
терську любов, запровадження за спільною згодою визначеного порядку робіт 
та обов’язкового виконання розпоряджень і вказівок спеціально призначених 
або обраних керівників. Водночас в артілях створювалася багатоступенева 
система підпорядкованості, надлишкова кількість “керівників” і відповідно 
можливість неадекватного використання ними свого службового становища.

Реалізація цього проекту завершилася практично повною поразкою. Сам 
М. Левитський докладав чимало зусиль для пропаганди цих ідей, у тому чис-
лі й поза межами імперії. Діяльність його викликала жваве обговорення серед 
вчених-економістів, у процесі чого було зроблено чимало висновків як про-
тивниками, так і прихильниками артільного землеробства, що сприяло по-
дальшому розвитку кооперативної теорії. 
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Деякі вчені-аграрники у своїх дослідженнях сільськогосподарської еконо-
міки пішли шляхом організаційно-виробничого напряму, відомого як “школа 
О. Чаянова”. Ці економісти разом із М. Туганом-Барановським попереджали 
проти застосування на практиці грубого марксистського варіанта кооперації 
селянства, що було здійснено у країні після жовтневого перевороту.

3.3.  Управління в Україні за часів воєнного комунізму  
та нової економічної політики

Управлінська наука в Україні протягом тривалого часу розвивалася в пев-
них межах тих концепцій, які були дозволені або панували в колишньому Ра-
дянському Союзі. Внаслідок цього майже всі наукові дослідження були спря-
мовані на пошук дієвих шляхів постійного вдосконалення та посилення 
командно-адміністративної системи. Водночас саме науковий пошук дав мож-
ливість поступового накопичення чималого досвіду в галузі управління на-
родним господарством.

Аналізуючи здобутки та напрями розвитку науки управління в Україні, 
можна виокремити такі періоди, що мають певні особливості:

1) жовтень 1917–1921 рр. — визначення шляхів і способів реалізації ідеї 
централізованого державного управління, формулювання його принципів, 
пошук ефективних методів державного управління;

2) 1921–1928 рр. — подальше вдосконалення централізованого управлін-
ня виробництвом, проведення теоретичних студій та здійснення практичних 
заходів впровадження господарського розрахунку як основи для реалізації 
економічних методів управління; вивчення можливості залучення трудових 
колективів до управління виробництвом;

3) 1929–19�6 рр. — внаслідок масованої індустріалізації народного госпо-
дарства держави та колективізації у сільському господарстві, а також форс-ма-
жорних обставин війни — подальше вдосконалення управлінських структур, 
розвиток планування, організації виробництва, підготовки та перепідготовки 
кадрів;

�) 19�5–1957 рр. — пошук оптимальних форм державного управління в 
мирний час, тіснішої взаємодії різних державних і партійних органів управ-
ління;

5) 1958–1965 рр. — роки “хрущовської відлиги” — пошук теоретичного 
обґрунтування та практичної реалізації ідеї про децентралізацію управління 
різними сферами життя країни через територіально-галузеву систему управ-
ління;

6) 1966–198� рр. — усвідомлення потреби зміни економічних відносин і 
здійснення економічних реформ, але спроби реформування управління народ-
ним господарством повернули вертикальне підпорядкування в усіх галузях. 
У другій половині цього періоду намітився перехід до часткового застосуван-
ня економічних методів в управлінні народногосподарськими об’єктами через 
впровадження господарського розрахунку та зміщення акцентів у стимулю-
ванні праці до економічних;

7) 1985–1991 рр. — усвідомлення гострої потреби суттєвих змін в еконо-
міці та управлінні, часткове трансформування економічної системи; введення 
двох моделей госпрозрахунку, активізація кооперативного руху та орендних 
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відносин, що сприяло появі значної кількості орендних підприємств та закри-
тих акціонерних товариств;

8) 1992 р. — наш час — продовження розвитку ринкових форм економіки, 
реформування національної економіки та управління нею в нових умовах пе-
реходу до ринку.

Після жовтневого перевороту 1917 р. у Росії сформувалося негативне став-
лення до системи Тейлора як до теорії “витискання поту”, “потогінної систе-
ми” тощо. Розглянемо коротко розвиток управлінської думки, проблеми та 
здобутки науки управління на теренах України та колишнього СРСР. Систе-
ма Тейлора була настільки популярною і сильною, що не пройшла повз увагу 
політика та ідеолога В. І. Леніна. В ній він побачив те, що хотів бачити з пози-
ції комуністичних ідей, а головну сутність випустив. “Система Тейлора — без 
відома і проти волі її авторів — готує той час, коли пролетаріат візьме в свої 
руки все суспільне виробництво і призначить свої, робітничі комісії для пра-
вильного розподілу і упорядкування своєї суспільної праці... І робітничі ко-
місії за допомоги робітничих союзів зможуть застосувати ці принципи розум-
ного розподілу суспільної праці, коли вона буде позбавлена поневолення її 
капіталом” [21, 317]).

Ф. Тейлор агітував за те, що організацією праці управління повинні займа-
тися спеціально підготовлені люди, які знають справу, а Ленін — за створення 
комісій з робітників. У березні 1918 р. В. І. Ленін у брошурі “Чергові завдання 
Радянської влади” поставив питання про організацію управління в Радянській 
Росії. Він наголошував: “Тепер на чергу висувається, як чергова і складова 
своєрідного переживаного моменту, третє завдання — організувати управління 
Росією... Тепер ми повинні управляти Росією.” [12, 172]. Ленін пояснював не-
обхідність поліпшення організації праці та управління промисловими підпри-
ємствами на основі системи Тейлора, наголошуючи що в ній міститься величез-
ний прогрес науки, який систематично аналізує процес виробництва і відкриває 
шляхи до значного підвищення продуктивності людської праці. Початі в Аме-
риці у зв’язку з введенням системи Тейлора наукові дослідження, вивчення 
руху дали величезний матеріал для навчання трудящих  значно вищих прийо-
мів праці взагалі та організації праці зокрема.

Як видно, Ленін змінив своє ставлення до системи Тейлора. Він вважав, що 
соціалізм переміг за Радянської влади і системи Тейлора організації праці, 
але водночас вимагав її перегляду. Цим скористалися перші розробники сис-
теми організації праці в Росії. Позитивні відгуки Леніна пройшли повз їх ува-
гу, а його критика Тейлора була сприйнята з ентузіазмом.

Водночас активно розроблялася теорія кооперації в народногосподарсько-
му комплексі країни. Слід погодитися з думкою М. Тугана-Барановського що 
кооперація з’явилася як наслідок впливу соціалістичного ідеалу на капі-
талізм. Власне в руслі цього ідеалу як прагнення до нового справедливого сус-
пільного ладу, звільнення від будь-якої експлуатації почали розвиватися ідеї 
кооперації. Вони поступово видозмінювалися, конкретизувалися в процесі 
розвитку та поглиблень уяви людей про суспільство. 

Теорія і практика кооперації в різних країнах розвивались по-різному. Не-
однаковою була її доля і в різні часи, але певні типи та види кооперації посіли 
своє законне місце разом з іншими формами господарської активності при ка-
піталізмі та інших суспільних системах, які розвиваються на основі капі-



88

талізму. В Україні доля кооперації, її теорії та розробників склалася досить 
трагічно. Така форма суспільно-економічної діяльності широких мас була ви-
окремлена з історичного контексту всього господарського розвитку. Там, де 
вона залишилася у звуженому варіанті (споживча кооперація), поступово 
трансформувалася в один із різновидів бюрократичної господарської системи.

Ефективний розвиток кооперації на селі перед революціями 1917 р. та на 
початку 20-х років ХХ ст. відкривав широкі перспективи як для сільського 
господарства, так і для усього народногосподарського комплексу країни. Хоча 
кооперація у своїх простіших формах з’явилася на ранніх стадіях розвитку 
людського суспільства, розуміння її як суспільно-економічної організації 
трудівників, спрямованої на захист їхніх інтересів економічними методами, 
пов’язане з розвитком капіталізму. Кооперативні ідеї захопили передові уми 
Російської імперії, у тому числі й українські. 

Важливу роль у розвитку теорії та практики кооперативного руху відігра-
ли ідеї виробничої кооперації. “Не буде перебільшенням сказати, що вся су-
часна кооперація виросла з ідеї виробничої артілі і що в цьому розумінні ви-
робнича артіль є основним і початковим видом кооперації...” [19, 219]. Біля 
джерел кооперативних ідей можна побачити творців утопічного соціалізму 
Сен-Сімона, Фур’є та Оуена. Ці мислителі “були проникнуті просто зворуш-
ливою за своєю наївністю довірою до розуму людини” [18, 72]. Певні натяки 
на розуміння ролі управління в досягненні кінцевої мети кооперації вироб-
ництва та забезпеченні соціального захисту робітників містяться в працях 
Шарля Фур’є. Він вбачав кооперацію в подальшому усуспільненні виробниц-
тва, що має призвести до поступової його організації під управлінням вели-
ких компаній та значного зростання суспільного багатства.

Добре знаний у 20-х роках український дослідник кооперативного руху 
О. Лозовий вважав “спроби деяких кооператорів вести родовід кооперації від 
великих соціалістів-утопістів мало обґрунтованими” [13, 73]. Звичайно, со-
ціалістів-утопістів не можна вважати теоретиками кооперації з погляду політ-
економії, проте деякі економісти вбачали в них родоначальників кооператив-
ного руху в розумінні формування вищих його принципів, мети та й самої ідеї 
кооперації. Так само, як і в країнах Західної Європи, їх вчення та ідеї вироб-
ничої кооперації поклали початок розвитку кооперативної ідеї в Росії та Ук-
раїні. 

Спираючись на наявну теоретичну базу та практичні напрацювання попе-
редників, сільськогосподарська кооперація в Україні перед 1917 р. набула 
вигляду досить стрункої системи та мала чітку організаційну структуру. Вона 
охоплювала низові кооперативи, союзи відповідних кооперативів і централь-
ну організацію, яка об’єднувала діяльність усіх кооперативів. Київське цент-
ральне сільськогосподарське товариство у 1918 р. було перетворене на Цент-
ральний Український сільськогосподарський союз, який керував діяльністю 
сільськогосподарських кооперативів по всій Україні. Центральна установа 
виконувала низку суто управлінських функцій: постачання техніки, збут і 
організація переробки продукції кооперативів, опікування проблемами зрос-
тання врожайності та підняття загальної агрономічної культури селянських 
господарств, проблемами кредитування та підвищення загального рівня ос-
віти та культури селян, управління всією системою сільськогосподарських 
кооперативів України.
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У цей час здійснювалися глибокі наукові дослідження теоретичного та 
прикладного спрямування, які швидко дістали визнання у світі. В межах ор-
ганізаційно-виробничого напряму працювала “школа Чанова”; її послідовни-
ки в Україні — К. Мацієвич, К. Маньковський, О. Челінцев та ін. Переважна 
більшість дослідників обстоювали збереження приватної власності на землю 
як запоруку суспільно-економічного прогресу на селі та розв’язання числен-
них проблем його мешканців. Лише М. Туган-Барановський здійснив реальну 
спробу теоретичного обґрунтування можливості використання виробничої 
сільськогосподарської кооперації з позицій соціалістичних перетворень. Він 
досліджував питання: як організувати сільськогосподарське виробництво та 
забезпечити ефективне управління ним, щоб через процес зрівняльного роз-
поділу не знизилась продуктивність виробництва; в який спосіб зберегти 
найостанніші досягнення технічного прогресу, агрономічної та біологічної на-
уки, які вже протягом певного часу застосовувалися у передових поміщиць-
ких господарствах, що раніше перейшли на рейки капіталістичного сільсько-
господарського виробництва. 

На жаль, більшовики розглядали всі заходи сільськогосподарської коопе-
рації, якою до революції на селі було охоплено приблизно 80 % населення, 
лише як засіб переходу від капіталістичного до комуністичного постачання та 
розподілу [12]. Зрештою, соціалістична держава експропріювала у кооперації 
її матеріальні та грошові ресурси і перетворила її добре налагоджений управ-
лінський апарат на додаток до державного апарату централізованого розподі-
лу. Оскільки ринок в епоху воєнного комунізму був знищений, то і коопера-
ція втратила для селянських господарств своє початкове значення. 

При розвалі сільськогосподарської кооперативної системи в Україні існу-
вало кілька альтернативних думок щодо організації сільськогосподарського 
виробництва. Разом із ідеєю державних сільськогосподарських підприємств 
(радгоспів) існувала ідея створення колективних сільських господарств типу 
артілей (пізніше — колгоспів). Останні не могли організовувати господарство 
раціонально і тому вели його в напівнатуральній формі. І найголовніше, вони 
не могли існувати без фінансової допомоги держави. Це призвело до того, що 
в грудні 1920 р. Ленін змушений був визнати, що у сільськогосподарському 
виробничому процесі спиратися можна лише на селянина-одноосібника, а усі 
мрії про колективні господарства на селі слід облишити. Поряд із одноосібни-
ком знайшли місце сільськогосподарські кооперативи, які в період НЕПу до-
вели свою спроможність не лише вирощувати сільськогосподарську продук-
цію, а й постачати її місту в потрібній кількості, актуальність системи 
організації та управління галуззю в особі кооперативів. 

Проте, починаючи з кінця 20-х років, за зростаючого тоталітаризму посту-
пово зникають усі форми організації та управління підприємствами, альтер-
нативні офіційному державному напряму в промисловості чи сільському гос-
подарстві. У більшовиків не було науково обґрунтованої позитивної програми 
соціально-економічних перетворень у галузі управління національною еконо-
мікою. Перші спроби Леніна сформувати свою економічну програму належать 
переважно до періоду між лютим та жовтнем 1917 р. На створення такої про-
грами значно вплинула ідея державного соціалізму. Ленін вважав, що здобут-
ки капіталізму в галузі економіки та управління дуже спростили більшість 
функцій державного управління, звівши їх до найпростіших дій з реєстрації, 
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перевірки та ін. Звідси він зробив висновок про можливість “управління дер-
жавою будь-якою кухаркою”, тобто державного і виробничого управління під 
керівництвом свідомих робітників в інтересах 9/10 населення, яке потерпало 
від голоду та війни. Для цього, на його думку, існував необхідний госпо-
дарський апарат, який після відповідного скорочення цілком був придатний 
до виконання обліково-реєстраційних функцій. Такий видозмінений апарат 
дав би змогу здійснювати функції управління виробництвом та розподілу ма-
теріальних благ серед трудових верств населення. Функції контролю було 
покладено на інші створені більшовиками інституції. 

У зв’язку зі створенням Української академії наук у 1918 р. за часів 
Гетьманату М. Туган-Барановський заснував Інститут економічної кон’юнк-
тури для отримання цінного матеріалу з вивчення господарських закономір-
ностей та методів управління. Вчений пробув в Україні від літа 1917 р. до 
своєї смерті у січні 1919 р. За цей час він встиг зробити дуже багато. Зайняв-
ши активну громадянську позицію, обійняв посаду генерального секретаря 
фінансів у Центральній Раді, відстоював незалежний від Росії шлях соціаль-
них та економічних перетворень в Україні, обґрунтував необхідність запро-
вадження власної валюти для відмежування від російського рубля з метою 
уникнення глибокого фінансового колапсу, який очікував на Росію. Водночас 
продовжував розвивати теоретичні засади кооперативної теорії, визначив пер-
шочергові завдання української кооперації, вважаючи що вона може стати 
однією з підвалин відновлення української незалежності.

Проте ні значні природні багатства України, її продуктивні сили, праце-
любне населення з його любов’ю і знанням сільськогосподарської праці, вмін-
ня народу самоорганізовуватися у різноманітні кооперативи, спілки, товарис-
тва не дали змоги народному господарству України досягти справжнього 
потужного піднесення, а народу — високого рівня добробуту. Замість цього 
Україна була втягнена більшовиками до військово-політичної унії з Росією, 
що наклало свій відбиток ще на 70 років історичного розвитку країни.

У 20-х роках склалося два напрями у вітчизняному менеджменті: організа-
ційно-технічні концепції (прибічниками були О. Богданов (Малиновський), 
О. Гастєв, О. Єрманський, Е. Розмирович) та соціальні концепції (представни-
ки — Н. Вітке, П. Керженцев, Ф. Дунаєвський).

О. Богданов (1873–1920) — видатний вчений-природодослідник, філософ, 
економіст, зазначав, що всі види управління в природі, техніці та суспільстві 
мають певні спільні риси. Виходячи з цього, він розробив основні принципи 
нової науки про закони організації, які діють у техніці (організація речей), в 
економіці (організація людей), в політиці (організація ідей), і закликав до їх 
вивчення. У праці “Загальна організація праці” (1917) Богданов розглядав ор-
ганізацію абстрактно, без тісних зв’язків із соціально-економічним аспектом 
діяльності людей, вважав, що він повністю визначається технікою, розглядав 
технічну організацію як основну та визначальну щодо інших видів організа-
ції. Виокремлював випадок дезорганізації, яка може виникати тому, що ко-
жен суб’єкт безперечно прагне організувати навколишнє середовище так, щоб 
воно було найбільш зручним саме для нього, чим підкреслювалася відокрем-
леність організуючих сил. Незважаючи на те, що абстрактні ідеї Богданова не 
набули значного поширення, вони містили низку досить цікавих і корисних 
постулатів про структурну стійкість систем, рівні та механізми утворення, 
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про “біорегулятори”, аналогічні сучасним “зворотним зв’язкам”. Ці ідеї Бог-
данова були використані у деяких методах планування та сучасній кіберне-
тичній науці.

О. Гастєв (1882–19�1) розробив концепцію “вузької бази”. Її сутність по-
лягає в тому, що роботу з наукової організації праці потрібно починати з окре-
мої людини, незалежно від того, ким вона є —  керівником чи робітником (все 
це було сформульовано ще до створення теорії “людських відносин в управ-
лінні” Е. Мейо). Концепція “вузької бази” зводилася до того, що робітник, 
який керує верстатом, є директором підприємства під назвою “Верстат”, а за-
кономірності управління верстатом можна поширити на підприємство і на дер-
жаву в цілому.

На думку дослідника, наведені закономірності вступають у дію в такому 
порядку: розрахунок — установка — обробка — контроль — облік — система-
тизація — розрахунок. Автор вважав, що праця робітника, як і виробничі 
операції, що здійснюються з допомогою технологічного обладнання, може 
бути поділена на певні складові, що підлягають регулюванню.

Співробітники Центрального інституту праці під керівництвом визначного 
організатора науки О. Гастєва розробили концепцію трудових установок, яка 
містила деякі основи кібернетики, інженерної психології та ергономіки. 
Складовими цієї концепції були теорія трудового руху у виробничому про-
цесі, організація процесів управління, організація робочого місця, методика 
раціонального виробничого навчання. Практична частина концепції містила 
набір стандартів для різних виробничих операцій, що давало змогу не лише 
прискорювати пристосування працівників до змінюваних умов виробництва, 
а й заохочувати їх особисту активність та ініціативу щодо подальшої оптимі-
зації виробничих операцій.

Крім того, для основних категорій робітників було розроблено конкретні 
рекомендації щодо раціональної організації робочого місця, використання не-
обхідних інструментів та пристосувань, необхідності дотримання не тільки 
безпечних прийомів праці, а й умов гігієни праці, у тому числі перерв, порад з 
ергономіки, вимог прибирання робочого місця після закінчення зміни. Незва-
жаючи на деяку застарілість тогочасних формулювань таких корисних порад 
і обов’язкових вимог, вони за своїм змістом не втратили актуальності й нині. 
Ідеї Гастєва спонукали до закладення підвалин соціальної інженерії — науки 
про працю та управління нею, започаткування системного підходу в управ-
лінні.

О. Єрманський (1866–19�1) створив концепцію “фізіологічного оптимуму”, 
в якій сформулював засади теорії організації праці та раціоналізм управлін-
ня, пов’язав їх з появою певних техніко-економічних умов (у вигляді велико-
го машинного виробництва). Він розробив методологію раціоналізації велико-
го машинного виробництва, засновану на комплексному підході, а також 
сформулював предмет науки про організацію праці та управління, в основі 
якого — ідея про оптимізацію використання всіх видів енергії та факторів ви-
робництва. Одним з основних законів цієї науки вважав закон організаційної 
суми, яка більша від арифметичної суми сил, що її складають. Закон органі-
заційної суми дав змогу вченому сформулювати головний принцип теорії ра-
ціонального управління — принцип фізіологічного оптимуму, який мав стати 
критерієм раціональності будь-якої праці. В основі цього критерію — співвід-
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ношення використаної енергії та отриманого ефекту, виражене у вигляді ко-
ефіцієнта раціональності (корисний результат/витрати енергії)

Кр = Пр / Е.
Значно більший виробничий ухил мали роботи Е. Розмирович (1886–1953). 

Вона взяла за основу спільні риси, притаманні виробництву та управлінню, 
організації розумової та фізичної праці. Процес управління розглядала як та-
кий, що складається з набору планувальних, розпорядних, контрольних, ре-
гулюючих функцій та дій, тобто процес виробничий. Його можна раціоналізу-
вати, автоматизувати, механізувати за допомогою тих самих методів і 
прийомів, що і виробничий процес. Виходячи з цього, вчена надавала апарату 
управління статусу складної розумної машини, основна робота якої зводиться 
до вироблення конкретних матеріальних об’єктів: розпоряджень, наказів та 
інших документів. Спрямовуючи основну увагу на вироблення оптимальних 
прийомів планування, організації діловодства, обліку, Е. Розмирович вважа-
ла недоцільним вивчення соціальних аспектів управління.

Спільний стан “наукового управління” і “наукової організації праці” в 
Росії описав Н. Вітке — представник соціального напряму управління. Він 
вважав, що у тогочасному підході до наукової організації праці (НОП) госпо-
дарювали два однаково крайніх і однаково недостатніх ухили. Для одних 
НОП існувала тільки (або переважно) як доктрина, вчення, система. При цьо-
му безпосередньо прикладна сторона справи випадала з поля зору, а робота 
над узагальненнями ставала мало не самоціллю, розривався живий зв’язок 
вчення з реальними символами руху, зникало відчуття історичної перспекти-
ви. Тобто реальна основа руху відходила на задній план, і увага сконцентро-
вувалася майже виключно на виявленні теоретичних міркувань про різні течії 
НОП. Таким був один крайній ухил — ідеологічний, явно односторонній і не-
достатній. 

Незважаючи на те, що тут спостерігалася тенденція до абсолютизації пси-
хологічного аспекту (з певним обмеженням технічного, політичного та еконо-
мічного підходів до управління), Вітке вдало описав етап перехідного періоду 
розвитку промислових підприємств і управління ними у книзі “Організація 
управління і індустріальний розвиток” (1925). Він наголошував: “Незважаю-
чи на стрімкий процес збільшення виробничих одиниць, їх внутрішня органі-
зація довгий час залишалась архаїчною, ігнорувала особисту кооперативно-
трудову природу і намагалася управлятися за типом дрібної майстерні на 
основі особистого враження і розсуду, безпосередньо особистого наказу, на-
гляду і вирішення начальником всієї сукупності конкретних питань (універ-
салізм керівництва), що з’являлися в його полі зору. До цеху додавався цех, 
відділ до відділу, майстерня до майстерні, справа розширювалася і розроста-
лася, технічна і людська маса збільшувалася в своїй силі, але за типом управ-
ління залишалося незмінним.” [3, 37].

Н. Вітке розробив “соціально-трудову концепцію управління виробниц-
твом”, в якій чітко розмежував управління речами та управління людьми. 
Він вбачав головне завдання в доцільній організації людей як головних учас-
ників єдиного трудового процесу. Вчений розумів управління як своєрідний 
єдиний процес, складові якого поєднуються за допомогою адміністративної 
функції, вчення про яку покладено в основу його наукової теорії. Він вважав 
адміністративну функцію тим важливішою, чим більше в ній зібрано ад-
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міністративних елементів, що, в свою чергу, залежало від висоти рівня управ-
ління. На думку Вітке, значення такої функції та її об’єктивних носіїв-ад-
міністраторів повинне невпинно зростати із розвитком виробництва.

Помітний внесок у дослідження управління нескладними виробничими 
структурами зробив відомий російський фахівець з організації управління, 
ще один представник соціального напряму управління П. Керженцев (Ле-
бедєв) (1881–19�0), книга якого “Принципи організації”, видана 1922 р., дала 
подальший поштовх розвитку досліджень у галузі управління виробництвом 
та управління організаціями в радянській державі. Він сформулював теорію 
організаційної діяльності, виокремивши у НОП три об’єкти дослідження: ви-
робництво, працю та управління. Розглядаючи управління як найважливішу 
із цих складових, Керженцев ретельно досліджував саме його. Під НОП він 
розумів найраціональніші прийоми та методи управлінських дій. Вважаючи, 
що управління підприємствами та організаціями у різних сферах підприєм-
ницької діяльності має загальні риси, рекомендував постійний обмін досвідом 
між ними та визначення низки спільних принципів і підходів до управління. 
До таких загальних принципів учений відніс постановку цілей та завдань, 
планування, управління персоналом, облік і контроль, координацію попов-
нення та використання матеріальних ресурсів.

У доктрині Керженцева закладено протиріччя між неможливістю управ-
ління, з одного боку, без підтримки трудящих, які повинні дуже точно вико-
нувати усі вказівки керівництва, а з іншого — виявленням значної ініціативи 
та самодіяльності у виконанні керівних директив, що, на думку автора, по-
винне вносити свіже творче начало і додаткові життєві сили в конкретну ор-
ганізацію та її структуру. Подолання цього протиріччя науковець вбачав у 
тому, що за рахунок ініціативи знизу повинен утворитися своєрідний тип 
керівництва — підпорядкування, що має виявитися у певній угоді між керів-
никами та підлеглими. Водночас він розглядав професійних керівників як 
осіб, які відіграють ключову, визначальну роль на підприємстві. Адже від їх-
ніх професійних якостей, уміння використовувати важелі управління зале-
жить кінцевий результат роботи усього трудового колективу. Дуже важливим 
елементом управління Керженцев вважав вдалий вибір керівників. Перебува-
ючи на відповідальній посаді, вони самі надалі здійснюють добір та розстанов-
ку кадрів, оскільки від їх рішення залежить наявність на потрібних місцях в 
організації керівників середньої ланки, ключових виконавців тощо. 

До соціальних концепцій управління належить також теорія “адміністра-
тивної ємності” Ф. Дунаєвського (1887–1960), під якою він розумів мож-
ливість управлінців керувати певною кількістю підлеглих. На його думку, ця 
здатність керівників не дуже залежить від їх особистих якостей (тобто від діа-
пазону контролю). Учений доводив, що за розвитку виробництва зростає се-
редня управлінська ланка задля компенсації збільшення адміністративної 
ємності центру. Це призводить до бюрократизації організації.

Ф. Дунаєвський визначив наявність проблеми зростання інформаційного 
бар’єру в управлінні та запропонував шляхи її розв’язання через розширення 
“адміністративної ємності” за допомогою технічних засобів або через вико-
ристання механізму комбінації планування, підготовки та добору персоналу. 
Ці дослідження здійснювалися в очолюваному професором Дунаєвським від 
1921 р. Всеукраїнському інституті праці у Харкові, який ретельно займався 
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систематичним вивченням питань організації та охорони праці, виробленням 
рекомендацій щодо поліпшення умов праці на радянських підприємствах. Ве-
личезну картотеку інституту передбачалося зробити головною картотекою з 
питань НОП [10].

Значну увагу керований Ф. Дунаєвським інститут приділяв впровадженню 
обчислювально-аналітичних машин з механізації обліку. Віддаючи перевагу 
комплексному підходу до проблем управління перед фрагментарним, дослід-
ники цього інституту в жодному разі не ідеалізували використання тогочас-
них технічних засобів управління, вважаючи їх лише “чорноробами мислен-
ня”, що не витісняють людину з управління, а “звільняють мозок від чорної 
роботи”, вимагаючи від нього роботи керівної [10, 175]. Ф. Дунаєвський, на 
відміну від багатьох дослідників управління того часу, був палким ентузіас-
том створення сучасної науки управління, але часто не знаходив розуміння 
серед своїх колег. Використовуючи комплексний системний підхід у науко-
вих дослідженнях, він зумів виокремити низку чинників, які входять до 
предметів відповідних їм наук, а саме: технічні, психологічні, економічні та 
фізіологічні.

Дослідження методів, стилів, перспектив розвитку управління на різних 
виробничих та обслуговуючих підприємствах здійснювали А. Канегісер і 
О. Гриневецький. Вони дійшли висновку, що на радянських підприємствах 
20-х — початку 30-х років мало місце взаємопроникнення організаційних і 
технічних функцій керівників підприємств та керівників підрозділів, не було 
точної системи і порядку. Часто-густо справа трималася лише за рахунок 
звички або усталених особистих стосунків. При цьому неможливо було уник-
нути характерних рис особистісного управління: власний розсуд, універсаль-
ність управління, особисті розпорядження з будь-якого конкретного питання, 
особистий контроль за виконанням розпоряджень.

Слід також виокремити роботи харківського професора М. Волобуєва, до-
слідження якого ґрунтувалися на тому, що до революції 1917 р. в Росії не 
було єдиного господарського комплексу, а Україна була історично оформле-
ним народногосподарським організмом з власними шляхами історичного 
розвитку та перспективами. Тому він виступав проти посилення централізо-
ваного планування та бюджетної політики, проти відсторонення українсько-
го народу від управління власною економікою, за наявність дієвого контро-
лю усіма союзними республіками над діяльністю загальносоюзних органів. 
Зрозуміло, що такі думки, висловлені вченим вголос, не були сприйняті по-
зитивно. А з огляду на патріотизм ученого, хоча і в межах формальної ко-
муністичної ідеології, він був підданий науковій, ідеологічній та фізичній 
розправі. Боротьба з “волобуєвщиною” в економічній науці вважалася ра-
дянськими економістами значним досягненням марксистсько-ленінської  
теорії.

Таким чином, прогресивна управлінська думка, що мала своїх послідовни-
ків у всьому світі, на довгий час була викреслена з пам’яті управлінців, еко-
номістів 1/6 частини земної кулі. Наведені вище факти свідчать про те, що в 
Росії існувала велика криза в організації праці робітників та управлінні про-
мисловими підприємствами. Точніше тогочасна Росія в цьому плані стояла на 
порядок нижче від більш розвинених капіталістичних держав. Тому перед 
країною постало завдання перейняти все передове, що було зроблено в галузі 
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управління в капіталістичних країнах, впровадити у себе наукові засади уп-
равління та НОП з тим, щоб вивести Росію на рівень передових країн. Вели-
кий інтерес в Росії викликало видання книги Анрі Файоля “Спільне про-
мислове управління”. Значним попитом користувалася не лише перекладна, 
а й вітчизняна література з питань НОП і управління. 

Отже, демократичний період управління (1917–1927) характеризується 
такими особливостями:

1) переходом управління від приватновласницького методу до громадсько-
го внаслідок націоналізації заводів і фабрик;

2) величезним інтересом до питань наукової організації управління, подіб-
но до того, який спостерігався свого часу в Америці до золотих родовищ на 
р. Клондайк;

3) активним створенням інститутів, лабораторій, громадських організа-
цій, закладів, розгортанням науково-дослідницьких і впроваджувальних 
робіт у цих закладах;

�) невтручанням у внутрішні справи промислових підприємств і свободою 
дій їх керівників;

5) появою великої кількості перекладної літератури з НОП і управління. 
На російську мову було перекладено і видано роботи Ф. Тейлора, А. Файоля, 
Г. Ганта, Джильберта, Г. Емерсона та ін.;

6) появою в Росії своїх спеціалістів з НОП і управління — А. Богданова, 
А. Гастєва, П. Керженцева, О. Германського, Ф. Дунаєвського, Н. Вітке, 
В. Добриніна, О. Єрманського та багатьох інших, які видавали свої праці в 
монографіях, збірниках, журналах, газетах тощо;

7) виданням великої кількості журналів з цієї тематики: “Техніка управ-
ління”, “Система і організація”, “Господарство і управління”, “Підприємс-
тво”, “Організація праці в промисловому господарстві”, “НОП і господарс-
тво”, “Вісник праці”, “Життя і техніка зв’язку”, “Рахівництво”, “Транспорт і 
господарство” та ін.;

8) численними подорожами господарських керівників на промислові під-
приємства Німеччини, США, Англії та інших розвинених країн для вивчення 
постановки справи, передового досвіду управління, НОП та інших питань;

9) розгортанням підготовки у вищих навчальних закладах спеціалістів з 
управління, введенням у них викладання предмета “Управління виробниц-
твом”, стажуванням фахівців за кордоном.

Успішно вирішувалися також інші питання управління. В середині 20-х 
років у СРСР було вперше розроблено та апробовано елементи міжгалузевого 
балансу. 

3.4. Наука і практика управління в Україні  
у 30– 80-х роках ХХ ст.

У цей час хоч і були помітними успіхи у наукових дослідженнях з проблем 
управління, їх теоретичне розроблення було припинене наприкінці 30-х років 
і протягом понад два десятиліття практично не здійснювалося. Це призвело 
до прорахунків і помилок в управлінні та соціально-економічній діяльності. 
Їх можна було уникнути за наявності обґрунтованих управлінських рішень не 
лише в економіці, а й в інших сферах суспільної діяльності. 
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До того часу, поки у партії та уряді існувала сильна опозиція Сталіну, 
стиль управління був демократичним. На 1928 рік його влада помітно зміцні-
ла. Боротьба з опозицією, її ослаблення і наступне придушення призвели до 
формування автократичного стилю управління в партії, країні та на кожному 
підприємстві. При цьому темпи та розмах будівництва величезних державних 
промислових об’єктів були надзвичайними, а саме воно здінювалося відповід-
но до принципів наукового управління Тейлора. Проте після закінчення 
будівництва і з початком випуску промислової продукції підприємства та їх 
керівники потрапляли у рамки жорстких обмежень, які накладала партійно-
державна адміністративна система, починаючи з обов’язкового членства в 
партії керівника та провідних спеціалістів підприємства. 

У період Радянської влади на першому плані стояла партійна дисципліна, 
а економічні питання були другорядними. Це призводило до того, що в першу 
чергу потребувалося виконання партійних постанов будь-якою ціною, без ура-
хування об’єктивних економічних законів і навіть таких понять, як собівар-
тість, ціна, прибуток, рентабельність тощо. Тому в цей період ні про яку на-
уку не могло бути й мови, тим більше, що партійні органи вважали саме свої 
рішення науково обґрунтованими. Отже, ні про яку науку управління не  
йшлося. Загалом усю науку партія взяла під свою опіку і керувала нею у влас-
них інтересах.

Небачені досі у світі масштаби промислового будівництва у країні не могли 
обійтися без талановитих, грамотних, умілих керівників. Темпи індустріалі-
зації були шаленими. “Застосування нової техніки, небачений рух новаторів 
виробництва сприяли підвищенню продуктивності праці в промисловості, пе-
рекривалися світові рекорди монтажних робіт, кладки бетону, освоєння ви-
робничих потужностей. Було збудовано відомі на всю Україну і далеко за її 
межами великі заводи “Запоріжсталь”, “Азовсталь”, Новокраматорський ма-
шинобудівний. На нових та реконструйованих підприємствах республіки ви-
роблялось понад 80 % всієї промислової продукції” [2�, 61].

Проте якщо імена робітників-передовиків були відомі країні, їх всіляко за-
охочували та винагороджували, то про керівників будівництва, виробництва 
та інших широкій громадськості не повідомляли. Головним менеджером була 
КПРС та її керівництво, а не фахівці в галузі управління. Водночас у цей пе-
ріод відзначилися як видатні господарські керівники верхнього ешелону вла-
ди Орджонікідзе, Куйбишев, Малишев, Лихачов та ін. Ці діячі були типови-
ми представниками автократичного стилю управління, робота яких ніяк не 
була пов’язана з наукою управління. Проте передова управлінська думка іс-
нувала: у 1932 р. на одній з ленінградських текстильних фабрик була прове-
дена перша в світі ділова гра. Тільки через 25 років, у 1957 р. Американська 
асоціація управління використала її ідеї при підготовці кваліфікованих ме-
неджерів. 

В СРСР індустріалізація почалася з важкої промисловості та відбувалася в 
стислі історичні строки переважно за рахунок нееквівалентного обміну з аг-
рарним сектором. Джерелом коштів могла бути колективізація. “На соціаліс-
тичних ланах України працює 83,9 тисячі тракторів, 26,7 тисячі комбайнів, 
багато іншої техніки” [2�, 61]. Теоретично кооперація в сільському господарс-
тві була раціональною та історично підтвердженою. Наприклад, у США кіль-
кість членів різних кооперативів досягала майже 60 млн осіб, а самі коопера-
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тиви збували до однієї третини сільськогосподарської продукції США. Тому 
проти кооперації в сільському господарстві важко було заперечувати, тим 
більше що принципами ленінського кооперативного плану проголошувалось:

• добровільний вступ до кооперативу;
• матеріальна зацікавленість селян;
•  фінансова, матеріальна та організаційна допомога кооперативам з боку 

держави;
• поступовий перехід від простих до складніших форм кооперації.
Проте добровільність і поступовість як принципи кооперування дуже 

швидко було відкинуто. Селян примушували об’єднуватись в радгоспи та кол-
госпи. У сільському господарстві колективізацію було здебільшого заверше-
но, 15 млн селянських господарств було об’єднано у 210 тис. колгоспів. 
У 1932 р. колгоспи та радгоспи дали 8� % всієї товарної продукції сільського 
господарства. 

Інтерес державно-партійного керівництва до розвитку управління виявив-
ся на початку 60-х років під час “хрущовської відлиги”. На партійних з’їздах 
та пленумах ЦК значна увага приділялася обговоренню проблем управління 
народним господарством СРСР. Робота з питань НОП активізувалася. Спо-
стерігалося пожвавлення наукової діяльності в галузевих науково-дослідних 
та проектно-конструкторських інститутах. На той час існувала значна потре-
ба в появі сучасної науки управління. Партійними і урядовими постановами 
узагальнено досвід НОП, надано “путівку в життя”. Спостерігалася така зако-
номірність: появі наукового управління передували розробки та впроваджен-
ня НОП у виробництво. Отже, на початку 60-х років спершу з’явився попит, 
великий інтерес до НОП, який згодом переріс в інтерес до теорії наукового уп-
равління. Було видано низку цікавих праць. Розвитку НОП та управління 
сприяли праці відомого спеціаліста з управління В. Терещенка та економіста 
П. Серба. 

У першій своїй роботі “Наукова організація праці на робочому місці” (1963) 
П. Серб розглянув конкретні заходи, розроблені та впроваджені ним на заводі 
“Уралхіммаш” з метою механізації та докорінного поліпшення умов праці на 
робочих місцях. Значний суспільний резонанс, викликаний цією роботою, 
свідчив про існування нагальної потреби в НОП та науковому розвитку управ-
ління в СРСР. Відтоді з’явилася велика кількість лабораторій та інститутів з 
вивчення передового досвіду щодо цих питань у промисловості, а згодом і в 
сільському господарстві та інших галузях народного господарства країни. На 
заводах і фабриках було введено відділи НОП або посади інженерів з НОП.

Знаний американський фахівець українського походження В. Терещенко 
у 1965 р. опублікував у Радянському Союзі відому свою працю “Організація 
та управління (досвід США)”. Ця невелика за обсягом (три друкованих ар-
куші) брошура привернула величезний інтерес фахівців і всіх тих, хто ціка-
вився окресленими автором проблемами, розумів їх актуальність і важ-
ливість. Наведені Терещенком прості факти дослідження і експериментування 
в царині організації праці та управління виробничими процесами, які були 
неможливі в тогочасній Радянській державі, але водночас прийнятними в 
США, справили на громадськість дуже сильне враження. Робота мала значну 
новизну в галузі НОП, тому що до тих пір такі проблеми хоча й існували, але 
їх не прийнято було обговорювати. Певною мірою відкриттям став висновок 
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В. Терещенка: “Управління — це сукупність скоординованих заходів, спря-
мованих на досягнення певних цілей. Організація — це свого роду “анатомія” 
підприємства, управління — це його “фізіологія” [17, 24].

У практичній площині інтерес до НОП виявився в активізації досліджень 
галузевих інститутів і лабораторій. У наукових пошуках в управлінні основ-
ним став народногосподарський, галузевий підхід. Спершу на рівні окремих 
підприємств, організацій та інститутів робилися спроби вирішення конкрет-
них незначних проблем з управління та НОП, але згодом прийшло розуміння 
важливості досліджень суттєвих управлінських проблем. Додатковим імпуль-
сом у цьому напрямі послужило впровадження автоматизованих систем уп-
равління підприємством у середині 60-х років. Крім того, підприємства отри-
мали деяку автономію, що спиралася на господарський розрахунок та 
елементи економічних методів управління виробництвом (разом з нескасова-
ною “керівною роллю” партії).

В СРСР було накопичено значний практичний та теоретичний досвід в  
галузі програмно-цільового управління, який не можна було ігнорувати. 
У країні розроблялися та реалізовувалися суперпрограми, пов’язані з вирі-
шенням глобальних екологічних проблем (від електрифікації країни до ос-
воєння космосу). Кожна програма мала чітко визначене цільове спрямування. 
Цільова програма, як правило, містила певний набір розділів та показників, в 
яких відображалася інформація про мету та етапи її досягнення, необхідні 
матеріальні та фінансові ресурси, потужність та інвестиції, а також про тру-
дові ресурси, необхідні для реалізації програми. Виконання програм здебіль-
шого потребувало координації зусиль великої кількості підприємств, галузей 
та підгалузей економіки, роботи за єдиним планом, контролю та суворої вико-
навської дисципліни. На кожному етапі здійснювався аналіз, в ході якого 
поставлені цілі порівнювалися з досягнутими результатами, оскільки за час 
реалізації програми часто відбувалися зміни в самій системі управління та в 
навколишньому середовищі, яких не було в момент формування програми 
(або не були враховані при її складанні). Для того щоб адекватно реагувати на 
ці зміни, за результатами аналізу в програму вносились певні корективи.

Між тим система управління, сформована ще в роки “великого зламу”, 
потребувала трансформування, але цього не усвідомлювали партійні лідери. 
В силу своєї обмеженості та відірваності від дійсності вони не могли розроби-
ти та здійснити перетворення, що назріли, хоч це було необхідно для приве-
дення системи управління у відповідність з вимогами часу. “Вчена челядь”, 
яка їх оточувала, теж боялася змін і намагалася здійснити половинчасті ре-
форми руками своїх керівників. Можна виділити три етапи таких половин-
частих реформ: 1) перебудова управління економікою за територіальним прин-
ципом і створення раднаргоспів; 2) реформа 1965 р.; 3) реформа 1979 р.

Управління за територіальним принципом. Основні положення перебудо-
ви управління за територіальним принципом у загальних рисах було викладе-
но в матеріалах лютневого (1957 р.) Пленуму ЦК КПРС. Сутність реформи  
полягала в ліквідації галузевих міністерств і створенні раднаргоспів — тери-
торіальних органів управління. Ради народного господарства (раднаргоспи) 
створювалися на рівні областей або регіонів. Для управління ними з центру 
було створено Вищу раду народного господарства (ВРНГ). Нова система  
управління мала деякі переваги: створювала сприятливіші умови для органі-
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зації праці та структури управління на мікрорівні, сприяла розвитку спе-
ціалізації та кооперування виробництва на рівні регіонів, давала змогу оп-
тимізувати перевезення та упорядкувати розвиток транспортної системи. 
Водночас ця система мала низку суттєвих недоліків: заохочувала першочер-
гове забезпечення місцевих інтересів незалежно від загальнодержавних, тоб-
то зміщувала акценти на регіональний рівень, хоча давала більшу свободу ви-
бору та маневру місцевим керівникам і органам самоврядування. Вона була 
спрямована передусім на вирішення наболілих проблем регіонів, задоволення 
потреб пересічного громадянина, які з центру, із столиці здавалися дрібніши-
ми. Проте існуюча за соціалізму система загальнодержавної власності та 
структура управління нею не давали змоги повною мірою виявляти творчий 
потенціал керівників різних рівнів. Значна заідеологізованість управління 
народногосподарським комплексом примушувала їх діяти відповідно до пар-
тійних вказівок.

У 60-х роках в Україні з’явилися перші в СРСР виробничі фірми та 
об’єднання. Це Були Львівські ВО “Промінь”, “Світоч” та “Прогрес”. У Львові 
вперше в країні було створено і впроваджено у виробництво кібернетичну сис-
тему управління промисловістю, яка уже у 80-х роках була перероблена у сис-
тему управління якістю промислової продукції. Особливою прихильністю 
споживачів завдяки новаторським методам управління виробництвом ко-
ристувався Сумський машинобудівний завод ім. Фрунзе, що виробляв потуж-
ні компресори та устаткування для хімічної промисловості [2�]. Видатний 
вчений в галузі космічної техніки та непересічний менеджер організації кос-
мічних досліджень С. Корольов свого часу був переведений з України до Мос-
кви, де мав змогу розвинути свої ідеї фізика та управлінця. Всесвітньо відомі 
академіки Є. Патон та Б. Патон. Перший з них був піонером електрозварю-
вання та організатором науково-дослідного Інституту електрозварювання 
НАН України, що нині носить його ім’я, а син продовжив справу батька і на 
базі НДІ електрозварювання створив потужний науково-виробничий комп-
лекс, який працює на засадах сучасних наук електрозварювання та управлін-
ня. Керівники заводів і фабрик, передовики та новатори виробництва, які  
використовували найновітніші прийоми управління виробництвом, могли 
розраховувати на певне визнання шляхом отримання урядових нагород, дер-
жавних премій СРСР у галузі науки і техніки. Проте наукових шкіл, започат-
кованих видатними адміністраторами, менеджерами, не було.

Майже єдиним сектором економіки, де можна було якоюсь мірою викорис-
товували власні напрацювання в галузі управління підприємством, було сіль-
ське господарство. Воно (хоч і значною мірою формально) було представлене 
не тільки державною (радгоспи), а й кооперативною (колгоспи) власністю на 
засоби виробництва, земля належала державі. Проте голови колгоспів і деякі 
бригадири, здатні мислити нестандартно, вносили свіжий струмінь науково-
практичної думки у сільськогосподарський виробничий процес. Незважаючи 
на “керівну та спрямовуючу” роль партії, керівники сільського господарства 
мали трохи більше можливостей для реалізації власних ідей господарювання 
та управління господарством. Як і в промисловості, вони нагороджувалися 
орденами та медалями, обиралися до рад різних рівнів, партійних керівних 
органів. Україна дала чимало передовиків виробництва, але декого з них слід 
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виокремити тому, що ці керівники на практиці застосовували нетрадиційні 
методи і прийоми управління та організації виробництва.

Країні свого часу були добре відомі імена Героїв Соціалістичної Праці 
С. Виштак з Київщини, О. Гіталова з Кіровоградщини, М. Посмітного з Оде-
щини, Д. Бойка з Вінничини, Є. Долинюк з Тернопілля, Я. Чижа з Львівщи-
ни, Д. Моторного з Херсонщини. Це далеко неповний перелік передовиків 
колгоспного руху, які разом із очолюваними ними колективами (колгоспами 
або рільничими чи тваринницькими ланками) досягли значних  стійких ус-
піхів у рослинництві та тваринництві. Але головне у їх праці було те, що вони 
неформально підходили до справи, використовували не лише передові агроно-
мічні чи зоотехнічні прийоми, а й постійно вдосконалювали систему управ-
ління виробництвом. У межах своєї компетенції застосовували або апробува-
ли і згодом рекомендували для широкого вжитку найновіші досягнення не 
лише сільськогосподарської, а й управлінської науки.

Реформа 1965 р. Після відставки М.  Хрущова було реорганізовано раднар-
госпи та ВРНГ, на макрорівні відновлено галузеве управління через міністерс-
тва. Пленум ЦК КПРС, що відбувся у вересні 1965 р., прийняв рішення про 
здійснення реформи з поліпшення системи управління економікою. Відповід-
но до цього рішення підприємства отримали певну самостійність, скорочу-
валася кількість затверджених планових показників, змінилася також їх 
якість.

Реформа 1979 р. Це була ще одна спроба повернути економічний розвиток 
країни в русло інтенсифікації та підвищити ефективність виробництва шля-
хом запозичення прийомів західного менеджменту. Проте усі позитивні захо-
ди цієї реформи не були реалізовані на практиці. Економічна реформа 1979 р., 
як і попередня реформа 1965 р., була спрямована на конвергенцію (лат. 
convergo — наближеність, схожість) господарських систем, але виявилася 
надто поверховою за своєю сутністю і несвоєчасною, оскільки сама “рушійна 
сила суспільного прогресу” ще не була готова до реформування: реформи по-
трібні були не тільки економіці, а й усій суспільно-політичній системі, почи-
наючи з КПРС.

Період 1954–1985 рр. характеризується такими особливостями:
1) бурхливим розвитком НОП, створенням самостійних науково-дослід-

них інститутів, філій, лабораторій, відділів, служб з НОП та управління, вве-
денням відповідних посад на всіх підприємствах, в організаціях;

2) поступовим розвитком і поширенням науки та практики управління, 
створенням наукових кадрів з НОП і управління;

3) збільшенням кількості назв і тиражів літератури з управління та  
НОП;

�) створенням на підприємствах системи економічної освіти, де розгляда-
ли питання управління керівниками та спеціалістами; в допомогу їм видава-
лися навчальні посібники “Праця керівника”;

5) введенням у вищих навчальних закладах дисципліни “Управління ви-
робництвом”; виданням для багатьох гілок народного господарства підручни-
ків або навчальних посібників; організацією спеціальних академій для підго-
товки кадрів вищого ешелону влади при ЦК КПРС та Раді Міністрів СРСР;

6) тоталітарним, автократичним управлінням підприємствами з його ха-
рактерними ознаками; централізацією управління за всіма параметрами, дія-
ми та економікою заводів, фабрик, радгоспів і колгоспів.
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Такий стан в народному господарстві існував до середини 80-х років, коли 
М. Горбачов узяв курс на перебудову існуючого суспільного ладу в країні. Цей 
курс завершився приватизацією внаслідок денаціоналізації більшості підпри-
ємств, які перетворилися з державних на акціонерні товариства різних типів. 
По суті вони стали самостійними і вільними вирішувати всі питання вироб-
ництва, збуту, постачання, економіки, фінансів та кадрів. Результатом дій 
перебудови стало те, що країна взяла курс на розвиток ринкової економіки, 
демократизацію суспільства і, отже, на демократичний спосіб управління ви-
робництвом. Тоталітарно-автократичний режим з абсолютною централіза-
цією було ліквідовано. З початку 90-х років управління виробництвом всту-
пило в новий етап свого розвитку.

3.5.  становлення менеджменту в незалежній Україні

Розпад Радянського Союзу призвів до принципової переорієнтації шляхів 
розвитку пострадянських держав. Почався повільний, але незворотний про-
цес ринкової трансформації суспільств усіх колишніх республік СРСР. Нові 
умови поставили нові завдання перед політичними, економічними, наукови-
ми, виробничими елітами нових незалежних держав. До таких важливих за-
вдань сучасного етапу перебудови суспільства у зв’язку з його переходом на 
нові економічні та політичні засади належить питання розвитку та вдоскона-
лення системи державного і виробничого управління на основі сучасних до-
сягнень економічної та управлінської науки.

Очевидним є те, що докорінні перетворення в системі управління націо-
нальною економікою можливі лише за умови здійснення змін політичної сис-
теми, еволюції поглядів і настроїв суспільства щодо ролі та місця духовності у 
соціальному житті народу. Із середини 90-х років в Україні дедалі популярні-
шими стали дослідження в галузі економіки, автори яких розглядають про-
блеми економічної та управлінської думки, починаючи від появи державності 
на теренах сучасної України [�, 5, 7, 8, 10, 23]. 

Ці автори не лише досліджують історичні аспекти розвитку теорії та прак-
тики трансформації суспільства, а й дають змогу, зазирнувши у минулі часи, 
побачити нерозривну єдність еволюційного процесу філософських, етичних, 
економічних, управлінських, соціальних, і національної ідей, що мають виз-
нання у нашого народу. 

При цьому спостерігається поступальний характер і можна простежити не-
розривне поєднання управлінської думки та непростого шляху господарсько-
го розвитку. Крім того, в роботах 90-х років ХХ та початку ХХІ ст. дослідни-
ки значну увагу приділяють існуючому досвіду державного регулювання в 
поєднанні з усталеними засадами ринкової економіки, що є актуальним для 
вітчизняної економічної системи перехідного типу. Хоча європейські країни і 
надали Україні статус держави з ринковою економікою, слід визнати що це 
значною мірою аванс, а не констатація остаточно завершеного переходу до 
ринкового суспільства. Проте цей якісний стрибок не за горами, і Україна, 
незважаючи ні на які перешкоди внутрішнього “пострадянського” походжен-
ня, зрештою приєднається до світового економічного товариства як рівна 
“ринкова” цивілізована країна.
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Безперечно, досвід попередніх поколінь науковців у галузі управління є не 
лише цікавим для пізнавання, а й досить корисним для дослідження і вивчен-
ня. Адже він суттєво може допомогти у розробленні сучасних моделей перехо-
ду економіки на ринкові засади, впровадженні сучасних ідей щодо ролі й міс-
ця держави у зміцненні ринкової економіки в Україні при збереженні 
елементів та інструментів державного планування народного господарства в 
змінених умовах господарювання.

Враховуючи, що суттєві зміни у методах і формах господарювання в Україні 
можливі тільки за дотримання умови їх комплексної реорганізації, до такого 
перетворення необхідно залучити весь господарський механізм країни. Тоді 
можна буде досягти охоплення цією перебудовою всіх сторін управління, уник-
нути відставання у здійсненні необхідних структурних перетворень деяких 
його ланок. У такому разі можна очікувати виконання планів та здійснення 
усіх задумів у науково визначені терміни та за розробленим і прийнятим графі-
ком такої реорганізації системи управління. Роль держави полягатиме не лише 
у пасивному спостереженні процесів, які відбуваються поза її волею, як це було 
у 90-х роках, вона зможе спрямовувати і координувати зусилля громади із здій-
снення такого структурного перетворення.

Щодо теоретичних засад управління, то одночасна поява значної кількості 
країн з перехідною економікою та їх просування до ринку збагатили теорію. 
Процес професіоналізації управління є невпинним і творчим, оскільки сучас-
ний менеджмент не може не реагувати на ті проблеми, що постають у процесі 
його розвитку. Проте такі проблеми чи завдання високої складності в країнах 
з усталеною ринковою економікою і таких, що лише простують до ринку, 
дуже різняться, хоча з точки зору теорії вони є споріднені й нерідко їх успіш-
не вирішення можливе лише за комплексного розв’язання таких вузлів су-
перечностей.

Пострадянські республіки на старті прямування до ринку були в різних 
“вагових категоріях”, з неоднаковими можливостями, менталітетом населен-
ня, зовнішнім оточенням. Це позначилося на формах, методах, темпах здійс-
нення ринкових перетворень. Стартові можливості використані по-різному. 
Україна, на жаль, свої потенційні можливості за 15 років незалежності реалі-
зувала досить слабко.

Для пояснення цього існує чимало об’єктивних та суб’єктивних причин, 
але в будь-якому разі недоліки державного управління були вирішальними. 
Серед яскравих прикладів — недооцінювання владою приватної ініціативи 
громадян, їх бажання не отримання допомоги від держави, а спокійної праці 
в режимі “лише не заважайте”. У цьому разі український підприємець і робо-
тою себе забезпечить, і створить кілька додаткових робочих місць на своєму 
малому підприємстві, і вчасно та повністю сплатить податки та інші 
обов’язкові платежі до різних фондів, кількість яких повільно зростає. Зви-
чайно, питання визначення актуальності введення певного виду податку або 
механізму його сплати чи відшкодування не входить до завдання даної праці, 
це є прерогативою державних органів у галузі податкової політики, економі-
ки, фінансів. Проте некваліфіковані дії Державної податкової адміністрації 
(ДПА) завдали значної шкоди державі. ДПА кидалася з одного боку в інший, 
не знала чи то вводити новий вид податку, чи відмінити відшкодування ПДВ, 
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чи просто відтермінувати і максимально ускладнити цю процедуру для 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

“Курку, яка несла золоті яйця”, — вітчизняного підприємця підрозділи 
ДПА в районах нещадно “трусили” та смикали з метою вишукування бодай 
щонайменших недоліків і порушень, аби тільки запровадити штрафні санк-
ції. Ні про яку допомогу, навіть починаючим підприємцям, які часто-густо й 
гадки не мали про стандарти, терміни, правила оформлення та подання чис-
ленних звітів до податкових інспекцій, і не йшлося. Консультацій, тим біль-
ше безкоштовних, не було і немає. Головне для податківців — це виконати 
фіскальну функцію і справно відзвітувати, а паралельно, не виходячи з робо-
чих кабінетів, можна було ще й політичну партію створити, “під себе”.

А як же з підприємництвом? Сучасний стан малого підприємництва в Ук-
раїні та тенденції його розвитку не є прийнятними для потреб трансформацій-
ного періоду. Свідченням цього є відставання у кілька разів від бажаного рів-
ня показників інтенсивності малих підприємств, частки їх у ВВП, частки 
зайнятих в малому підприємництві тощо. Водночас на вищому рівні визна-
чається необхідність щорічного створення не менш як 100 тис. суб’єктів ма-
лого бізнесу з мільйоном робочих місць.

Для того щоб Україна успішно перейшла на усталені ринкові відносини, 
слід сформувати досить потужний сектор ринку, а саме “сектор малого під-
приємництва”. З його допомогою можна впливати на економічний стан усієї 
країни та задовольняти суспільні потреби. Адже мале підприємство повинне 
існувати на умовах рівності з великим підприємством, розвиватися за раху-
нок власних можливостей. 

Досі мале підприємництво розвивалося за рахунок екстенсивних чинни-
ків, таких, як приватизація і освоєння вільних виробничих потужностей. 
Проте всі можливості подальшого розвитку в цьому напрямі вже вичерпано, і 
тому, якщо докорінно не зміниться підхід до планування подальшого розвит-
ку малого підприємництва, може відбутися подальше уповільнення темпів 
приросту малих підприємств у нашій державі, хоча в Україні ще існує потен-
ціал зростання малого підприємництва. За світовими даними, кількість насе-
лення, що здатне займатися підприємництвом, сягає 7–10 %, тобто макси-
мально досяжна кількість власних бізнесових утворень (як великих, так і 
малих) в Україні становить приблизно �,8 млн.

Сектор малого підприємництва в Україні міг би відігравати значно поміт-
нішу роль у період переходу до ринкових відносин, оскільки він є одним із 
важливих її структуротвірних чинників. Тому достатньо енергійне і динаміч-
не нарощування потенціалу цього сектору дасть змогу поліпшити загальну 
економічну ситуацію в країні та, як наслідок, сприятиме помітному зростан-
ню добробуту кожного громадянина України.

Доводиться констатувати, що сучасні рейтингові оцінки ставлять Україну 
в кінець сьомого десятка за загальним промисловим розвитком, хоча еконо-
мічний потенціал на початку 90-х років забезпечував їй місце в першій десят-
ці серед країн Європи. З одного боку, це свідчить про значні невикористані 
можливості підприємницького сектору, а з іншого — про досить низький рі-
вень управлінського мистецтва в Україні часів незалежності.

За радянської влади і тотального панування комуністичної партії в усіх 
сферах суспільного життя фахівців, які своїми здібностями помітно перевер-
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шували або значно випереджали колег по роботі, особливо в галузі організації 
виробництва у промисловості чи сільському господарстві, партія залучала до 
роботи у своїх лавах і висувала на керівні партійні, радянські або господарські 
відповідальні посади. Науковець-новатор отримував можливість виявити свої 
якості на іншій роботі в дещо новій якості. Переважна більшість таких вису-
ванців долучалася до когорти однопартійців при владі та перетворювалася на 
звичайних партійно-господарських бюрократів. Але найталановитішим з них 
щастило не зазнати нищівних перетворень особистості, а зберегти її, незважа-
ючи на специфічне оточення, що перековувало “людей на цвяхи”. Після за-
вершення активної роботи на верхівці владних структур такі фахівці поверта-
лися на підприємства і продовжували плідно та успішно управляти ними. 
Розглянемо постаті двох яскравих виробничників, які побували на верхівці 
владної піраміди.

Петро Шелест — талановитий інженер-авіабудівник, протягом тривалого 
періоду працював директором авіаційного заводу, а потім був переведений на 
партійну роботу і став фактичним керівником України в ранзі члена Політ-
бюро ЦК КПРС і першого секретаря ЦК Комуністичної партії України. За 
роки свого керівництва Україною він відзначився не лише виконанням пар-
тійних вказівок з Москви, а й досить умілим управлінням ввіреним йому  
народногосподарським комплексом і використанням національних особли-
востей, менталітету українського народу в досягненні поставлених партією 
завдань. У своїй роботі намагався спиратися на національні кадри, висуваючи 
достойних представників українського народу на керівні посади  та довіряю-
чи їм управління великими підприємствами та цілими галузями, підтриму-
вав українську науку і культуру. Це значною мірою спричинило його зміщен-
ня з посади і переїзд до Москви, де його було призначено першим заступником 
голови Ради Міністрів СРСР і невдовзі відправлено на пенсію. Але цей розум-
ний і активний син нашого народу не заспокоївся “на заслуженому відпочин-
ку”, а повернувся до своєї професії і ще протягом кількох років успішно пра-
цював на авіабудівному заводі в Підмосков’ї.

Юхим Звягільський — “червоний директор” донецької шахти ім. Засядька, 
багато років успішно управляв складним підприємством гірничодобувної про-
мисловості. Керована ним шахта була і залишається одним із флагманів віт-
чизняної вугільної промисловості. Будучи народним депутатом України, 
Ю. Звягільський активно працював не лише у своєму виборчому окрузі, а й у 
структурах Верховної Ради, звідки був переведений Президентом України на 
посаду керівника Кабінету Міністрів. Робота його як прем’єр-міністра, незва-
жаючи на недовгий термін, виявилася досить успішною. На сьогодні він про-
довжує керувати шахтою і знову є народним депутатом України.

Спроби здійснення зворотного процесу, тобто використання професійних 
партійних функціонерів, навіть тих, що були “від верстата”, на посадах про-
відних управлінців народного господарства або держави здійснювалися до і 
після 1991 р., але суттєвих успіхів такого переміщення не зафіксовано. Наве-
демо ще два приклади.

Леонід Кравчук — професійний партійний працівник, позначений талан-
том оратора і вмінням переконувати якщо не опонентів, то аудиторію під час 
публічних диспутів. Здобув популярність під час відкритих дискусій Народ-
ного руху України та Комуністичної партії, від імені якої йому було доручено 
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опонувати керівникам Руху. Л. Кравчука було обрано головою Верховної 
Ради України, де його талант управлінця виявився з нового боку: особливо 
яскраво риси керівника і дипломата він виявив під час військово-партійного 
заколоту 19–22 серпня 1991 р. у Москві з метою усунення від влади законно 
обраних Президента СРСР та Верховної Ради СРСР. Як відомо, внаслідок цих 
подій різко прискорилися відцентрові процеси у тодішній державі. 2� серпня 
Україна проголосила Акт про державну незалежність а 1 грудня того ж року на 
всенародному референдумі 91 % народу України підтвердив своє бажання жити 
самостійно у незалежній українській державі. Разом із референдумом відбули-
ся вибори Президента України. Із 56 % голосів у першому турі переміг Леонід 
Кравчук, який протягом 2,5 років керував державою. Владу, довірену йому на-
родом, він втратив через власні помилки і прорахунки, проте після достроково-
го закінчення терміну своїх повноважень продовжив політичну кар’єру як на-
родний депутат України. Враховуючи його президентство, цей політик відіграє 
помітну роль у сучасному парламентському житті держави.

Леонід Кучма — секретар партійної організації величезного дніпропет-
ровського оборонного заводу “Південмаш” з багаторічним стажем роботи на 
цій посаді, менше двох років працював генеральним директором підприємс-
тва, був призначений Л. Кравчуком на посаду прем’єр-міністра України. Під 
час процедури затвердження своєї кандидатури в парламенті на питання, 
“яке суспільство будуватиме його уряд”, Кучма, не розуміючи чого від нього 
хочуть, відповів на кшталт того, що яке скажете, таке і будуватимемо, аби за-
твердили. І ще, цей прем’єр довів до розорення чимало вітчизняних підпри-
ємств, коли в останніх числах березня 1993 р. урядовим декретом запровадив 
ПДВ, який повинен був нараховуватись із першого кварталу. Тобто нараху-
вання і відповідно сплата цього нового на той час виду податку мали здійсню-
ватися за перші три місяці року; таким чином, декрет мав зворотну силу. 
Саме таке управління державою, можливість приходу до влади ще одного та-
кого “фахівця” і спонукало парламент до перетягування частини керівних дер-
жавних функцій до себе шляхом здійснення конституційної реформи, яка за 
якісного державного управління була б непотрібна. Відійшовши від влади, 
Л. Кучма ніякої активності у жодній з галузей державного чи виробничого 
напряму не виявляє.

На жаль, нині в Україні ще існує проблема різнорідності менеджменту. 
Більшість сучасних вітчизняних менеджерів ще є недостатньо кваліфікова-
ними фахівцями, що знижує кінцеві результати роботи підприємств. В Ук-
раїні, як і в інших пострадянських державах, існує три моделі менеджменту 
[10].

Перша модель — це поширений менеджмент радянської доби. Він зберіг-
ся і на державних підприємствах, і в міністерствах та відомствах, органах 
місцевого самоврядування, приватних фірмах, очолюваних колишніми ра-
дянськими державними службовцями, особливо колишніми керівниками 
різних рівнів. Оскільки сутність цього різновиду управління принципово не 
трансформувалася, такі підприємства перебувають переважно у кризовому 
стані. Небажання та нездатність старих кадрів щодо одержання спеціальної 
освіти, перебудови власного менталітету, наявність значних капіталів, у 
тому числі й за кордоном, не сприяють підвищенню мотивації подібних уп-
равлінців. Вони не мають майбутнього, але зі сцени вітчизняного бізнесу та 



106

державних і громадських організацій йти не поспішають. Керівництво не 
набридає.

Друга модель — теж досить поширений менеджмент здорового глузду, 
який має місце переважно в сучасних приватних фірмах. Тут керівниками є 
здебільшого люди з вищою освітою, але не економісти і не управлінці. Біль-
шість їх — власники чи співвласники підприємств, які мають чітку мету і 
тому не соромляться сісти за парту задля здобуття спеціальної другої вищої 
освіти з тим, щоб набуті знання в поєднанні з власним досвідом перетворити 
на професійне уміння сучасного менеджера. Ця група керівників становить 
основу для осучаснення українського менеджменту, його переходу на суто 
професійні рейки. Адже лише озброєні сучасними надбаннями науки управ-
ління в усіх її проявах вони зможуть у майбутньому керувати успішними віт-
чизняними підприємствами, державними і громадськими установами та ор-
ганізаціями.

Третя модель — ще слабкий, але наявний менеджмент західних фірм, які 
діють в Україні. Представники його суттєво не впливають на систему управ-
ління, але через своїх працівників, партнерів все-таки поширюють своєрідну 
культуру західного менеджменту. Це сприяє зростанню тенденції до професіо-
налізації управління. Вона полягає передусім не у зовнішніх атрибутах, а у 
внутрішньому розумінні сутності менеджменту, управлінні відносинами в ко-
лективі, створенні специфічної корпоративної культури, якої бракує ук-
раїнському корпоративному управлінню. Це відносно новий вид управління 
на вітчизняних теренах, але масштаби і значення його (з огляду на роль і міс-
це акціонерних товариств у світовій економіці) для національної економіки 
важко перебільшити.

Сучасна управлінська наукова думка в Україні розвивається відповідно до 
вимог часу. За 15 років вітчизняні науковці в галузі менеджменту зробили 
чимало. З’явилися потужні наукові напрями в кадровому менеджменті (Г. Що-
кін, Г. Дмитренко), менеджменті зовнішньоекономічної діяльності та міжна-
родної торгівлі (А. Румянцев, І. Дахно), антикризовому управлінні (А. Чер-
нявський), менеджменті фондового ринку (О. Мозговий).

Провідні наукові та навчальні інститути роблять суттєвий внесок у розви-
ток різних галузей науки управління. Співробітники Національної академії 
державного управління та Інституту економічного прогнозування НАН Ук-
раїни активно працюють над проблемами державного управління; Національ-
ного економічного та Київського торгово-економічного університетів — над 
проблемами економічного менеджменту; Київського міжнародного інституту 
менеджменту і Львівського інституту менеджменту — над питаннями гар-
монізації українських програм і методів підготовки менеджерів з кращими 
світовими зразками і стандартами; Українського інституту фондового ринку 
та Інституту підвищення кваліфікації ДСЗУ — фінансового та інвестиційного 
менеджменту; Національного університету будівництва і архітектури та 
Одеської державної академії будівництва — менеджменту в галузі будівниц-
тва; Міжрегіональної академії управління персоналом — над численними 
проблемами менеджменту економічних, соціальних, правових аспектів сучас-
ного життя.

Проте з часом змінюються вимоги суспільства, передусім економіки, до 
керівників не лише вищого чи середнього рівня, а й нижніх ланок народного 
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господарства. З’явилося розуміння того, що управлінню як науці та майстер-
ності слід учитися. Професійними керівниками не народжуються, ними ста-
ють внаслідок навчання та копіткої праці. 

Сучасна освіта дає змогу здійснити справжній прорив у різних сферах сус-
пільного життя, що сприятиме переходу України на вищі економічний, со-
ціальний та політичний рівні. Тому застосування сучасних новітніх досягнень 
в галузі науки та освіти має стати стратегічним завданням нашого суспільс-
тва. Професійна підготовка менеджерів вимагає серйозного та системного під-
ходу з ретельним вибором навчальних дисциплін, адаптованих програм ви-
робничої та наукової практики, сучасного професорсько-викладацького 
складу, який може не лише викладати теоретичні засади дисциплін, а й має 
досвід виробничої роботи і здатен всебічно сприяти розвитку особистості май-
бутнього менеджера, лідера, спроможного аналітично мислити і приймати 
чіткі управлінські рішення у складних умовах реального бізнесу.

При цьому варто приділяти особливу увагу різноманітним інноваціям у 
підготовці менеджерів, залучаючи групові учбові проекти (з відданням пере-
ваги тим з них, що мають міжнародне спрямування), нові курси (заохочуючи 
нові факультативні програми), рольові ділові ігри тощо. Слід націлювати май-
бутніх фахівців з управління на постійне навчання протягом свідомого жит-
тя. Постійне підвищення власної кваліфікації може для них стати не самоціл-
лю, а лише способом реалізації свого потенціалу за успішного подолання 
кожного нового бар’єра і отримання нових додаткових знань та навичок, но-
вих дипломів, у тому числі наукових.

Не можна при цьому забувати про реальних роботодавців, їх потреби та 
підходи у виборі кандидатів на вакантні посади та оцінюванні їх як фахівців, 
а отже і діяльності вищих навчальних закладів, які цих фахівців готували до 
роботи. Керівники підприємств високо цінують практичний внесок співробіт-
ників у діяльність всієї фірми. На цей показник реально може вплинути те, 
як молодий менеджер використовує здобуті знання на дорученій ділянці ро-
боти. Це автоматично вплине на рейтинг навчального закладу, де готували 
майбутнього менеджера.

При врахуванні основних напрямів підготовки фахівців прагнення нав-
чальних закладів до реального лідерства і домінування на регіональному рин-
ку спеціальної освіти та ринку праці випускників, підвищення їхньої готов-
ності до адаптації, до змінних умов ринку можна знайти певний варіант 
оцінки конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. Чим вища від-
повідність випускника вимогам компанії, тим вища їх конкурентоспромож-
ність на ринку праці, що можна показати математично [21]:

V = Vр / Vr·100 %,
де Vр — середні кваліфікаційні характеристики реального випускника; Vr — 
кваліфікаційні характеристики фахівця, які відповідають вимогам бізнесу.

Для працівників підприємств різних сфер бізнесу незалежно від форм влас-
ності крім тривалого навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах 
вкрай корисними є різноманітні фахові та загальноменеджерські тренінги як 
своєрідна форма перепідготовки або підвищення кваліфікації. Це сприятиме 
підвищенню загального рівня економічної грамотності в країні, що може ста-
ти одним із чинників прискорення економічного та соціального зростання  
народного господарства. При дотриманні такого курсу помітно зросте роль 
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навчально-тренувальних фірм, які повинні будуть займатися не лише вузько-
професійними тренінгами для вузьких спеціалістів, а й опанувати програми 
моделювання реальних ринкових відносин у різних галузях економіки. Тоді з 
їх допомогою можна буде організовувати проведення виробничої практики 
для студентів у спеціальних умовах, з одного боку, максимально наближених 
до реальних, а з іншого — найбільш інтенсифікованих у цьому напрямі (що 
на реальних сучасних підприємствах буває нечасто).

Отже, починати свій менеджерський шлях потрібно з одержання відповід-
ної освіти (першої або другої). На сьогодні бізнесову освіту в Україні можна 
здобути приблизно у 200 вищих навчальних закладах в усіх регіонах країни, 
як державних, так і недержавних. У провідних українських державних ви-
щих навчальних закладах, таких, як Київський національний університет 
імені Т. Шевченка, Національний університет Києво-Могилянська академія, 
Львівський національний університет імені І. Франка, Харківський, Одесь-
кий та Донецький державні університети, деяких економічних університетах 
Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська працюють фахівці, які вміло поєд-
нують викладання теорії та практики управління і бізнесу. І хоча така підго-
товка здійснюється здебільшого на платній основі, управлінська освіта в них 
не є пріоритетним напрямом, і нерідко програми курсів з управління нагаду-
ють традиційні програми з економіки, економічної географії, психології, на-
родознавства, педагогіки тощо.

Центр ваги професійної підготовки управлінців перенесено в приватні нав-
чальні заклади. Вони, відчуваючи гостру потребу і високий попит на таких 
фахівців у суспільстві, мають бажання, можливість та відповідний науково-
педагогічний потенціал для реалізації програм підготовки нових вітчизняних 
менеджерів. 

Міжрегіональна академія управління персоналом, Національна академія 
державного управління, Київський національний економічний університет, 
Київський торговельно-економічний університет, Київський національний 
економічний університет, Київський Слов’янський університет, Одеський 
економічний університет, Київський інститут туризму ФПУ, Тернопільський 
економічний університет та інші вищі навчальні заклади різних форм влас-
ності не лише готують фахівців з управління, а й забезпечують навчальний 
процес необхідною літературою. Особливо плідно в цьому плані працюють ко-
лективи перших трьох навчальних закладів, підручники яких широко вико-
ристовуються і в інших закладах освіти для підготовки фахівців з різних на-
прямів сучасного менеджменту.

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте особливості розвитку управління в Російській імперії.
2. Охарактеризуйте внесок видатних особистостей у розвиток теорії та 

практики управління в Російській імперії.
3. Яким було ставлення в Росії до ідей і розробок Ф. Тейлора у сфері науко-

вого управління?
�. Охарактеризуйте особливості економічної науки та управління на тери-

торії України в дожовтневий період.
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5. Який внесок зробив М. Туган-Барановський у розвиток економічної та 
управлінської науки?

6. Розкрийте науковий доробок відомих вам українських вчених у сфері 
економіки та управління періоду кінця ХІХ — початку ХХ ст.

7. Покажіть особливості управління підприємствами в Україні за часів 
політики “воєнного комунізму” та нової економічної політики.

8. Які стилі управління панували у різні періоди розвитку Радянської Ук-
раїни?

9. Охарактеризуйте науковий внесок радянських вчених і керівників про-
мисловості у розвиток теорії та практики управління в період 20–30-х 
років ХХ ст.

10. Розкрийте особливості науки і практики управління в Україні в 30–80-х 
роках ХХ ст.

11. Проаналізуйте особливості формування сучасного менеджменту в неза-
лежній Україні.
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Розділ 4 

Типологія  менеджменТу

4.1. Загальна класифікація менеджменту

Термін “менеджмент”, на думку багатьох вітчизняних та зарубіжних до-
слідників, правомірно відносити лише до класу управління соціальними сис-
темами. Тому саме в цьому контексті розрізняють менеджмент соціально-
політичний, менеджмент виробничої сфери та менеджмент невиробничої 
сфери. Як і управління, термін “менеджмент” крім цих основних його видів 
охоплює ще й відповідні рівні: організація (установа, заклад, підприємс-
тво) — регіон — галузь — сфера — країна), а також форми (менеджмент ма-
теріальних ресурсів і людських ресурсів) та численні підвиди (фінансовий ме-
неджмент, кадровий менеджмент, маркетинговий менеджмент тощо). 
Найбільш системно загальну класифікацію (або типологію) управління розро-
бив Г. Щокін (рис. 4.1).

Однією з найважливіших тенденцій сучасного менеджменту є його дивер-
сифікованість — поєднання різноманітних форм, підходів, цілей, об’єктів уп-
равління, функцій тощо. Ці тенденції зумовлені насамперед потребами реаль-
ної соціальної практики, головною з яких є диверсифікованість суспільного 
виробництва товарів і послуг. Проте і внутрішні потреби самого менеджменту 
також змушують його диверсифікуватися. Це потреби раціонального вико-
ристання управлінського потенціалу, його організаційних форм, що мають 
відповідати на сучасному етапі стратегії та динаміці суспільного розвитку, а 
також орієнтувати на якість і ефективність управлінської діяльності.

Управління в сучасному суспільстві за своїми типами та видами дуже різ-
номанітне, а кількість його альтернатив збільшується залежно від ступенів 
(етапів) розвитку суспільства, людини і виробництва. Адже успішно управля-
ти будь-якою соціальною системою — це, крім всього іншого, ще й уміння 
вдало й обґрунтовано вибирати певний тип (вид) управління, найбільш при-
датний і ефективний у конкретних умовах. А для цього менеджерам вкрай не-
обхідно не тільки знати можливі типи управління, а й мати відповідні мето-
дики їхнього вибору.

Типологія менеджменту, яка становить упорядковане розмаїття типів і 
видів управління, ще недостатньо висвітлена в сучасній науково-методичній 
літературі. В організації сучасних управлінських знань вона виконує дві ос-
новні функції: 1) показуючи можливі типи управління, дає змогу глибше зро-
зуміти, як здійснюється управління соціальною роботою, від чого залежить 
його успіх; 2) дає можливість розкрити сутнісні властивості та характеристи-
ки видових особливостей менеджменту. Водночас типологія менеджменту на-
дає істотну допомогу управлінському персоналу у вирішенні багатьох проблем 
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Рис. 4.1. Класифікація (типологія) управління
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практичного використання управлінських знань, показуючи, як розмаїтість 
умов, у яких здійснюється управління, вимагає не просто побудови якогось 
одного варіанта менеджменту, а вибору оптимального варіанта за визначени-
ми правилами типологічного аналізу і подальшого його коригування на основі 
додаткових критеріїв, виходячи із конкретних обставин. Отже, типологія — 
це упорядковане і систематизоване уявлення про менеджмент. Виходячи з 
цього, правомірним буде виділення двох різновидів типологічного аналізу ме-
неджменту: дуалістичної та багатокритеріальної (або багатофакторної) типо-
логій менеджменту.

Дуалістична типологія менеджменту відображає дуалістичний підхід до 
визначення типів управління, згідно з яким вони виділяються за двома про-
тилежними характеристиками, які не виключають, а доповнюють одна одну в 
конкретних умовах управлінської діяльності. До таких типів належать внут-
рішній (інтра-) та зовнішній (інфра-) менеджмент, стратегічний і тактичний 
менеджмент, формальне й неформальне, стале й нестале, централізоване й де-
централізоване, традиційне й інноваційне, професійне та непрофесійне управ-
ління тощо (рис. 4.2).

Водночас дуалістичний підхід щодо визначення типології менеджменту є 
дуже обмеженим. Що означає “централізоване і децентралізоване управлін-
ня”? Ні те, ні інше не існує в чистому вигляді. Адже в практиці управління є 
безліч різноманітних відтінків як централізації, так і децентралізації. 
Більш того, у реальному управлінні завжди існує певний ступінь централі-

Рис. 4.2. Дуалістична типологія менеджменту 
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зації, який може змінюватися під впливом різних обставин як в один, так і в 
інший бік. 

Багатокритеріальна типологія менеджменту (табл. 4.1) дає змогу краще 
орієнтуватися у видовому розмаїтті управління, а відтак і більш обґрунтовано 
обирати його необхідні типи. Важливо, щоб певні критерії типологічного 
аналізу не були випадковими, неупорядкованими, а також щоб вони макси-
мально покривали широке поле характеристик і ознак управління та сучас-
них практичних проблем його здійснення.

Розглянемо типи менеджменту залежно від критеріїв типологічного ана-
лізу.

За пріоритетами в засобах управління може бути адміністративно-ко-
мандне, економічне, соціально-економічне і технократичне управління. 

Адміністративно-командне управління головним засобом управлінської 
діяльності визнає адміністративну вказівку (команду), виконання якої жорс-
тко контролюється, а система відповідальності при цьому адекватна потребам 
такого контролю. Тут пріоритет переважно надається командному розпоря-
дженню і виконанню передусім завдань, а не людині, яка здійснює реальну 
справу або потребує певної допомоги.

Економічне управління характеризується пріоритетом економічних за-
собів над іншими, у тому числі й адміністративними. Для здійснення такого 
типу управління необхідна спеціальна підготовка менеджерів, які знають 
економічні методи управління і розуміють економічні процеси. Проте еконо-
мічне управління, за усіх його позитивних якостей, як і будь-який інший тип 
управління, не можна вважати ідеальним. У реальному житті воно часто-гус-
то виявляється не зорієнтованим на врахування соціальних і психологічних 
факторів.

Як свідчить світова практика, людський фактор у сучасному суспільному 
виробництві відіграє дуже важливу роль, яка постійно зростає у зв’язку з ду-
ховним розвитком людини під впливом науково-технічного прогресу, а також 
загальносвітових тенденцій соціально-культурного розвитку. Досвід багатьох 
країн світу, передусім високорозвинених, свідчить, що управління має спира-
тися на людський фактор у комплексному розумінні його прояву, а також 
враховувати повний комплекс динамічних інтересів і потреб особистості. Таке 
управління називають соціально-економічним. Воно не заперечує використан-
ня економічних засобів впливу, а навпаки — передбачає їх, але у поєднанні з 
іншими соціальними засобами. Це управління, у центрі якого — людина, її 
інтереси, потреби і цінності.

Водночас прискорені тенденції розвитку нової техніки і новітніх техноло-
гій народжують і такі уявлення, де вирішальним засобом розвитку суспіль-
ного виробництва, а отже і управління, є техніка і технологія виробничої 
діяльності. Перебільшення ролі техніки та її протиставлення людині у вирі-
шенні ключових проблем сучасності характерні для так званого технокра-
тичного управління. Це такий тип управління, де панує технократичне мис-
лення, а людина сприймається лише як елемент більшої технічної системи. 
За такого типу управління вся увага менеджера поглинена техніко-техноло-
гічними проблемами як у виробничій, так і в управлінській діяльності. Інші 
проблеми або просто не помічаються, або вважаються другорядними. Таке 
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технократичне управління за своїми ознаками дуже близьке до адміністра-
тивного управління.

За пріоритетами ринкових важелів у здійсненні управління вирізняють 
планово-директивне, маркетингове, цільове і проблемно-орієнтоване управ-
ління.

Планово-директивне управління — такий тип управління, де план відіграє 
вирішальну роль і “поглинає” собою все управління. На його розробленні зо-
середжено головну увагу і головні зусилля всього управлінського персоналу, 
а сам план зводиться у ранг закону, що передбачає беззаперечне його вико-
нання. Формула такого типу управління — “план за будь-яку ціну”. Проте за 
сучасної динаміки суспільного розвитку такий тип управління виявляється 
малоефективним, оскільки в планах неможливо передбачити всі випадки і 
проблеми стосовно різних аспектів діяльності, навіть якщо для цього вико-
ристовуються найсучасніші математичні засоби та новітні комп’ютерні техно-
логії.

Іншим типом менеджменту є маркетинговий менеджмент. Це тип управ-
ління, зорієнтований на ринок послуг, який спирається переважно на ринкові 
механізми соціально-економічного життя. Він має певні особливості у струк-
турі системи управління, його механізмах і процесах, у методології та органі-
зації управління. В його керуючій підсистемі обов’язково є відділ маркетин-
гу, що відіграє вирішальну роль у функціонуванні всієї системи управління, а 
також у вирішенні всіх найважливіших проблем, пов’язаних із організацією 
та наданням послуг, їх якістю. До інших підрозділів і служб також висува-
ються вимоги функціональної оцінки ринкових процесів та потреб клієнтів.

Проте маркетингове управління в його класичному розумінні не завжди 
узгоджується з принципами далекоглядності та перспективності управлінсь-
ких рішень. В управлінській практиці воно нерідко обмежується лише аналі-
зом поточної ситуації (наприклад, поточних потреб клієнтів), використанням 
кон’юнктури послуг, пошуком сприятливих засобів конкуренції тощо. Тим 
часом за сучасних умов соціального розвитку усе гостріше виявляється потре-
ба обліку і передбачення майбутнього, цілеспрямованості щодо розвитку стра-
тегії установи, її формування та управління нею, у тому числі повний облік 
усіх процесів ринкової економіки та соціального життя. 

Тому за цим самим критерієм можна виділити цільове управління, яке не 
заперечує маркетингу і не заміняє його. Воно вдало доповнює маркетингове 
управління визначенням і передбаченням в соціальній роботі ринкових тен-
денцій, обліком можливого та імовірного майбутнього у прийнятті відповід-
них рішень, а також здійсненням (там, де це можливо) цілеспрямованого 
впливу на ринкові процеси відповідно до прийнятої стратегії розвитку. Отже, 
цільове управління — це управління за цілями з максимальним обліком усіх 
ринкових тенденцій розвитку економіки та життєдіяльності соціуму та вико-
ристання цих тенденцій для зміцнення позицій системи соціального захисту 
певних верств населення.

За ринкових умов організаціям не завжди вдається чітко сформулювати 
реальну мету, а також зорієнтувати на неї управління. Тому виникає ще один 
тип управління — проблемно-орієнтоване. Він характеризується орієнтацією 
на вирішення проблем, що виникають у процесі функціонування організацій 
в умовах ринку. 
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За ступенем організаційної жорсткості (формалізації та статич-
ності) менеджменту можна виділити регламентне, нормативне, соціально-
регулююче і розпорядницьке управління. В управлінні організаційно-стабілі-
зуючі його механізми можуть бути сформовані по-різному. Наприклад, можна 
сформулювати безліч жорстких організаційних положень (правил), які не да-
ватимуть ніякої свободи і творчості діям персоналу стосовно вироблення та 
запровадження оригінальних рішень, або зробити цю організаційно-стабілі-
зуючу частину досить м‘якою, але яка при цьому не втрачає свого призначен-
ня — забезпечувати організаційну інтеграцію діяльності. 

Регламентне управління — управління, в основу якого покладено ідею за-
безпечення погодженості за допомогою ретельно вивірених і добре розробле-
них регламентів. Регламент — це організаційне положення, що гранично та 
жорстко вказує види дій, а також умови й обмеження їх здійснення. Це, як 
правило, управління неповоротке, негнучке, що не встигає за потребами 
клієнтів та реального життя людей, але водночас дає змогу якнайкраще побу-
дувати систему контролю, відповідальності та дисципліни.

Нормативне управління — в організаційному плані більш “м’який” тип 
управління, який будується переважно на відповідних нормативах, що відіг-
рають у ньому вирішальну роль. Нормативи — це такі організаційні положен-
ня, які неоднозначно приписують дії персоналу установи соціальної служби і 
вимоги до них за допомогою встановлення певного діапазону діяльності, а та-
кож середньої величини її організаційної оцінки на підставі диференціації дій 
за факторами дійсності або умовами управління. Звичайно, нормативне уп-
равління будується не лише за нормативами. Воно передбачає також регла-
менти, без яких неможлива реальна організація управління. Проте у норма-
тивному управлінні регламенти становлять лише незначну частину у всій 
сукупності його організаційних норм та положень.

Соціально-регулююче управління відрізняється тим, що основою в організа-
ції діяльності є не формальні положення, а соціально-психологічні зв’язки і 
відносини в колективі, що відображають взаєморозуміння і взаємопідтримку, 
взаємоповагу і доброзичливість, розуміння місії (головної мети) організації та 
лояльне ставлення до неї. Це досягається за допомогою впровадження спеціаль-
них програм щодо роботи персоналу, стилю управління, обліку людського фак-
тора і системи мотивації певних аспектів поведінки людей у спільній діяль-
ності. Іншими словами, це самоорганізація колективу, яка не вимагає посиле-
них формальних регламентів і нормативів, достатнім є їх мінімальний обсяг. 
Цей тип управління використовує переважно нормативи соціально-психоло-
гічного характеру: колективні звички, групові норми і цінності, традиції, ри-
туали, а також відповідні форми взаємовідносин людей.

Розпорядницьке управління ґрунтується здебільшого на розпорядженнях 
та рішеннях щодо поточних проблем на основі оперативного розподілу за-
вдань. Його перевага полягає в тому, що це максимально гнучкий тип управ-
ління, який оперативно реагує на всі нагальні проблеми. Воно виявляється 
дуже ефективним за певних умов: позитивного соціально-психологічного клі-
мату і невеликих розмірів колективу. На практиці розпорядницьке управлін-
ня будується на підставі оперативних розпоряджень менеджера, які фіксу-
ються підлеглими в індивідуальному блокноті, що є основним організаційним 
документом, за допомогою якого здійснюються контроль діяльності та її регу-
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лювання. Проте розпорядницьке управління виявляється неефективним 
щодо рівномірності завантаження персоналу, ритмічності його роботи і дис-
ципліни, а також за умов вирішення стратегічних завдань.

За пріоритетами у розподілі повноважень всі типи менеджменту, які іс-
нують на різних рівнях управлінської ієрархії, можна звести до чотирьох ос-
новних: централізоване, децентралізоване, гнучке і ситуаційне управління.

Централізоване управління характеризується зростаючим концентруван-
ням владних повноважень при русі до верхніх рівнів ієрархії системи управ-
ління. Якщо рухатися до нижніх рівнів, такою ж мірою знижуються можли-
вості ініціативи і творчості, оперативного реагування на швидкі зміни 
ситуації. Така система управління стає неповороткою, інерційною та зорієн-
тованою лише на глобальні проблеми. Вона також нездатна забезпечувати 
довгостроковий і стійкий ефект. При цьому в деяких випадках, особливо в 
умовах тривалого конфлікту чи розпаду установи соціальної служби або за 
умов гострої кризової ситуації, централізоване управління може мати пози-
тивний (хоч і тимчасовий) ефект, а також виявитися ефективним засобом ста-
білізації організації та її діяльності.

Децентралізоване управління, на відміну від централізованого, має гра-
нично низький ступінь централізації. Тут реалізовано такий розподіл повно-
важень, за якого основним рівнем прийняття управлінських рішень є найниж-
чий рівень ієрархії, тобто основні повноваження прийняття рішень делеговані 
(або передані) на нижні рівні системи управління. При цьому природно збері-
гається ієрархічна будова організації (або іншої системи управління нею), але 
на верхніх її рівнях зосереджено лише повноваження щодо прийняття окре-
мих, найважливіших управлінських рішень стратегічного, координаційного, 
рекомендаційного або ситуаційного характеру при виникненні кризових ета-
пів функціонування об’єкта управління.

Гнучке управління — окремий тип управління, який передбачає не жорс-
ткий, а альтернативний йому гнучкий розподіл повноважень на усіх ієрархіч-
них рівнях системи управління. Гнучке управління побудовано на процесах 
делегування, тобто передання повноважень з одного рівня системи управлін-
ня на іншій у визначених обставинах функціонування. Це тип флуктуровано-
го ступеня централізації управління залежно від конкретних ситуацій, інно-
ваційних процесів, стратегії або обставин на ринку послуг чи конкурентної 
боротьби за якість обслуговування клієнтів. Такий тип управління часто-гус-
то виявляється у стилі діяльності менеджерів; він може визначатися довірою 
до певної посадової особи або бажанням чи небажанням брати на себе певну 
відповідальність.

Дуже близьким до гнучкого типу управління є його різновид — ситуацій-
не управління, в якому повноваження щодо прийняття управлінських рішень 
розподіляються залежно від можливих ситуацій. В цьому контексті відомі до-
слідники ситуаційного підходу в менеджменті Г. Кунц і С. О’Доннелл вважа-
ють, що “ефективне управління — це завжди управління за обставинами, тоб-
то ситуаційне управління”.

Гнучкий та ситуаційний типи управління мають як позитивні, так і нега-
тивні сторони. Якщо делегування повноважень визначається потребою ситуа-
ції, певних обставин або реальним становищем організації на ринку, фактора-
ми конкуренції чи іншими об’єктивними причинами, то це буде система 
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ефективного управління. Але якщо делегування повноважень визначатиметь-
ся факторами безвідповідальності, некомпетентності або недовіри до клієнтів 
тощо, то таке управління буде неефективним.

За критерієм визначення особистісного фактора в управлінні та ролі в 
ньому менеджерів вирізняють автократичне, колегіальне, корпоративне і лі-
беральне управління.

Автократичне управління характеризується повним концентруванням 
влади чи повноважень в руках однієї керівної особи. Це не просто високоцент-
ралізоване управління, а поєднання майже усіх повноважень у однієї особи. 
Воно найчастіше зумовлене недовірою керівника до своїх помічників та під-
леглих, а також недооцінкою їхньої кваліфікації. Причиною зростання цього 
типу управління можуть бути і кризові ситуації, які нерідко провокують тен-
денції автократичного управління. Цей тип управління не дає стійкого і знач-
ного ефекту, оскільки побудований переважно на почутті страху покарання і 
недоброзичливого ставлення начальства до підлеглих. Такий тип управління 
часто-густо породжує підлабузництво і нездорову соціально-психологічну ат-
мосферу в колективі, що вкрай негативно впливає на кінцеві результати 
спільної діяльності.

Колегіальне управління базується переважно на колегіальному прийнятті 
ключових управлінських рішень та наданні вирішальних повноважень саме 
колегії, що найчастіше складається з професіоналів і відповідальних праців-
ників різних рівнів системи управління. При цьому підготовка рішень може 
здійснюватися функціональними підрозділами або спеціально сформованими 
для цього комісіями. Колегіальне управління не суперечить принципу осо-
бистої відповідальності, як це може здатися на перший погляд. Цей тип уп-
равління найбільшою мірою відповідає основним засадам професійного ме-
неджменту, що сприяє підвищенню якості управлінських рішень.

Корпоративне управління, як часто вважають, — це управління, об’єктом 
якого є корпорація. Проте це не зовсім повне і точне уявлення. Корпоративне 
управління може застосовуватися і у звичайних умовах будь-якої установи 
(підприємства), що не є акціонерним товариством. Корпоративність — це на-
самперед якість інтеграції, спільності та єдності людей. Вона виникає там і 
тоді, де і коли формуються колективи (або команди) однодумців, а також коли 
існують загальна цілеспрямованість та загальні інтереси, які поєднує загаль-
на ідея. Корпоративність — це не тільки соціально-психологічна характерис-
тика колективу, а й спосіб організації управління. Будувати управління на 
корпоративних засадах означає враховувати комплекс принципів, відповідно 
до яких здійснюється об’єднання персоналу та передбачається його широка 
участь у розробленні та, головне, у прийнятті управлінських рішень. Такий 
тип управління формує корпоративний дух і корпоративну культуру будь-
якої організації. Більш того, в сучасних умовах цей тип управління вияв-
ляється дуже ефективним, а головне — співзвучним розумінню ролі людсько-
го фактора в управлінні.

За ліберального управління керівник ніби “розчиняється” в колективі ус-
танови і реалізує свої повноваження в мінімальному обсязі. Це управління 
здійснюється за схемою мінімального втручання менеджера в процеси вирі-
шення протиріч. Ліберальне управління дуже слабо структуроване за функ-
ціями і повноваженнями, будується переважно на взаємодії індивідуальних 
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інтересів. Інколи воно асоціюється з демократичним типом управління, але 
тут існує лише зовнішня подібність, оскільки демократичне управління має 
бути чітко організованим і не може здійснюватися за принципом “саме собою 
зробиться”. Тому ліберальний тип управління нерідко пов’язаний з рецидива-
ми анархізму і некерованості. Таке управління може бути прийнятним лише 
в тому разі, коли члени колективу зорієнтовані на самостійне вирішення ба-
гатьох проблем (наприклад, у науковому колективі), а також за позитивної і 
продуктивної взаємодії працівників установи, високого рівня колективної 
свідомості, глибокого розуміння проблем управління і тенденцій розвитку 
об’єкта менеджменту.

За пріоритетами в організації управління прийнято виділяти управлін-
ня функціонально-виробниче, управління за результатами, стратегічне і про-
грамно-цільове.

Функціонально-виробниче управління характеризується тим, що в основу 
його побудови покладено організацію виробництва продукції чи надання по-
слуг, тобто функції виробництва відіграють вирішальну роль. Цим визнача-
ються і структура системи управління, і мотивація (механізм управління), і 
процеси управління. За такого типу управління вся проблематика і вся увага 
зосереджені на внутрішніх виробничих процесах. Зовнішнє управління існує 
лише в міру необхідності вирішення внутрішніх, переважно виробничих, за-
вдань. Коли не виникає гострих проблем із виробництвом та реалізацією про-
дукції (що буває дуже рідко), таке управління може бути виправданим і прий-
нятним. Але в разі наявності конкуренції, її загострення або виникнення 
(наприклад, проблема якості виробництва та реалізації послуг) з’являється 
потреба в іншому типі управління.

Управління за результатами існує там і тоді, де і коли результат вироб-
ництва або надання послуг клієнтам розглядається як матеріалізація діяль-
ності у виготовленому продукті. Навколо нього концентруються всі пріорите-
ти управління. Іноді такий вид управління називають “управлінням за 
продуктом”. Проте в управлінській практиці результат можна розуміти по-
різному. Інколи результатом управління вважають якість продукції (товару 
або послуги), імідж фірми або прибуток; іноді поняття результату ототож-
нюється з метою, що не зовсім виправдано, оскільки мета — це маяк у діяль-
ності, тобто далека перспектива або орієнтир розвитку організації.

Якщо управління зорієнтоване на мету, і для нього характерним є пріори-
тет стратегії організації, то воно є стратегічним. Особливість стратегічного 
менеджменту полягає в тому, що всі процеси його здійснення обов’язково уз-
годжуються з розробленою та прийнятою стратегією розвитку, її суспільним 
іміджем та місією, а також досягненням нею у майбутньому певного стану. 
Такий стратегічний підхід втілено в усіх параметрах управління, його про-
явах і особливостях.

Стратегія управління може бути реалізована по-різному. Якщо для забез-
печення стратегічного менеджменту служить програма, зорієнтована на до-
сягнення стратегічних цілей і всі пріоритети управління укладаються в цю 
програму, то таке управління називається програмно-цільовим. Його специфі-
ка полягає в тому, що в концептуальному і організаційному аспектах воно бу-
дується виключно за попередньо розробленою відповідною програмою (або 
проектом) дій.
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За пріоритетами мотивації управління існують такі типи менеджмен-
ту: адміністративний, менеджмент природної мотивації, мотиваційний та ан-
тимотиваційний.

Адміністративний менеджмент характеризується мінімальним обсягом 
мотиваційної діяльності менеджера і його апарату управління або мотивацією 
переважно адміністративно-організаційного характеру. Цьому типу прита-
манний вибір такого варіанта розподілу функцій, що відповідає спеціаль-
ності, досвіду фахівця, а також сприяє створенню сприятливих організацій-
них умов для виконання відповідної ділянки роботи. Це має велике значення 
в організації управління і відповідно мотивує працю персоналу, але при цьо-
му не завжди справджуються очікування людини, задовольняються її праг-
нення й інтереси. Тому таке адміністративне мотивування не завжди буває 
досить ефективним.

Крім того, мотивування персоналу може здійснюватися і на основі природ-
ного та обмеженого набору мотивів, що враховуються і використовуються в 
управлінні продуктивною діяльністю людини. В реальному житті найчастіше 
саме так і відбувається, тому що дуже важко враховувати повний набір мо-
тивів людської діяльності. Для цього потрібно дослідити їхні особливості і 
взаємозв’язки. Проте це вимагає і певних умінь з боку менеджерів, а також 
додаткових ресурсів. До того ж у конкретних обставинах максимізація моти-
вування не завжди виявляється необхідною і виправданою. Звідси й виникає 
інший тип управління — менеджмент природної мотивації, або управління з 
обмеженою мотивацією. Його особливість полягає в тому, що мотивація тут 
здійснюється за обмеженим складом (або переліком) мотивів, який встанов-
люється природним (еволюційним) шляхом на підставі досвіду і обмежується 
конкретними ситуаціями.

Прагнення до забезпечення максимального ефекту від мотивації продук-
тивної діяльності персоналу або якості цієї діяльності вимагають вивчення 
повного комплексу мотивів діяльності людини і побудови на цій основі моти-
ваційного менеджменту комплексного типу. Він базується переважно не на 
окремих мотивах, а на системі (комплексі) мотивів, взаємозалежних з інши-
ми факторами діяльності людини (установки, звички, цінності тощо). За та-
ких умов застосовують інший тип менеджменту соціальної роботи — мотива-
ційний.

Існує управління і антимотиваційного типу, або управління на основі не-
гативної мотивації, на практиці такий тип управління трапляється досить 
часто. Воно виникає іноді випадково або внаслідок недбалого чи несерйозного 
ставлення керівництва до проблем мотивації діяльності персоналу, нерозумін-
ня значення мотивації як потужного фактора досягнення успіху в сфері уп-
равління персоналом. Дуже часто “ефект” антимотиваційного менеджменту 
пояснюється спорадичними і непослідовними спробами мотивації людської 
праці. Часто-густо такий тип управління зумовлений недостатнім досвідом 
роботи менеджерів або відсутністю у них необхідної професійної підготовки 
та кваліфікації.

За ступенем конфліктності (кризовості) управління (який можна сфор-
мулювати як ставлення суб’єкта управління до циклічності розвитку і функ-
ціонування об’єкта управління) виділяють вірогідно-кризове, передкризове, 
антикризове та стабілізаційне управління.
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Вірогідно-кризове управління — тип менеджменту, що підвищує імовір-
ність кризи чи припускає її. Це буває у тих випадках, коли менеджери не ба-
чать виникнення небезпеки кризи та не реагують на ознаки її поглиблення, 
або підвищення її імовірності. Причиною може бути також ризиковане управ-
ління, коли приймаються управлінські рішення ризикового типу, але при цьо-
му не вживається ніяких заходів щодо уникнення можливих ускладнень. 
Найчастіше це непрофесійне і недалекоглядне управління, яке не здатне про-
гнозувати та передбачати тенденції розвитку організації.

Передкризове управління — управління у зоні небезпеки кризи або підви-
щеного ризику. Воно враховує можливість кризи і створює умови для запобі-
гання їй, а також виключає руйнівні чинники кризи, знижує їх можливу го-
строту. Таке управління побудоване на принципах передбачення й оцінки 
наслідків кризи. Воно може суттєво пом’якшити кризу, якщо неможливо її 
уникнути.

Антикризове управління побудоване на запобіганні кризовим явищам у 
процесах функціонування та розвитку організації. Це високопрофесійний тип 
управління, відсоток помилкових рішень у якому зводиться до мінімуму. 
Воно здатне не лише прогнозувати й оцінювати ознаки кризових явищ, а й 
вчасно усувати негативні тенденції, що призводять до виникнення кризи. 
Проте антикризовий менеджмент — це не тільки управління, що обходить 
кризові ситуації. Адже криза в певній формі може бути об’єктивним явищем, 
оскільки будь-який соціальній системі притаманний циклічний характер роз-
витку, який не виключає її кризових станів. Тому антикризове управління — 
це ще й успішне управління в умовах кризи, тобто управління, яке дає змогу 
пройти кризову стадію розвитку організації з меншими втратами і швидше 
вийти з неї. Сьогодні в умовах розбудови ринково-підприємницького суспіль-
ства цей тип управління стає дедалі важливішим і актуальнішим.

Стабілізаційне управління, або управління виходом організації із кри-
зи, — теж специфічний тип управління, що вимагає особливих знань, оригі-
нальних підходів і неординарних з боку менеджерів рішень. 

За специфікою об’єкта управління вирізняють управління галузеве, ди-
версифіковане, проектне та управління організацією в цілому.

Галузеве управління — це управління цілою галуззю (наприклад, будів-
ництвом, сільським господарством, освітою, культурою тощо). Для цього 
типу управління характерні багатоступенева ієрархія, бюрократичні проце-
дури прийняття рішень, особливо у нерозвиненій ринково-економічній сис-
темі. За такого типу управління дуже складно вирішуються проблеми моти-
вації персоналу, а також негативно виявляється жорстка субординація його 
спільної діяльності.

Диверсифіковане управління, як правило, буває матричним. Воно характе-
ризується гнучкістю, що визначається умовами диверсифікованості (тобто 
різноманітності) діяльності, потребою варіювання ресурсами та пошуком різ-
номанітних варіантів їх ефективного використання. Диверсифіковані органі-
зації можуть бути як великими, так і порівняно невеликими, але загальною 
рисою такого типу управління ними є диверсифікованість функцій управлін-
ня та матрична організаційна структура об’єкта управління.

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку суспільства об’єктом 
управління може бути й відповідний проект. Проект — це певних комплекс 
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дій (необхідних для одержання будь-якого результату або для досягнення виз-
наченої мети), який здійснюється у певному взаємозв’язку і відповідній пос-
лідовності. Проектне управління має специфіку: у ньому пріоритети нада-
ються передусім послідовному вирішенню проблем, з яких складається 
програма дій; з цим пов’язані функції і всі характеристики організації управ-
ління. За своєю формою це такий тип управління, який здійснюється за су-
купністю проміжних результатів. У цих умовах найкращою формою побудови 
системи управління є матрична організаційна структура. Вона передбачає ди-
ференціацію повноважень не за напрямами діяльності або за масштабами уп-
равління, а за проблемною специфікою управлінських рішень. Управління 
проектами — це особливий тип узгодження управлінських рішень, закладе-
ний у програмі (проекті), що передбачає їх ефективну реалізацію.

Загальнофірмове управління найчастіше є традиційним лінійно-функціо-
нальним управлінням, що здійснюється на основі побудови лінійно-функціо-
нальної організаційної структури управління організацією, яка й забезпечує 
необхідний рівень спільної діяльності для досягнення поставленої мети.

За пріоритетами наукового потенціалу в управлінні (або за сукупністю 
наукових підходів, що характеризують ступінь і роль в управлінні наукових 
методологій) існують політизоване (або ідеологізоване), наукове, емпіричне 
та прагматичне управління.

Політизоване управління спостерігається в багатьох випадках розвитку 
сучасного виробництва. Участь у політичному житті дає змогу керівництву 
організацій лобіювати певні інтереси, допомагає одержувати нові ринки збуту 
для вироблених ними товарів і наданих послуг, державні пільги і замовлення, 
фінансову підтримку і коштовну інформацію щодо соціально-економічного 
стану певної країни або конкуруючої організації. Це впливає на процес управ-
ління та політизує його. 

Однак менеджмент може бути і науковим. Основні його ознаки — це побу-
дова і прийняття науково обґрунтованої концепції розвитку організацій і 
стратегій управління ними. Практика свідчить, що це найуспішніший тип 
управління, але він вимагає додаткових витрат на дослідження ринку і бага-
тьох інших процесів.

Емпіричне управління побудоване на успішному й ефективному вико-
ристанні практичного досвіду. Тут головним критерієм оцінок і вибору опти-
мальних рішень, побудови системи і технологій управління є передусім опора 
на багатий і підтверджений успіхом практичний досвід. Емпіричне управлін-
ня не суперечить науковому, а в ідеалі доповнює його. Але в сучасних умовах 
управління в Україні, головною базою якого є лише практичний досвід, такий 
тип управління може виявитися неефективним. Досвід буває різним, а, крім 
того, він може швидко застарівати за постійно змінних умов бізнес-середови-
ща. Можливі випадки, коли досвід заважає інноваціям, що робить цей тип 
управління надто консервативним та неефективним.

Прагматичне управління орієнтоване на вирішення безпосередніх про-
блем, що перебувають на поверхні подій, це управління “безпосереднього 
ефекту”. Воно часто-густо позбавлене передбачення і не прагне до нього. Це 
управління поточного моменту і вирішення лише тих проблем, що досить по-
мітні, зрозумілі й можуть бути розв’язані. Водночас прагматичне управління 
в деяких випадках може бути виправданим і ефективним: якщо менеджеру не 
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вистачає саме прагматики, коли він прагне чогось надто глобального, не помі-
чаючи та випускаючи дрібниці, а також поточні проблеми. Такий менеджер 
багато втрачає в досягненні успіху у сфері управління. Проте за панування 
прагматичного типу управління у діяльності менеджера можливими стають 
поява кризи, а також виникнення суттєвих проблем у більш ускладненому 
вигляді, що заважає їх своєчасному вирішенню. Це головні недоліки прагма-
тичного управління.

Розглянута типологія менеджменту не містить абсолютно вдалих або абсо-
лютно неприйнятних типів управління. Кожен з них відображає якусь реаль-
ність, певною мірою використовується в управлінській практиці. Кожний з 
наведених типів менеджменту має переваги і недоліки, але завдяки цьому ви-
являється і певна цінність запропонованої типології або класифікації менедж-
менту. Адже вона дає змогу усвідомлено будувати певну систему управління 
організацією, орієнтуючись на вибір необхідного за конкретних умов типу уп-
равління, а надалі — постійно вдосконалювати його, виходячи із конкретних 
ситуацій, наявних можливостей, певних деталей і особливостей.

Перелік типів менеджменту, поданих у такий типологічний спосіб, далеко 
не вичерпує усіх його варіантів і, звичайно, може бути доповнений, але це 
найбільш важливі з існуючих типів управління, які мають неабияке значення 
для сучасних умов становлення та розвитку менеджменту як сфери професій-
ної діяльності. Ця типологія, на наш погляд, допомагає глибше уявити та ус-
відомити основні характерні риси сучасного управління, що іменується ме-
неджментом. Адже кожний з типів управління — це цілий комплекс ознак і 
характеристик, йому властивих. А особливість менеджменту як сучасного 
типу суспільного управління саме і полягає у своєрідному комплексі різно-
манітних ознак і характеристик, які мають бути враховані при вдосконаленні 
систем управління.

4.2.  галузева класифікація менеджменту

4.2.1. Промисловий менеджмент

Місце промислового менеджменту в системі управління підприємствами. 
У промисловому менеджменті поняття “менеджмент” відображає сукупність 
принципів, методів і засобів управління промисловим підприємством з метою 
підвищення ефективності його діяльності. Промисловий менеджмент перед-
бачає управління всією діяльністю, що має найважливішу об’єднуючу скла-
дову — виробництво. Інші напрями діяльності спрямовані на забезпечення 
умов для нормальної роботи з випуску продукції. Для ефектного управління 
підприємством розробляються й використовуються окремі умовно-самостійні 
функціональні різновиди менеджменту — стратегічний, фінансовий, еколо-
гічний, зовнішньоекономічний тощо. Сутність промислового менеджменту 
виявляється в його функціях, тобто у вирішенні тих завдань, для яких він 
призначений. Це планування, організування, координування, мотивація і 
контроль.

Реалізація функцій промислового менеджменту здійснюється за допомо-
гою системи методів — організаційних, адміністративних, економічних і со-
ціально-психологічних.
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Промисловий менеджмент як система. Промислова система — частина 
промислового процесу, що відокремилася внаслідок суспільного поділу праці, 
здатна самостійно або у взаємодії з іншими аналогічними системами задо-
вольняти певні потреби потенційних споживачів за допомогою вироблених 
цією системою товарів і послуг.

До складу виробничої системи будь-якого рівня ієрархії (підприємство, 
цех, дільниця, робоче місце) традиційно зараховують:

• технічні ресурси;
• технологічні ресурси;
• кадрові ресурси;
• просторові ресурси;
• ресурси організаційної структури системи управління;
• інформаційні ресурси;
• фінансові ресурси.
Сучасний промисловий менеджмент розглядає успішне вирішення про-

блеми гнучкості й адаптивності підприємства до постійних змін зовнішньо-
го середовища як найважливішу умову його ефективної діяльності. Зовніш-
нє середовище характеризується як сукупність змінних, що перебувають за 
межами підприємства і не є сферою безпосереднього впливу з боку його ме-
неджменту (постачальники, споживачі, акціонери, конкуренти, урядові ор-
гани та ін.). Внутрішнє середовище підприємства формується під впливом 
змінних, що безпосередньо впливають на процес виробництва продукції. Це 
структура підприємства, його ресурси, у складі яких вирішальна роль нале-
жить персоналу.

З управлінської точки зору, підприємство — це організація, тобто група 
осіб, які взаємодіють заради досягнення загальної мети за допомогою різних 
речовинних, правових, економічних та інших факторів. Об’єктами промисло-
вого менеджменту на підприємстві є виробничі підрозділи, а також їх вироб-
ничі процеси як сукупність послідовно виконуваних конкретних процесів із 
виготовлення й технічного обслуговування виробництва.

Основні завдання промислового менеджменту. Кожне підприємство є 
складною виробничо-економічною системою, що здійснює багато різноманіт-
них видів діяльності, відповідно до яких виділяються основні завдання про-
мислового менеджменту:

1) вивчення ринку товарів та послуг як комплексне дослідження ринко-
вих умов, рівня конкурентоспроможності й цін на продукцію, особливостей 
формування попиту та каналів товарообігу, зовнішнього та внутрішнього се-
редовищ промислового підприємства;

2) на підставі результатів дослідження ринку обґрунтування певних за-
ходів щодо управління розвитком інноваційної діяльності промислового під-
приємства (науково-дослідні роботи та конструкторсько-технологічна підго-
товка виробництва, запровадження технічних, організаційних, економічних 
нововведень, формування інвестиційної політики на перспективу тощо);

3) виробнича діяльність підприємства, її організування та оперативне ре-
гулювання в просторі й часі. Найважливішими у виробничій діяльності є 
розрахунки та обґрунтування планового обсягу випуску продукції певної но-
менклатури відповідно до ринкових вимог, формування маркетингових прог-
рам для окремих ринків, збалансування виробничої потужності та програми 
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випуску продукції, забезпечення виробництва матеріально-технічними та ін-
шими ресурсами;

4) здійснення комерційної діяльності, яка визначає ефективність іннова-
ційних та виробничих процесів на підприємстві, фінансову результативність 
наведених вище напрямів і завдань.

Управління промисловим виробництвом. В основному виробництві під-
приємства відбувається перетворення предметів праці на продукцію. При цьо-
му поєднуються промисловий та інформаційний процеси. Результатом інфор-
маційного процесу є вироблення рішень, що забезпечують чітку організацію, 
узгодженість у діяльності між цехами, ділянками, бригадами й робітниками, 
нормативну регламентацію їхніх дій для виконання виробничої програми. Ці 
рішення, будучи сутністю управління, впливають на організаційні колективи 
людей для досягнення поставлених цілей.

Управління промисловим виробництвом здійснюється на підставі плану-
вання, організування робіт, координування, мотивації праці, контролю за ви-
конанням рішень і регулювання процесу виробництва. Процес управління 
промисловим виробництвом можна уявити як сукупність послідовних дій уп-
равлінського персоналу з визначення цілей для об’єктів управління і їх фак-
тичного стану на основі реєстрації й оброблення відповідної інформації, фор-
мування і затвердження економічно обґрунтованих виробничих програм і 
оперативних завдань.

Важливим фактором у процесі управління є оцінка фактичного стану ви-
робництва в кожному цеху й визначення шляхів подолання протиріч, які ви-
никли у ході виробництва, між сформованою виробничою ситуацією й метою 
діяльності підприємства. Відповідно до цього визначаються конкретні завдан-
ня для кожного цеху, які враховують максимальні можливості з реалізації 
поставлених цілей. Заключним етапом процесу управління є вироблення й 
прийняття управлінських рішень, у яких усуваються можливі протиріччя й 
визначаються шляхи організаційного забезпечення виробничих завдань. Ви-
конання прийнятих управлінських рішень вимагає відповідного організацій-
ного забезпечення, що супроводжується регламентацією роботи підрозділів, 
створенням нормативної бази планування, інструктажем виконавців, коорди-
нацією роботи всіх рівнів управління виробництвом.

Система управління промисловим виробництвом — сукупність взаємоза-
лежних структурних елементів (інформації, технічних коштів її оброблення, 
фахівців, відділів з управління, зв’язків і відносин між ними, функцій, ме-
тодів і процесів управління), що забезпечують за їх скоординованої взаємодії 
реалізацію виробничими підрозділами поставлених цілей.

Структура управління промисловим підприємством — впорядкована  
сукупність взаємозалежних елементів, що перебувають між собою в стійких 
відносинах, які забезпечують їх функціонування й розвиток як єдиного ціло-
го. Розрізняють такі типи організаційних структур управління: лінійна, лі-
нійно-штабна, функціональна, програмно-цільова, дивізіональна, матрична, 
структура єдиного стратегічного бізнесу. З позицій поділу завдань і функцій 
структуру управління можна розглядати як форму поділу й кооперації управ-
лінської діяльності, у межах якої відбувається процес управління, спрямова-
ний на досягнення цілей промислового менеджменту. У процесі управління 
його функції доповнюють і проникають одна в іншу, утворюючи цикл управ-
ління, що відображає зміст повсякденного управління виробництвом.
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Для кожного з основних цехів можна виділити такі головні функціональні 
підсистеми: управління економічною діяльністю; управління технологічною 
підготовкою виробництва; оперативне управління виробництвом. Організація 
управління виробництвом на рівні підприємства здійснюється планово-еконо-
мічним і виробничо-диспетчерським відділами, які пов’язані інформаційно-об-
числювальним центром.

Розроблення виробничої стратегії. Під виробничою стратегією прийнято 
розуміти набір правил і заходів, за допомогою яких досягаються основні цілі 
розвитку певної системи. Стратегія економічного управління, або економічна 
стратегія, виробляє: правила й заходи, що забезпечують економічно ефектив-
не досягнення стратегічних цілей; правила й заходи досягнення стратегічних 
цілей, засновані на стимулюванні зацікавленості всіх учасників процесу 
розроблення й реалізації стратегічних програм в ефективному досягненні пос-
тавлених цілей. Отже, економічна стратегія передбачає ефективне досягнен-
ня цілей економічними методами й засобами.

Стратегія виробництва розробляється на підставі економічної стратегії під-
приємства, оскільки містить ті самі елементи й фактори, але конкретизовані 
для кожного структурного підрозділу підприємства.

Економічна стратегія підприємства містить такі елементи:
1) система цілей — головне призначення підприємства, його загальні й спе-

цифічні цілі, ранжирувані з урахуванням можливих строків і послідовності їх 
реалізації. Вибір стратегічної мети завжди пов’язаний з визначенням альтер-
натив, тобто з оцінкою того, чим варто пожертвувати, щоб досягти цієї мети;

2) пріоритети в розподілі ресурсів. Оскільки ресурси підприємства обме-
жені, підприємець повинен визначити, досягнення яких цілей забезпечить 
найбільшу продуктивність використання цих ресурсів, тобто  забезпечить 
йому конкретні переваги;

3) правила здійснення певних управлінських дій. Найчастіше вони при-
значені для оцінки діяльності підприємства в сьогоденні й у майбутньому; 
для регламентації відносин усередині підприємства; для виконання окремих 
операцій; для регулювання контактів із зовнішнім середовищем (наприклад, 
під час ведення переговорів з партнерами).

4.2.2. Аграрний менеджмент

Агропромисловий комплекс як об’єкт управління. Агропромисловий ком-
плекс становить складну виробничо-економічну систему взаємопов’язаних 
галузей, розвиток і діяльність яких підпорядковується вирішенню питання 
гарантування продовольчої безпеки держави, забезпечення ефективного фун-
кціонування національного ринку та економічної незалежності України. Аг-
ропромисловий комплекс визнаний на законодавчому рівні пріоритетною 
сферою національної економіки України. На результативність його діяльності 
впливає стан не лише сільського господарства, а й узгоджений розвиток всіх 
галузей цієї системи.

Агропромисловий комплекс (АПК) — економічна категорія, що виражає 
сукупність виробничих відносин між аграрним виробництвом і пов’язаними з 
ним галузями з приводу виготовлення і доведення до споживачів товарів, ви-
готовлених із сільськогосподарської сировини. Це вертикально інтегрована та 
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скоординована сукупність галузей і підприємств, зайнятих виробництвом 
продовольства, продукції із сільськогосподарської сировини, її зберіганням, 
доведенням до споживача. АПК — єдина соціально-економічна система, фун-
кціонально-галузева структура якої охоплює три основні сфери матеріального 
виробництва та системи обслуговування, що забезпечують виробництво про-
довольчої продукції. АПК виникає в процесі суспільного поділу праці та ін-
теграції. Його формування є результатом НТП, посилення зв’язків між сіль-
ським господарством і промисловістю. 

Сутність, мета, сфера компетенції та особливості функціонування аграр
ного менеджменту. Перехід до господарювання в ринкових умовах поступово, 
але цілеспрямовано поширюється і на АПК України, в тому числі на його 
складову, провідну ланку — сільське господарство. Розвивається нове для на-
шої свідомості та психології поняття — аграрний менеджмент.

Аграрний менеджмент — суспільно-економічна наука, яка вивчає законо-
мірності раціональної управлінської діяльності, принципи роботи з кадрами, 
найефективніші методи впливу на трудові колективи в АПК з метою досяг-
нення найбільшого ефекту у процесі виробництва і розподілу сільськогоспо-
дарської продукції. Головною метою аграрного менеджменту є забезпечення 
прибутковості організації шляхом раціонального використання усіх видів ре-
сурсів. Прибутковість у даному разі свідчить про ефективність діяльності під-
приємства, тобто отримання за мінімальних витрат ресурсів максимального 
доходу. 

Застосування менеджменту в практиці господарювання агропромислових 
формувань має такі особливості:

1) спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарських 
справ в умовах дефіциту ресурсів, необхідності досягнення високих кінцевих 
результатів із мінімальними витратами, прискорення переходу до інтенсив-
ного характеру розвитку виробництва на основі досягнень НТП;

2) відповідність управління господарством вимогам, логіці та закономір-
ностям соціально-економічного розвитку, ефективність і гнучкість;

3) вироблення основних теоретичних і методичних позицій з використан-
ня менеджменту в АПК, особливо на рівні підприємств, асоціацій та інших 
господарських підрозділів;

4) поява нових форм господарювання, зміна власності, зміна характеру 
участі у зовнішньоекономічній діяльності.

Радикальна економічна реформа в системі АПК створює об’єктивні еконо-
мічні умови і спричиняє необхідність використання менеджменту в діяль-
ності сільськогосподарських підприємств. Аналіз якісного складу керівників 
та спеціалістів сільськогосподарських підприємств підтверджує необхідність 
здійснення додаткових заходів щодо поглиблення знань економічної культу-
ри й науки.

Сучасні теорія і практика менеджменту набувають особливого значення з 
двох точок зору:

• перехід вітчизняної економіки до ринкових відносин вимагає вивчення 
форм і методів управління на рівні основної виробничої ланки — підпри-
ємства;

• вихід підприємств на світові ринки зумовлює необхідність глибокого 
вивчення і знання теорії та практики менеджменту.
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Таким чином, існує необхідність виділення аграрного менеджменту як  
окремого розділу науки управління, до сфери компетенції якого входить уп-
равління соціально-економічними процесами підприємств АПК з метою до-
сягнення їх прибуткового функціонування. Сфера компетенції аграрного ме-
неджменту не повинна обмежуватися лише управлінням мікроекономічними 
процесами агропромислових формувань, вона має поширюватися на макрорі-
вень з метою забезпечення збалансованого і пропорційного розвитку всіх сфер 
АПК.

Специфіка функціонування аграрного менеджменту зумовлена такими 
особливостями агропромислового виробництва:

1. Створення продукту в сільському господарстві здійснюється під впли-
вом не лише засобів та предметів праці, а й природних умов. Зовнішнє середо-
вище підприємств АПК визначається підвищеною складністю, невизначе-
ністю, при цьому природне середовище виступає як фактор прямої дії. Тому 
прийняття управлінських рішень є надзвичайно складним процесом, який 
відбувається в умовах підвищеної невизначеності та ризику.

2. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції має чітку пос-
лідовність робіт та визначається складністю. Кінцеві результати управлінсь-
кої діяльності залежать від дотримання технологій.

3. Враховуючи особливості сезонного виробництва та специфіку техноло-
гічних процесів, зокрема в рослинництві, здійснювати оперативний аналіз та 
контроль можна лише за витратами через відсутність доходів на початку тех-
нологічного циклу. Виходячи з цього, основне завдання менеджера на цьому 
етапі полягає в чіткому обліку витрат і управлінні витратами за відхилення-
ми. Після збирання врожаю та його реалізації можна визначити кінцеві ре-
зультати господарської діяльності в рослинництві та управлінського процесу 
в сільськогосподарському підприємстві. Сезонність і тривалість виробничого 
циклу спричиняють нагальну необхідність у фінансових ресурсах у певні пе-
ріоди технологічного циклу. Менеджери мають знаходити додаткові джерела 
фінансування для забезпечення безперебійного виробничого процесу. Сезон-
ність і ритмічність виробничого процесу також вимагають від менеджерів 
сільськогосподарських підприємств знаходити додаткові резерви для повного 
забезпечення виробничих потужностей та зайнятості персоналу протягом 
року.

4. Попит на сільськогосподарську продукцію може бути нестабільним і 
суттєво змінюватися в різні періоди року, тому завдання менеджерів полягає 
у визначенні рівня попиту на ринку, вмінні його прогнозувати. Управлінсь-
кий персонал повинен володіти механізмом прийняття рішень щодо розши-
рення або згортання виробництва, розроблення і реалізації стратегічного та 
оперативного плану.

5. На ефективність управлінської діяльності суттєво впливає організація 
виробництва, яка залежить від розмірів підприємства, структури посівних 
площ, структури товарної продукції тощо. Робота з удосконалення управлін-
ня має розпочинатися з класифікації сфер діяльності підприємства, визначен-
ня наявних ресурсів, які обліковуються за окремими видами. 

Специфічні риси, які суттєво впливають на здійснення управління в 
об’єктах АПК:

• значне поширення колективно-кооперативної форми власності у сільсь-
кому господарстві, акціонерної — у переробній галузі;
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• високий рівень самоінвестування;
• низький рівень рентабельності агропромислового виробництва;
• низький рівень ринкової оцінки вартості майна сільськогосподарських 

підприємств.

Організація управління у виробничогосподарських формуваннях АПК. 
Нині підприємницька діяльність в АПК набула різноманітних організаційно-
правових форм. Найбільш поширеними є одноосібне володіння, партнерство 
та корпорація. 

Одноосібне володіння — коли підприємством володіє і керує одна особа або 
сім’я, що отримує всі прибутки і бере на себе всю відповідальність за справу. 
Іншими словами, це фермерські господарства, які значно поширені особливо 
в США та європейських країнах. На сучасному етапі розвитку економіки Ук-
раїни ця форма підприємницької діяльності поступово стає притаманною і на-
шій держави. 

Селянське (фермерське) господарство (СФГ) — форма підприємництва гро-
мадян, які виявили бажання спільно виробляти товарну сільськогосподарську 
продукцію, займатися її переробленням та реалізацією. СФГ створюється фі-
зичною особою або групою фізичних осіб, які перебувають у родинних стосун-
ках, шляхом об’єднання їх земельних ділянок та майна. Управління справа-
ми СФГ здійснюється всіма учасниками за взаємною згодою. Інтереси СФГ 
перед третіми особами представляє голова, який керує всіма поточними спра-
вами господарства та має право доручати (письмово) виконувати свої 
обов’язки і використовувати права будь-якому учаснику. Члени СФГ поділя-
ють ризик за зобов’язаннями господарства в рівних частках, якщо майно на-
лежить їм на праві спільної власності, або пропорційно до розміру їхніх час-
ток у майні господарства, якщо вони визначені угодою між ними.

Сучасні фермерські господарства класифікуються за такими ознаками:
• розмір ферми;
• відносини земельної власності;
• характер зайнятості;
• ступінь використання найманої праці;
• організаційно-виробнича форма підприємництва.
Кожне фермерське господарство має в своєму розпорядженні три види ос-

новних ресурсів: землю, працю і капітал. Оптимальне і ефективне поєднання 
ресурсів фермерського господарства здійснюється через планування, фінансу-
вання, маркетинг, укомплектування штатів. Перевагами фермерського госпо-
дарства є: простота в організації та управлінні, висока самостійність і вмоти-
вованість, оперативність, порівняно незначна потреба у стартовому капіталі, 
схильність до інновацій.

В Україні протягом 1991–1993 рр. темпи зростання кількості фермерських 
господарств становили 12–13 тис. на рік, а період 1994–2004 рр. характери-
зується значним сповільненням цих темпів приросту (максимум — 2,8 тис. 
нових фермерських господарств у 1994 р.). Це є свідченням існування неспри-
ятливих умов для розвитку фермерського руху в Україні, починаючи з 
1994 р., до яких належать: низький рівень державної підтримки, невирішені 
проблеми кредитування і формування матеріально-технічної бази, низький 
рівень спеціальної освіти фермерів, нестабільна і неврегульована законодавча 
база. З огляду на ці причини виробнича структура фермерських господарств 



131

базується на виробництві найменш енергомістких і трудомістких видах про-
дукції. Несприятливі економічні умови вплинули на перехід від вузькоспе-
ціалізованого до багатопрофільного виробництва, що дає змогу балансувати 
спад збуту одного виду продукції за рахунок збільшення попиту на інший. На 
відміну від західних фермерських господарств, які мають вузьку спеціаліза-
цію, присадибні та фермерські господарства України спеціалізуються на ви-
робництві широкої номенклатури продукції. Так, перші орієнтуються на са-
мозабезпечення продуктами харчування, другі — на різку зміну кон’юнктури 
на продовольчому ринку.

Формування стабільної ланки фермерських господарств в Україні є трива-
лим процесом. Це пов’язано, насамперед, з тим, що організація великих ферм 
вимагає значних грошових витрат: в Німеччині 0,7–1 млн марок, в Україні — 
до 1 млн грн.

Партнерство — товариство, що передбачає об’єднання капіталів двох і 
більше суб’єктів господарювання, між якими укладається відповідна угода, 
де вказуються розподіл прав, обов’язків і повноважень, частка пайової участі, 
величина розподіленого прибутку. Ця форма підприємництва може бути пред-
ставлена кількома видами господарських формувань: 1) агрофірмою — това-
риством з повною відповідальністю, учасники якого особисто беруть участь у 
справах такого об’єднання і кожен несе повну відповідальність за зобов’я-
заннями товариства не тільки вкладеним капіталом, а й усім своїм майном; 
2) товариством з обмеженою відповідальністю, учасники якого не беруть 
участі в діяльності товариства, а їх відповідальність за боргові зобов’язання 
обмежується розміром вкладеного капіталу; 3) акціонерними товариствами, 
які бувають відкритого і закритого типу. 

Корпорація передбачає колективну власність капіталу, а також зосере-
дження функцій управління підприємством в руках професійних менеджерів, 
які працюють за наймом. Головною рисою корпорації є те, що відповідаль-
ність за борги, юридичні рішення, винесені проти фірми, обмежується роз-
міром капіталу, який власники вклали за свої паї чи акції. Співвласники ма-
ють право збільшувати без обмежень свій капітал. Основними перевагами 
корпорації є: можливість залучення додаткового капіталу шляхом випуску 
цінних паперів; використання наукових методів управління і професійних 
менеджерів; корпорація існує незалежно від кількості змін її власників.

Ще однією із форм агробізнесу є кооператив — підприємство, яким во-
лодіють і управляють його члени, часто його клієнти або постачальники, інші 
службовці. Кооперативи мають обмежену відповідальність і спадковість. Ко-
жен його член бере участь в управлінні та має один голос. Кооперативи відріз-
няються широкою демократією, економічними методами управління, висо-
кою автономією, справедливим розподілом прибутків між його членами з 
урахуванням кількості, якості роботи та величини пайового внеску, вільністю 
членства та незалежністю.

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні почали з’являтися такі 
форми об’єднання, як спільне підприємство, агропромисловий комбінат, аг-
ропромислові об’єднання та агроконсорціум.

Спільне підприємство (СП) — асоціація двох і більше підприємств для до-
сягнення спільної визначеної мети. Як правило, це об’єднання українських і 
зарубіжних підприємств з метою залучення додаткового капіталу, інвестицій, 



132

впровадження новітніх технологій виробництва, запозичення передового до-
свіду іноземних колег. Діяльність СП обумовлена відповідною угодою, укла-
деною між партнерами, яка діє протягом усього терміну їх спільної праці. 
Кожний із учасників СП має вільний доступ до інформації про прибутки, 
збитки, стан майна підприємства. Найчастіше управління в СП здійснюється 
трьома органами управління: правління приймає основні рішення; дирекція 
здійснює оперативне управління; ревізійна комісія виступає в ролі контроль-
ного органу. Головою правління може бути як громадянин України, так і іно-
земець. Робота правління регламентується установчими документами і конк-
ретизується в статуті.

Агропромисловий комбінат — інтегрований виробничо-господарський 
комплекс, який займається виробництвом сільськогосподарської продукції, 
її переробленням і реалізацією через власну фірмову торгівлю. Агропро-
мислові комбінати розміщуються поблизу великих міст, промислових цент-
рів, рекреаційних і туристичних зон з метою забезпечення їх високоякісним 
продовольством. Агропромисловий комбінат складається з кількох підпри-
ємств, які мають господарську самостійність і можуть бути різних форм влас-
ності. Відносини між підприємствами будуються на договірних засадах. Ок-
ремі підприємства можуть входити до складу кількох комбінатів. Управління 
комбінатом здійснює рада.

Більш глибокі інтеграційні зв’язки, ніж агропромислові комбінати, мають 
агропромислові об’єднання. Останніми роками в таких об’єднаннях відбулося 
акціонування. Агропромислове об’єднання — це виробничо-господарський 
комплекс, що об’єднує сільськогосподарське виробництво і промислові під-
приємства в інтересах досягнення високої загальної інтенсивності виробниц-
тва завдяки ефективнішому використанню засобів виробництва і робочої 
сили, повній переробці сільськогосподарської продукції та іншим факторам. 
Агропромислові об’єднання виникають за наявності прямих зв’язків між 
сільськогосподарськими, з одного боку, та переробними, торговими підпри-
ємствами і організаціями — з іншого, використання певного рівня концент-
рації та товарності виробництва. Агропромислове об’єднання є найскладні-
шою формою органічного зв’язку (кооперування) сільськогосподарського і 
промислового виробництва, за якої одне промислове підприємство з перероб-
ки певного виду сільськогосподарської сировини об’єднується (кооперується) 
з кількома сільськогосподарськими підприємствами з виробництва тієї ж си-
ровини, розташованими на даній території. Промислові та сільськогоспо-
дарські підприємства, що входять до складу агропромислових об’єднань, 
зберігають свою юридичну і виробничо-фінансову самостійність і всі взає-
мовідносини будують на основі повного господарського розрахунку. При збе-
реженні фінансової та виробничо-фінансової самостійності промислові та 
сільськогосподарські підприємства, що входять до складу агропромислових 
об’єднань, мають загальні органи управління (раду об’єднання, генеральну 
дирекцію), виробничо-технічні плани, централізовані фонди економічного 
стимулювання, підсобні та обслуговуючі підприємства тощо.

Агропромислове підприємство (АПП) — найпростіша організаційна форма 
кооперування сільськогосподарського і промислового виробництва, за якої 
промислове підприємство з переробки певного виду сільськогосподарської си-
ровини кооперується з сільськогосподарським підприємством з виробництва 
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тієї самої сировини. Підприємства, що входять до складу АПП, втрачають 
свою виробничо-фінансову самостійність, мають загальний баланс, єдиний 
виробничо-фінансовий план і єдиний орган управління. Сільськогосподарські 
та промислові підприємства стають структурними підрозділами АПП. Вищим 
колегіальним органом управління агропромислових комбінатів, агропро-
мислових об’єднань є ради об’єднань, які обираються представниками (упов-
новаженими) господарств-учасниць. Очолює їх генеральний директор 
об’єднання або голова ради.

Агроконсорціум — одна з нових форм агропромислової інтеграції. Це коопе-
рація кількох підприємств різних галузей економіки, організацій та банків 
для спільного здійснення програми або проекту з виробництва, перероблення, 
зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції. У формуванні агро-
консорціуму можуть брати участь будь-які організації та підприємства, які 
залишаються самостійними і мають вільні кошти. Вищим органом управлін-
ня є рада засновників — директорів, до складу якої входять керівники всіх 
організацій та підприємств, що є складовими агроконсорціуму. Консорціуми 
можуть створюватися і для реалізації великих державних та регіональних ці-
льових програм. Після виконання поставленої мети консорціум припиняє 
свою діяльність або перетворюється на інший вид об’єднання.

Існують певні закономірності управління сільськогосподарським вироб-
ництвом: 

• єдність принципів управління на всіх рівнях ієрархії управління;
• єдність елементів, що становлять систему управління; 
• відповідність методів управління формам організації виробництва;
• досягнення оптимального співвідношення усіх ланок системи управлін-

ня і пропорціональності всіх ланок сільськогосподарського підприємс-
тва;

• оптимальне поєднання централізації та децентралізації в процесі управ-
ління;

• досягнення єдності інтересів суспільства, колективу і окремих праців-
ників;

• забезпечення відповідності структур управління новим формам органі-
зації праці й виробництва.

Центральним елементом організаційного механізму господарювання є 
структура управління. Організаційна структура господарства — сукупність 
господарських підрозділів і служб підприємства в їх органічному взаємо-
зв’язку. Аналіз організаційної структури управління сільськогосподарським 
підприємством передбачає дослідження: природних та економічних умов гос-
подарювання; розмірів виробництва; розмірів та організації праці первин-
них і вторинних виробничих підрозділів; виробничих зв’язків; технологіч-
ного оснащення виробництва; розмірів і кількості підрозділів сфери 
обслуговування; загальний аналіз і пропозиції щодо раціональної організа-
ційної структури. До виробничих підрозділів сільськогосподарського підпри-
ємства належать: тракторно-рільнича бригада, ферма з дорощування і від-
годівлі молодняку великої рогатої худоби, молочно-товарна ферма, бригада з 
вирощування овочів, свинотоварна ферма, птахоферма тощо. До обслуговую-
чих, допоміжних виробництв і промислів належать: автогараж, машинно-
тракторний парк, ремонтна майстерня, столярна майстерня, гараж, нафтогос-
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подарство, будівельна бригада, бригада пилорами, центральний склад, вагова, 
склади, ветлікарня, зернотік, пункт переробки молока, цех з виготовлення 
сільськогосподарського інвентарю, бойня, керамічний цех, олійниця, цех з 
виробництва комбікормів, цех з виробництва шлакоблоків, цегельний завод. 
Культурно-побутові заклади: їдальня, клуб, дитячий садок, лазня, гуртожи-
ток, медпункт.

Загальногосподарське управління сільськогосподарським підприємством 
здійснюють такі категорії управлінських кадрів: керівник підприємства, за-
ступник керівника з виробництва, головний диспетчер, інспектор з кадрів, ін-
женер з техніки безпеки і охорони праці, юрисконсульт.

Важливою умовою нормального навантаження на керівника і керованості 
робітників є встановлення та дотримання оптимальності розмірів підрозділів 
(бригад). Бригада — це колектив робітників однакових або різних професій, 
які разом виконують єдине виробниче завдання і відповідають за результати 
роботи. Допускається перебільшення норми керованості у разі функціонуван-
ня диспетчерських служб, які здійснюють частину оперативної роботи, якщо 
бригадами керують досвідчені фахівці, застосовується ланкова внутрібригад-
на організація праці.

Доцільним є створення таких агропромислових формувань, в тому числі 
фермерських господарств, які б характеризувалися поглибленою спеціаліза-
цією, високою товарною спрямованістю. Ефективними і продуктивними в за-
хідних країнах вважаються саме великі господарства (за розміром землеко-
ристування). У світі спостерігається тенденція до укрупнення господарств, 
відбуваються процеси кооперування, централізації, поглиблення спеціаліза-
ції. В Україні спостерігається зворотний процес. Масове створення малих 
сільськогосподарських підприємств — це регресивний шлях. З часом під 
впливом змін економічних та соціальних умов в Україні розвиток фермерсько-
го руху спрямується в напрямі укрупнення господарств. 

Вважається, що оптимальний розмір землекористування для країн Захід-
ної Європи становить 100 га, а в США — 400 га на одне господарство. Проте 
фактично господарства таких розмірів становлять малу частку в загальній їх 
кількості. Наприклад, в Німеччині 7 % ферм володіють земельною ділянкою 
площею понад 50 га.

За розміром землекористування фермерські господарства України поділя-
ються на три основні групи:

1) дрібноземельні формування — до 10 га землі (в таких господарствах 
низький рівень технологічного оснащення та зайнята переважно одна лю-
дина);

2) середньоземельні господарства — 11–50 га (це сімейні фермерські гос-
подарства, що мають власну техніку та залучають до роботи на сезон робочу 
силу);

3) крупноземельні господарства — понад 50 га (практикується оренда зем-
лі, характеризуються постійним залученням найманих працівників).

За розмірами наданих у користування сільськогосподарських угідь до пер-
шої групи належить 31,5 % фермерських господарств, до другої — 58,0 %, до 
третьої — 9,4 %, не мають у володінні сільськогосподарських угідь — 1,1 %.

Проблема низького рівня концентрування виробництва загострюється не 
лише в Україні. Фактор спеціалізації та оптимального рівня концентрування 
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виробництва відіграє важливу роль у підвищенні ефективності виробництва. 
Для розвинених країн характерною є тенденція до збільшення чисельності ве-
ликих підприємств за рахунок поглинання ними малих господарств. Сучас-
ний рівень розвитку техніки і технології забезпечує високу ефективність в 
господарствах з оптимальним рівнем концентрування виробництва. 

Щодо використання капіталовкладень і технічних засобів більші за роз-
мірами господарства та підприємства ефективніші. Зростання земельної пло-
щі у 3 рази вимагає збільшення капіталовкладень на 50 %. Крім того, від роз-
міру господарства залежить ефективність використання техніки, основних 
виробничих фондів, трудових ресурсів і виробництва в цілому.

4.2.3. Міжнародний менеджмент

Сутність та особливості розвитку міжнародного менеджменту. Наприкінці 
ХХ — на початку ХХІ ст. міжнародний бізнес став всеохоплюючим і всепро-
никаючим феноменом сучасної цивілізації. 

Міжнародний менеджмент — процес застосування управлінських кон-
цепцій та інструментів у багатокультурному середовищі та отримання завдя-
ки цьому додаткових вигод і заощадження часу. Міжнародний менеджмент — 
особливий вид менеджменту, головними цілями якого є формування, розви-
ток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ве-
дення бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, 
соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і 
міждержавної взаємодії.

Основні завдання міжнародного менеджменту:
1) комплексне вивчення, аналіз і оцінка зовнішнього середовища міжна-

родного бізнесу в інтересах пошуку і реалізації джерел конкурентних переваг 
фірми;

2) поглиблений аналіз і оцінка культурного фону в кожній країні перебу-
вання і використання його можливостей (врахування обмежень) при розроб-
ленні стратегічних, тактичних і оперативних рішень щодо функціонування і 
розвитку фірми як у даній країні, так і в цілому;

3) оцінка, вибір і практичне використання організаційних форм, в межах 
яких здійснюються зарубіжні операції фірми, з тим щоб максимізувати ефект 
використання економічного потенціалу і правових можливостей країни пере-
бування;

4) формування і розвиток мультинаціонального колективу фірми та 
підрозділів у країні базування і в країнах перебування в інтересах максималь-
ного використання особистого потенціалу робітників, можливостей окремих 
колективів і кроснаціональних ефектів від взаємодії всередині фірми;

5) пошук, розвиток і ефективне використання різноманітних можливос-
тей бізнес-сервісу, передусім у сферах фінансового, технологічного та інфор-
маційного обслуговування економічних операцій. 

Упродовж ХХ ст. міжнародний менеджмент сформувався на наукових за-
садах як самостійна галузь людських знань, узагальнивши світову практику і 
мистецтво управління. Дослідження проблем менеджменту значно розшири-
ло уявлення про управління, сприяло формуванню його наукового апарату: 
цілей, принципів, завдань і методів їх реалізації. Розробки наукового міжна-
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родного менеджменту виявилися корисними не тільки для економіки і бізне-
су, а й для сфер людської діяльності.

Узагальнюючи практику менеджменту у провідних міжнародних корпора-
ціях, можна сформулювати такі його особливості:

1. Наявність надзвичайно різноманітних і комплексних виробничо-техно-
логічних систем, які дають змогу використовувати переваги так званого гори-
зонтального поділу праці між окремими ланками корпорації, що становлять 
собою продуктові відділення. Наприклад, найдорожча за ринковою вартістю 
активів корпорація “Дженерал електрик” має 12 таких одиниць бізнесу: базо-
ва продукція, турбогенератори, двигуни, транспортне устаткування, великі 
електропобутові прилади, електроосвітлювальне устаткування, наукомістка 
продукція, засоби автоматизації, авіадвигуни, авіакосмічна техніка, медичне 
устаткування, нові матеріали. За таких умов менеджмент має забезпечити ін-
тегрованість окремих виробництв, що дає можливість підвищити їх дохід-
ність за рахунок нижчих цін на комплектуючі деталі та матеріали від своїх 
компаній. Крім того, в умовах ТНК використання механізмів трансфертного 
ціноутворення дає змогу цілком легітимно уникати оподаткування у країнах 
з високими податковими ставками на прибуток, дохід, додану вартість, зар-
плату тощо.

2. Наявність розвинених підприємницьких функцій (складових) організа-
цій, які дають змогу корпорації будувати й підтримувати надійні зв’язки із 
зовнішнім середовищем. Йдеться про такі складові, як виробництво, дослі-
дження і розробки, людські ресурси, безпека, фінанси, маркетинг, стратегія. 
Корпорація не має потреби залучати до виконання цих функцій зовнішні ор-
ганізації. Отже, самі ці функції стають дещо “дешевшими”. Зникає загроза 
втрати конфіденційності. З’являються можливості утворення ринкової, еко-
номічної, технологічної та управлінської синергії. Звичайно, зазначена особ-
ливість перетворюватиметься на перевагу за умови тісної взаємодії всіх під-
приємницьких функцій, підрозділів, служб між собою. Крім того, потрібна 
злагоджена праця трьох вищих ланок керівництва корпорацією: ради дирек-
торів на чолі з президентом, вищої ланки менеджменту на чолі з президентом 
і центрального апарату корпорації на чолі з головним управляючим. А оскіль-
ки уникнути суперечностей у цих відносинах складно, то сучасна практика 
корпоративного менеджменту з метою забезпечення персональної відпові-
дальності вдається до надання всіх трьох посад одній вищій особі.

3. Використання менеджментом корпорацій значних коштів численних 
індивідуальних акціонерів в інтересах певної їх групи, насамперед членів рад 
директорів та вищого менеджменту. Централізоване розпорядження кошта-
ми незалежних власників (акціонерів) розширює реальну владу менеджменту 
корпорацій, яка нерідко перевищує владу держави. Така система часто приз-
водить до глибоких конфліктів між вищим менеджментом і рядовими акціо-
нерами. Подібні конфлікти трапляються навіть у таких провідних корпора-
ціях, як IBM. У 1994 р. внаслідок помилок вищих менеджерів дивіденди за 
акціями зменшилися в 5 разів порівняно з 1989 р., а ціна акцій знизилась із 
175 до 49 дол. Проте це не вплинуло на фінансовий стан вищого керівництва, 
яке було відправлене у відставку після тривалого багатомільйонного марно-
тратства.

4. Специфічне адміністрування найбагатших акціонерів у вигляді контро-
лю над власністю. Відбувається розподіл влади на законодавчу (рада дирек-
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торів) і виконавчу (вищий менеджмент), вододіл між якими провести сьогодні 
практично неможливо. Це зумовлює певне поєднання функцій підприємниц-
тва і власне менеджменту в діяльності тих вищих керівників, які входять до 
складу ради директорів.

5. Існування великої кількості ланок організаційної структури управлін-
ня, що висуває на передній план проблему децентралізації управлінської 
діяльності. Це питання загострюється у зв’язку з територіальним розміщен-
ням окремих частин корпорації у багатьох країнах різних частин світу. Його 
ускладнює і так званий вертикальний поділ праці, який означає відокремлен-
ня управлінської діяльності від безпосереднього виробничого процесу, утво-
рення певної організаційної ієрархії (майстер, начальник цеху, директор 
та ін.), а також спеціалізація всередині апарату управління (планування, об-
лік, контроль, регулювання тощо);

6. Деперсоналізація менеджменту, пов’язана з прийняттям ключових рі-
шень не окремими менеджерами, а певними ланками організаційної структу-
ри, групою менеджерів. Ефективність діяльності корпорації залежить тепер 
не від окремих лідерів, а від усієї команди менеджерів-професіоналів, які 
пов’язані між собою не тільки різноманітними формами співпраці та взаємо-
залежності, а й своєрідною бюрократичною корпоративністю. Це, звичайно, 
не означає приниження ролі особистості у менеджменті.

7. Професіоналізація менеджменту, яка полягає в тому, що серед керівни-
ків різних рівнів, а також фахівців систематично зростає прошарок співробіт-
ників, які крім звичайної вищої освіти мають додаткову освіту з менедж-
менту.

8. Формування специфічного феномена корпоративної культури — 
своєрідного психологічного клімату організації, її духу. Корпоративна куль-
тура разом із формальними вимогами служить для працівників орієнтиром, 
допомагає їм зрозуміти, які вимоги ставить перед ними компанія, яким має 
бути підхід до ухвалення рішень, які рішення вважаються прийнятними. 
Корпоративна культура виявляється у внутрішній обстановці, що панує в 
корпорації, її цінностях, способах їх передання тощо.

Фактори міжнародного бізнессередовища. Зовнішнє середовище, в якому 
оперує фірма, принципово важливе для будь-якого бізнесу, незалежно від 
його спрямованості та масштабів. Проте для міжнародного бізнесу воно має 
особливе значення: якщо у власній країні все “більш-менш знайоме”, то з ви-
ходом на міжнародний ринок фірма часто потрапляє не лише в незнайоме еко-
номічне, політичне, соціальне і культурне середовище, а й (що не менш важ-
ливо) — в обстановку, коли не є очевидними можливості та джерела його 
вивчення і адекватної оцінки.

Аналіз середовища, в якому функціонує міжнародний бізнес, зосередже-
ний на чотирьох складових (факторах): культурі, економіці, політиці та тех-
нології.

Під культурою розуміють домінуючу в суспільстві систему цінностей, 
вірувань, звичаїв і установок. Кожне суспільство має свою культуру, яка 
впливає на стиль повсякденного життя. Культура — це набуття знань про ви-
користання людьми уявлень щодо досвіду і загальної суспільної поведінки. 
Форми прояву культури: цінності, звички, вірування, позиція, мораль, тра-
диції, поведінка, мистецтво, закони.
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Приклади впливу культури суспільства на підходи в менеджменті: 
• централізація проти децентралізації прийняття рішень; 
• безпечність проти ризику; 
• індивідуальні винагороди проти групових; 
• неформальні процедури проти формальних; 
• висока організаційна лояльність проти низької; 
• кооперація проти конкуренції; 
• короткострокові горизонти проти довгострокових; 
• стабільність проти інновацій.
Економіка. Фірми, що працюють у міжнародному середовищі, повинні 

аналізувати економічні умови і тенденції та спостерігати за економікою тих 
країн, де вони ведуть або мають вести справи. Аналіз середовища сприяє 
підвищенню ефективності процесу прийняття рішень і планування.

Структура основних даних економічного аналізу зовнішнього середовища, 
необхідних міжнародному менеджеру:

• місце країни за показниками: ВНП (ВВП), темпи економічного зростан-
ня, темпи зростання інвестицій, зовнішньоторговельний обіг, імпорт то-
варів і послуг (те саме у питомих показниках);

• населення країни в цілому і регіонів проникнення окремо; статево-віко-
ва структура населення в динаміці;

• структура суспільства і питома вага окремих соціальних верств з харак-
теристиками їх особового і сімейного доходу; динаміка цих показників;

• основні види ресурсів, що цікавлять фірму, з ранжуванням за наявністю 
в країні та регіонах, вартісною оцінкою, рівнем дефіцитності;

• основні характеристики можливостей зв’язку (кількість телефонів на 
тисячу жителів; різновидності та ефективність роботи пошти; основні 
характеристики комп’ютерно-мережевих послуг);

• характеристики транспортних комунікацій;
• рівні оплати праці у сферах бізнесу, які становлять інтерес для фірми (за 

основними категоріями найманих працівників); прийняті у країні фор-
ми оплати праці;

• загальна оцінка розвиненості та можливостей: галузей — імовірних 
конкурентів; галузей — імовірних постачальників; галузей — імовір-
них споживачів;

• основні елементи валютного регулювання у країні;
• основні елементи торгових і експортно-імпортних обмежень у країні;
• розвиненість науково-технічної та консультаційної діяльності в країні 

(напрями, фірми, можливості залучення);
• рівень основних економічних проблем у країні (інфляція, безробіття, ре-

гіональні та галузеві депресивні явища, бідність тощо).
Політика містить три фактори впливу на діяльність міжнародних ком-

паній:
1) урядові позиції щодо міжнародних операцій: стимули для започатку-

вання бізнесу в країні-господарі (низькі відсоткові ставки за кредит, подат-
кові пільги, прискорена амортизація, дотації та субсидії); встановлення різ-
них вимог до міжнародних компаній, виходячи зі свого суверенітету 
(обмеження частки іноземного капіталу в статутному фонді підприємств, ви-
моги продавати товари і технології на місцевих ринках, створення робочих 
місць для місцевого населення тощо);
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2) ефективність державного управління: наявність бюрократичних струк-
тур, що заважають діяльності міжнародних компаній; вплив бюрократичних 
структур на законодавство у власних інтересах; хабарництво. Закон про ко-
рупцію в зовнішньоекономічній діяльності США (1977 р.) забороняє амери-
канським компаніям давати хабарі іноземним урядам. У Франції, Великобри-
танії це не забороняється, а навпаки, сума хабарів вираховується з податку;

3) політична стабільність: експропріація і націоналізація; політичні ризи-
ки (макро- і мікроризики); тероризм.

Фірми, що виступають на міжнародних ринках, повинні рахуватися з ба-
гатьма законами і регулятивними актами щодо оподаткування, патентів, тру-
дових відносин, стандартів на готову продукцію, ціноутворення і надання ві-
домостей державним установам. Наприклад, закон про недобросовісну 
конкурентну боротьбу в Німеччині забороняє підприємствам користуватись 
заохочувальними купонами і відривними етикетками в упаковці товару з ме-
тою просування товарів на ринок. Подібні заходи широко використовують 
американські компанії на внутрішньому ринку, але для німецького ринку 
потрібно розробляти інші способи приваблення споживачів.

Ціноутворення часто жорстко регулюється за допомогою антидемпінгового 
кодексу ГАТТ/СОТ. Цей кодекс дозволяє країнам вводити нижні обмеження 
на ціни продуктів, що надходять на їх ринки ззовні, й за нижчими цінами, 
ніж ті, що є на внутрішньому ринку.

Найважливішими джерелами міжнародного приватного права є міжнарод-
ні угоди, внутрішнє законодавство держав, судова і арбітражна практика, 
звичаї.

Структура правового аналізу: 
• загальна оцінка узгодженості системи права у країні з основними поло-

женнями міжнародного права;
• регулювання експортно-імпортних операцій, що становлять інтерес для 

фірми (у тому числі питань міжнародних перевезень);
• регулювання в’їзду (виїзду) приватних осіб;
• захищеність власності та прав особи;
• регулювання переміщення капіталу, експорту прибутку, інших фінан-

сових операцій через кордон;
• оцінка елементів комерційного права, які можуть цікавити фірму;
• регулювання створення і трансформації бізнесу;
• регулювання трудових відносин;
• регулювання цін;
• елементи антимонопольного законодавства, які можуть стосуватися ін-

тересів фірми;
• докладно питання оподаткування фірм і приватних осіб;
• загальна оцінка стабільності правової системи країни.
На операції у сфері міжнародного бізнесу впливають політичні фактори 

(політичні події та рішення). Соціальне напруження може порушувати про-
цес виробництва або обмежувати збут, якщо заворушення спрямовані проти 
заводу іноземного володіння. Політичні дії проти уряду або несподівана зміна 
режиму, як мінімум, означають зростання невизначеності для експортера або 
іноземного інвестора.

Політичні фактори потрібно оцінювати до вкладення капіталів чи прий-
няття на себе обов’язків зі збуту. У міру надходження інформації та зміни об-
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ставин необхідно коригувати відповідні прогнози. Можна було б прагнути 
уникнення будь-якого ризику, але у тих випадках, коли потрібний продукт 
можна отримати із єдиного джерела, фірмі необхідно залишитись на інозем-
ному ринку, контролюючи рівень ризику і використовуючи відповідні методи 
його зниження.

Структура основних даних політичного аналізу зовнішнього середовища, 
необхідних міжнародному менеджеру:

• політичний режим в країні-господарі (країні перебування) та її відноси-
ни з країною базування;

• міждержавні (міжрегіональні, міжміські) угоди між країною перебу-
вання і країною базування;

• участь країни в політичних блоках і міжнародних економічних союзах 
(можливий вплив на майбутній бізнес: можливості, небезпеки);

• політичні партії та громадські організації в країні базування, які мають 
тісні контакти з владою, політичними партіями і громадськими органі-
заціями країни перебування;

• найвидатніші політичні лідери (короткі біографічні дані);
• основні політичні партії та найвпливовіші громадські організації в 

країні перебування;
• основні політичні суперники, які борються за владу у країні, та сутність 

їх принципових позицій в економічних, соціальних і правових питан-
нях;

• коротка характеристика “бізнес-політики” (фірми, партії, лідери);
• найближчі вибори парламенту і президента (або їх аналогів у країні), 

перспективи їх результатів та імовірний вплив на бізнес і відносини з 
країною базування;

• роль і вплив регіональної влади (з урахуванням регіонів проникнення 
фірми);

• політична обстановка у регіонах проникання фірми;
• загальна оцінка політичної стабільності у країні.

4.2.4. Торговельний менеджмент

Сутність, мета і завдання торговельного менеджменту. Торговельний ме-
неджмент — процес управління всіма основними аспектами діяльності тор-
говельного підприємства. Він створений для формування найбільш раціональ-
них управлінських рішень з питань розвитку конкретного торговельного 
підприємства, координування різних напрямів його діяльності та забезпечен-
ня високої ефективності її кінцевих результатів. 

Торговельний менеджмент використовує арсенал методів виробничого, ін-
новаційного менеджменту, менеджменту персоналу, фінансового менеджмен-
ту і деяких інших видів функціонального менеджменту, прийнятних для під-
приємств торгівлі.

Важливою особливістю торговельного менеджменту є комплексний харак-
тер формування всіх управлінських рішень, пов’язаних з різними аспектами 
діяльності торговельного підприємства, які впливають на кінцеву ефектив-
ність його господарської діяльності. Торговельний менеджмент вчить не  
використанню стандартних управлінських рішень, а лише алгоритму ефек-
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тивної їх розроблення в конкретних умовах діяльності торговельного підпри-
ємства. 

Торговельному менеджменту притаманний високий динамізм, який вра-
ховує зміни факторів зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, форм 
організації праці та управління, фінансового стану та інших параметрів  
функціонування торговельного підприємства. Торговельний менеджмент пе-
редбачає багатоваріантність підходів до розроблення конкретних управлінсь-
ких рішень у різних сферах діяльності торговельного підприємства і повинен 
бути орієнтований на його стратегічні цілі.

З урахуванням основних характеристик торговельного менеджменту фор-
муються його цілі та завдання. Основною метою торговельного менеджменту 
є забезпечення високих темпів розвитку торговельного підприємства у страте-
гічній перспективі та зростання його конкурентної позиції на споживчому 
ринку. 

Головні завдання торговельного менеджменту:
1. Формування умов найповнішого задоволення попиту споживачів на то-

вари в межах вибраного сегменту споживчого ринку. Це завдання реалізуєть-
ся шляхом пошуку торговельним підприємством своєї ринкової ніші на спо-
живчому ринку; виявлення основних параметрів попиту споживачів у цьому 
сегменті споживчого ринку; формування ефективної асортиментної політики, 
спрямованої на задоволення споживчого попиту на товари; забезпечення ста-
лості асортименту товарів, що реалізуються торговельним підприємством.

2. Забезпечення високого рівня торговельного обслуговування покупців. 
Реалізується шляхом задоволення всіх основних вимог покупців до рівня тор-
говельного обслуговування, сутність яких з урахуванням специфіки конкрет-
ного сегменту споживчого ринку зводиться до того, щоб з найменшими затра-
тами часу і найбільшими зручностями придбати в торговельному підприємстві 
необхідні товари. Ці вимоги забезпечуються комплексом організаційно-тех-
нологічних заходів, які разом формують необхідний рівень торговельного об-
слуговування.

3. Забезпечення достатньої економічності здійснення торгово-техноло-
гічного і торгово-господарського процесів на підприємстві. Здійснюється шля-
хом забезпечення мінімізації витрат трудових, матеріальних і фінансових ре-
сурсів на організацію окремих технологічних процесів і операцій, пов’язаних 
з рухом товарів і обслуговуванням покупців; на здійснення окремих комер-
ційних операцій і комерційної діяльності в цілому; на виконання функцій уп-
равління торговельним підприємством.

4. Максимізація суми прибутку, який залишається у розпорядженні тор-
говельного підприємства, і забезпечення його ефективного використання. Ре-
алізується шляхом оптимізації обсягу товарообороту підприємства; ефектив-
ного управління його активами; здійснення цілеспрямованої цінової, 
амортизаційної та податкової політики. 

5. Мінімізація рівня господарських ризиків, пов’язаних з діяльністю тор-
говельного підприємства. Здійснюється шляхом ефективного управління різ-
ними комерційними, фінансовими, інвестиційними та іншими ризиками, 
пов’язаними з господарською діяльністю підприємств торгівлі. Мінімізація 
рівня господарських ризиків забезпечує передбачуваність фінансових резуль-
татів діяльності торговельного підприємства і стабільність його розвитку.
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6. Забезпечення постійного зростання ринкової вартості торговельного 
підприємства. Реалізується передусім за рахунок високої інвестиційної ак-
тивності підприємства, його здатності ефективно акумулювати власні фінан-
сові ресурси на забезпечення приросту активів у всіх їх формах, підвищення 
фінансової сталості підприємства. Крім того, на зростання ринкової вартості 
торговельного підприємства впливають його висока ділова репутація, завойо-
вані маркетингові позиції на споживчому ринку, відпрацьованість внутріш-
ньої технології здійснення господарської діяльності та управління, а також 
інші, так звані неосяжні активи, здатні приносити додатковий прибуток.

Всі завдання торговельного менеджменту тісно пов’язані, але водночас ба-
гато з них мають різноспрямований характер. Тому в процесі торговельного 
менеджменту окремі його завдання повинні бути оптимізовані між собою. В 
ринкових умовах максимізація суми прибутку може виступати важливим, 
але не пріоритетним завданням торговельного менеджменту і не є головною 
метою. 

Ефективний торговельний менеджмент дає змогу забезпечити високий рі-
вень обслуговування покупців, необхідні темпи економічного розвитку торго-
вельного підприємства в стратегічній перспективі, укріплення його фінансо-
вого стану і зростання ринкової вартості, формування конкурентної переваги 
на споживчому ринку.

Основні функції торговельного менеджменту. До основних функцій торго-
вельного менеджменту належать:

1. Вибір найефективніших організаційних форм функціонування торго-
вельного підприємства і його структурних одиниць. Ця функція має разовий 
характер; прийняті з цих питань управлінські рішення є найбільш відпові-
дальними, оскільки суттєво впливають на організацію всього торговельного 
процесу, економічні показники і фінансові результати діяльності торговель-
ного підприємства. Зміна управлінських рішень тягне за собою суттєві фінан-
сові витрати і вимагає тривалого часу на їх реалізацію.

2. Управління технологічними процесами. Полягає у виборі технологічної 
схеми товаропросування і відповідного їй технологічного планування магази-
на; формуванні необхідного парку технологічного обладнання; розробленні 
організаційних засад товароруху, приймання, зберігання і підготовки товарів 
до продажу; визначенням систем розміщення товарів у торговельній залі. 
Формування торгово-технологічних процесів і операцій впливає на рівень 
торговельного обслуговування покупців, фінансово-економічні результати 
діяльності торговельного підприємства. Реалізація цієї функції безпосередньо 
пов’язана з інноваційним процесом на підприємстві.

3. Управління процесом обслуговування покупців. Реалізація цієї функції 
прямо пов’язана з місією торговельного підприємства і є головною умовою 
формування його високої конкурентної позиції на споживчому ринку. Управ-
ління процесом обслуговування покупців передбачає забезпечення можли-
вості найбільш повного задоволення їх попиту в межах обраного підприємс-
твом сегменту споживчого ринку, визначає необхідність обґрунтування і 
здійснення відповідної асортиментної політики торговельного підприємства; 
створення покупцям зручних умов для здійснення закупівель, що пов’язано з 
установленням оптимального для них режиму роботи торговельного підпри-
ємства, вибором ефективних методів продажу товарів, наданням широкого 
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комплексу додаткових торговельних послуг, організацією реклами і внутрі-
магазинної інформації, а також іншими організаційно-технологічними захо-
дами. 

4. Управління персоналом. У процесі виконання цієї функції обґрунтову-
ють схему організаційної структури управління торговельним підприємством 
як основу функціонального поділу праці його персоналу; визначають необхід-
ну кількість і склад персоналу; забезпечують ефективну організацію праці та 
постійне управління її продуктивністю, організацію матеріального стимулю-
вання, підготовку і підвищення кваліфікації.

5. Управління товарооборотом. Ця функція забезпечує економічну осно-
ву всієї діяльності торговельного підприємства, оскільки товарооборот харак-
теризує основний об’ємний показник цієї діяльності та досягнуті маркетин-
гові позиції; вона є найбільш масовою і вимагає постійної розробки 
управлінських рішень на всіх рівнях діяльності торговельного підприємства. 
В процесі реалізації цієї функції здійснюють аналіз і прогнозування торго-
вельної кон’юнктури, планування обсягу і складу товарообороту, нормування 
і планування товарних запасів, планування обсягу і складу закупівель і над-
ходження товару.

6. Управління доходами. Пов’язане з формуванням власної фінансової 
бази розвитку торговельного підприємства, здійсненням його діяльності на 
принципах самофінансування (або самоокупності). Важлива роль належить 
плануванню доходів торговельного підприємства.

7. Управління витратами обігу. Передбачає формування умов постійного 
зниження рівня витрат обігу стосовно обсягу товарообороту. В процесі реалі-
зації цієї функції визначають необхідний обсяг поточних витрат трудових, 
матеріальних, фінансових ресурсів на здійснення торговельної діяльності, 
розглядають можливі резерви економії цих витрат і здійснюють планування 
витрат обігу щодо окремих статей витрат коштів.

8. Управління прибутком. Реалізація цієї функції забезпечує основну 
умову самофінансування діяльності торговельного підприємства і можливості 
зростання його ринкової вартості. Управління прибутком має два основних 
аспекти: управління формуванням прибутку і управління його використан-
ням. Останнє підпорядковане завданням розвитку торговельного підприємс-
тва і здійснюється шляхом оптимізації його розподілення за окремими напря-
мами.

9. Управління активами. Виконання цієї функції безпосередньо пов’язане 
з формуванням і забезпеченням ефективного використання виробничого по-
тенціалу виробництва. Виявляють реальну потребу в окремих видах активів і 
визначають загальну їх суму; оптимізують склад активів з позицій ефектив-
ності комплексного їх використання, а також необхідної їх ліквідності для за-
безпечення постійної платоспроможності; забезпечують прискорення обороту 
окремих видів активів, в першу чергу товарних запасів, запасів матеріалів і 
тари, дебіторської заборгованості та грошових коштів; визначають форму і 
джерела фінансування різних видів активів.

10. Управління капіталом. Здійснюючи цю функцію, визначають загальну 
потребу в капіталі для реалізації стратегії розвитку підприємства; формують 
оптимальну його структуру; вишукують можливості формування фінансових 
ресурсів за рахунок власних джерел; визначають необхідний обсяг залучення 
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позичених коштів на коротко- і довготерміновій основі; оптимізують форми і 
джерела залучення позичених коштів.

11. Управління інвестиціями. Передбачає забезпечення розвитку торго-
вельного підприємства в стратегічній перспективі та зростання його ринкової 
вартості. У процесі реалізації цієї функції формують важливі напрями інвес-
тиційної діяльності торговельного підприємства; забезпечують інвестиційну 
привабливість окремих реальних проектів і фінансових інструментів і відби-
рають найефективніші з них; формують інвестиційний портфель підприємс-
тва і здійснюють оперативне управління ним.

12. Управління господарськими ризиками. Ця функція є однією з найсклад-
ніших, і тому її реалізація покладається на висококваліфікованих спеціалістів 
торговельного підприємства. Вона передбачає виявлення складу основних ко-
мерційних, фінансових, інвестиційних та інших ризиків, притаманних госпо-
дарській діяльності торговельного підприємства; оцінювання рівня цих ризи-
ків та можливий негативний вплив на результати господарської діяльності; 
формування системи заходів з профілактики і мінімізації окремих госпо-
дарських ризиків, а також з їх внутрішнього і зовнішнього страхування.

13. Управління фінансовим станом. Реалізація цієї функції пов’язана із 
забезпеченням взаємозв’язку всіх напрямів фінансової діяльності торговель-
ного підприємства та їх взаємоспрямованості на досягнення високих кінцевих 
результатів діяльності. Здійснюють комплексну оцінку фінансового стану 
торговельного підприємства і вишукують резерви його зміцнення; комплекс-
не планування фінансової діяльності підприємства за важливими показника-
ми; організують моніторинг поточної фінансової діяльності торговельного 
підприємства, який забезпечує дієвий контроль за реалізацією намічених 
планів.

Конкретизація функцій торговельного менеджменту зумовлена формами 
товарної спеціалізації і розмірами підприємства, а також конкретними ор-
ганізаційно-правовими формами діяльності. Так, відмінність форм спеціалі-
зації і розмірів торговельних підприємств визначають відповідні особливості 
організації технології торговельних процесів, форм і методів торговельного 
обслуговування покупців, функціонального поділу праці персоналу, три-
валість циклів товарного і грошового обігів, капіталоємності торговельної 
діяльності, структури активів, складу господарських ризиків. Організаційно-
правові форми діяльності торговельних підприємств спричиняють суттєві від-
мінності в обсязі використаного капіталу, джерелах його формування, струк-
турі; порядку розподілення прибутку; формах управління і контролю за 
господарською діяльністю. Тому на конкретних торговельних підприємствах 
функції торговельного менеджменту можуть бути уточнені як за складом, так 
і за змістом.

Рекомендований розподіл функцій торговельного менеджменту за основ-
ними сферами діяльності торговельного підприємства:

1) організаційна: вибір найефективніших організаційних форм функціо-
нування торговельного підприємства і його структурних одиниць; управління 
технологічними процесами; управління персоналом;

2) економічна: управління товарооборотом, доходами, витратами обігу, 
прибутком;
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3) фінансова: управління активами, капіталом, інвестиціями, госпо-
дарськими ризиками, фінансовим станом.

Організаційні механізми торговельного менеджменту. Процес управління 
діяльністю торговельного підприємства базується на певному механізмі. Тор-
говельний менеджмент передбачає такі механізми:

1. Державне правове і нормативне регулювання торговельної діяльності 
підприємства. Основними з цих форм є: 

• визначення вимог до ліцензування (патентування) торговельної діяль-
ності;

• законодавчий захист прав споживачів; регулювання правил продажу 
продовольчих і непродовольчих товарів в роздрібній торговельній ме-
режі; 

• вимоги забезпечення охорони навколишнього середовища; 
• податкове регулювання; 
• регулювання мінімальних розмірів статутного фонду торговельних під-

приємств окремих організаційно-правових форм діяльності тощо. 
2. Ринковий механізм регулювання торговельної діяльності підприємс-

тва. Виявляється передусім у сфері споживчого ринку. Попит і пропозиція 
товарів на споживчому ринку формують рівень цін на них; визначають мож-
ливість знаходження нової ринкової ніші або розширення обсягу діяльності в 
межах обраного сегменту ринку; дають змогу формувати нову систему госпо-
дарських зв’язків з постачальниками товарів. Діяльність торговельного під-
приємства пов’язана з прoявом цього механізму і на фінансовому ринку, рин-
ку факторів виробництва, ринку праці та ін. З поглибленням ринкових 
відносин роль ринкового механізму зростатиме.

3. Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів господарської 
діяльності торговельного підприємства. Механізм такого регулювання фор-
мується в межах самого торговельного підприємства. Так, деякі аспекти гос-
подарської діяльності можуть регламентуватися вимогами статуту торговель-
ного підприємства. Крім того, на торговельному виробництві може бути 
розроблена і затверджена система цільових показників внутрішніх норма-
тивів і вимог з окремих аспектів організаційної, економічної чи фінансової 
сфер діяльності.

4. Інформаційне забезпечення торговельного менеджменту. Механізм ін-
формаційного забезпечення спрямований на формування повної та якісної ін-
формації, необхідної для підготовки певних управлінських рішень з усіх ос-
новних аспектів діяльності торговельного підприємства. Система внутрішніх 
і зовнішніх джерел інформації торговельного менеджменту базується на опе-
ративній і статистичній звітності окремих функціональних служб торговель-
ного підприємства, організації фінансового і управлінського обліку на підпри-
ємстві, а також публікуванні показників поточної кон’юнктури споживчого, 
фінансового та інших ринків за відповідними сегментами.

5. Система методів управління діяльністю торговельного підприємства. 
У процесі відпрацювання управлінських рішень з окремих аспектів діяль-
ності торговельного підприємства використовується велика система методів, 
за допомогою яких досягаються необхідні результати. До основних з них на-
лежать техніко-економічні розрахунки; балансовий, економіко-статистичні, 
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економіко-математичні методи; сітьове планування; моделювання; соціоло-
гічні, експертні та інші методи. 

6. Система методів контролю за реалізацією управлінських рішень. Ме-
тоди внутрішнього контролю відіграють особливу роль, оскільки значною 
мірою зумовлюють ефективність всієї системи управління торговельним під-
приємством. Вони базуються переважно на широкому арсеналі прийомів  
економічного аналізу і аудиту різних аспектів діяльності торговельного під-
приємства і визначаються організацією системи моніторингу економічних і 
фінансових результатів цієї діяльності.

Ефективний механізм торговельного менеджменту дає змогу в повному об-
сязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед ним; сприяє результатив-
ному здійсненню всіх його функцій на підприємствах торгівлі.

4.2.5. Менеджмент міжнародної торгівлі

Інститути та інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Менеджмент 
міжнародної торгівлі у загальному вигляді є управлінням комерційною діяль-
ністю підприємства, пов’язаним з його виходом на зовнішній ринок з метою 
повнішого використання міжнародних факторів економічного зростання. 
В ролі системи управління виступає зовнішньоторговий апарат управління 
підприємством, а в ролі керованої системи (об’єктом управління) — виробни-
чі, функціональні та інші підрозділи підприємства, які беруть участь прямо 
або через посередника у зовнішньоторговельних операціях з урахуванням 
вибраної зовнішньоекономічної стратегії.

Принципова структура інститутів, які управляють зовнішньоекономічною 
сферою в різних країнах, переважно однакова. До неї, як правило, належать 
кабінет міністрів, міністерство зовнішньої торгівлі чи зовнішньоекономічних 
зв’язків, митні органи (управління), центральний банк, експортно-імпортний 
банк, центральне статистичне управління (міністерство).

Міністерство зовнішньої торгівлі здійснює функції управління, регу-
лювання і контролю у сфері зовнішньої торгівлі, розробляє розпорядження і 
стежить за їх виконанням всіма підпорядкованими йому організаціями. На-
приклад, економічними зв’язками із зарубіжними країнами і питаннями ре-
алізації державної зовнішньоекономічної політики в США займаються Мініс-
терство торгівлі та Держдепартамент, у Великобританії — Міністерство 
торгівлі і промисловості, в Японії — Міністерство зовнішньої торгівлі і про-
мисловості та МЗС, в Україні — Міністерство економіки, в межах якого регу-
люванням зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) займаються безпосередньо 
чотири департаменти:

1) Департамент державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, що міс-
тить три управління: Управління зовнішньої політики; Управління моніто-
рингу зовнішньої торгівлі; Управління митно-тарифної політики і захисту 
внутрішнього ринку;

2) Департамент міжнародного торгово-економічного співробітництва, яке 
нараховує п’ять управлінь: Управління багатостороннього економічного спів-
робітництва; Управління іноземних представництв; Управління торгово-еко-
номічних зв’язків з країнами Азії, Тихоокеанського регіону, Африки і Ла-
тинської Америки; управління торгово-економічних зв’язків з країнами 
СНД;
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3) Департамент торгових обмежень і контролю за зовнішньоекономічною 
діяльністю, що має три управління: Управління тарифного регулювання і 
контрактного обліку; Управління контролю за зовнішньоекономічною діяль-
ністю; управління торгових обмежень і недобросовісної конкуренції;

4) Департамент міжнародного розвитку і європейської інтеграції, що скла-
дається з п’яти управлінь: Управління міжнародного кредитного співробіт-
ництва; Управління європейської і атлантичної інтеграції; Управління дво-
стороннього співробітництва в галузі координації міжнародної технічної 
допомоги; Управління співробітництва з ЄС і багатостороннього співробітниц-
тва в галузі координації міжнародної технічної допомоги; Управління міжна-
родних інвестиційних програм і проектів.

У регулюванні ЗЕД, розробленні та реалізації зовнішньоекономічної полі-
тики в країнах світу беруть участь й інші міністерства і державні структури, 
наприклад Міністерство фінансів, Міністерство сільського господарства (чи 
агропромисловості), Міністерство оборони (якщо країна здійснює експортно-
імпортні поставки зброї), структури митниці та ін.

Торгові представництва країни в іноземних державах захищають за кор-
доном права країни у сфері зовнішньої торгівлі. Функції і завдання торгових 
представництв:

• представляти інтереси країни у галузі зовнішньої торгівлі та сприяти 
розвитку торгових й інших господарських відносин країни з державою, 
в якій розташовані торгові представництва;

• регулювати зовнішню торгівлю країни з країною перебування торгового 
представництва;

• здійснювати зовнішню торгівлю країни з країною перебування; вивчати 
загальні економічні умови, зовнішньоекономічні зв’язки і кон’юнктуру 
ринків країни перебування, 

Недержавні та напівдержавні організації — торгово-промислові палати, 
союзи підприємців, об’єднання експортерів, імпортерів, інвестиційні фонди, 
які сприяють розвитку і регулюванню ЗЕД.

Центральний банк країни відіграє важливу роль в управлінні ЗЕД, валют-
но-фінансовими інструментами і передусім у регулюванні курсу національної 
валюти, яка чинить прямий вплив на експортно-імпортні потоки.

Експортно-імпортні банки здійснюють кредитні та розрахункові функції 
від імені уряду. Кредитування зовнішньої торгівлі — дуже важлива функція, 
безпосередньо пов’язана із зовнішньоторговим процесом.

Митні органи — державні заклади, які виконують безпосередній контроль 
над експортно-імпортними потоками на митному кордоні країни; здійснюють 
митну статистику, розробляють митні правила і процедури, призначають 
митні збори, мито, податки.

Міністерство закордонних справ визначає зовнішньополітичні орієнти-
ри, які сприяють забезпеченню зовнішньополітичних інтересів національних 
експортерів та імпортерів.

Кабінет Міністрів (центральний апарат держави) координує діяльність 
органів, які беруть участь у процесі управління ЗЕД, керує процесом пого-
дження і прийняття зовнішньоекономічної стратегії, політики і законодавс-
тва головними органами державної влади країни.
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На регіональному рівні, як і на державному, відбувається становлення сис-
теми управління взагалі й ЗЕД зокрема. До органів місцевого (регіонального) 
управління ЗЕД в Україні належать: місцеві ради народних депутатів Украї-
ни та їх виконавчі й розпорядчі органи; територіальні підрозділи (відділення) 
органів державного регулювання ЗЕД України.

Компетенція місцевих рад, їх виконавчих і розпорядчих органів визна-
чається Законами України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про міс-
цеві Ради народних депутатів України і місцеве самоуправління” та ін. Основ-
ним органом управління ЗЕД на місцевому рівні є Управління зовнішніх 
відносин і зовнішньоекономічної діяльності обласної, Київської і Севасто-
польської міських державних адміністрацій. Подібне Управління в регіонах є 
органом державної виконавчої влади. Воно створюється у складі обласної 
(міської) державної адміністрації з метою виконання її повноважень у сфері 
міжнародних відносин і співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та 
іноземної інвестиційної діяльності. Управління підпорядковане обласній 
(міській в Києві і Севастополі) державній адміністрації, Міністерству еконо-
міки, Міністерству закордонних справ України і обласній раді народних депу-
татів в межах делегованих повноважень.

Організація міжнародної торгівлі промислових фірм. Організація експорт-
них операцій. У разі збільшення кількості зовнішньоторговельних операцій 
утворюється спеціальний експортний відділ, який не входить до складу внут-
рішнього збутового апарату. Він складається із таких підрозділів:

• функціональні сектори (торгово-договірний, валютний, калькуляції, 
транспорту, реклами) — вивчають відповідні функціональні питання, 
надають керівництву необхідні відомості щодо зовнішньоторгових угод, 
кваліфіковані консультації;

• територіальні сектори — приділяють увагу всім питанням торгівлі з пев-
ною групою країн незалежно від номенклатури товару;

• галузеві сектори — займаються питаннями торгівлі тільки певним това-
ром чи дуже близькою за характером групою товарів. 

Інколи замість експортних відділів великі фірми мають підрозділи із за-
кордонним відділенням, побудовані за регіональною ознакою. Їм підпорядко-
вані всі збутові та виробничі фірми за кордоном. Для реалізації продукції всіх 
своїх підприємств великі фірми утворюють центральний офіс у вигляді юри-
дично самостійного акціонерного товариства або дочірньої експортної фірми, 
в якій комерційна діяльність повністю відокремлена від виробничої. Утворен-
ня таких офісів із збуту продукції вигідно великим підприємствам. Формаль-
но материнська фірма не відповідає за діяльність цих офісів, що дає змогу 
здійснювати будь-які операції.

Маленькі й середні фірми іноді організують спільні збутові компанії, які 
виступають у формі експортних асоціацій. Поширеною формою експортних 
операцій великих фірм є збиральні заводи. Фірми, які утворюють їх, мають 
певні переваги: скорочуються транспортні витрати, кошти на оплату мита, 
витрати на тару і упаковку, на заробітну плату.

Організація торгового апарату промислових фірм для імпортних  
операцій. До імпорту звертаються тільки великі фірми, муніципалітети, уні-
вермаги, ресторанні концерни. Для здійснення імпортних операцій фірми ут-
ворюють спеціальні відділи, які складаються, як правило, з двох секторів — 
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закупівельного і адміністративного. Інколи фірми звертаються до вояжерів із 
закупівель. У великих центрах утворюються постійні представництва, у знач-
них промислових центрах — також закупівельні контори, які безпосередньо 
скуповують товари. Перш ніж придбати товар, вони надсилають оферти і зраз-
ки своїм фірмам. Іноді самостійно вирішують питання щодо закупівлі невели-
ких партій. 

У деяких країнах, що розвиваються, утворено урядові організації, які зай-
маються експортом товарів, вироблених на державних підприємствах або за-
куплених в окремих приватних осіб. Наприклад, Бразильський інститут 
кави, державна нафтова розробка Аргентини. Промислові фірми при закупів-
лі товарів користуються послугами цих організацій. Значну допомогу в ор-
ганізації роботи з імпорту надають також імпортні асоціації.

Торгово-посередницькі операції. Це операції, пов’язані з купівлею-прода-
жем товарів, що здійснюються за дорученням експортера або імпортера неза-
лежним посередником на підставі спеціальних угод чи окремих доручень. По-
середники — особи, які з’єднують сторони, що бажають укласти угоду. В ролі 
посередників можуть виступати спеціалізовані посередницькі фірми або такі 
форми продажу, як торги, аукціони, біржі.

Функції посередницьких фірм різноманітні, вони не тільки пов’язані зі 
збутом і купівлею товару, а й охоплюють широке коло операцій і послуг, зок-
рема: пошук іноземних партнерів; вивчення ринку збуту; транспортування і 
страхування; кредитно-фінансове обслуговування учасників угоди; оформ-
лення документів при укладанні угод; виконання митних формальностей; 
здійснення рекламних та інших заходів для просування товару на зовнішні 
ринки; технічне обслуговування продажу.

Види торгово-посередницьких операцій: операції з перепродажу, комісій-
ні, агентські та брокерські.

Операції з перепродажу здійснюються торговими посередниками від свого 
імені й за свій рахунок. Це означає, що торговий посередник виступає сторо-
ною договору як з експортером, так і з кінцевим покупцем і стає власником 
товару після його оплати.

Комісійні операції полягають у здійсненні однією стороною, названою ко-
місіонером, за дорученням другої сторони — комітента угод від свого імені, 
але за рахунок комітента. Комісіонер не купує товар комітента, а лише укла-
дає угоди про купівлю-продаж товарів за рахунок комітента. Комітент зали-
шається власником товару до його передання в користування кінцевому  
споживачу. При укладанні угоди куплівлі-продажу комісіонер повинен до-
тримуватися узгоджених з комітентом умов продажу товарів, особливо сто-
совно ціни, умов платежу, терміну поставки. 

Різновидом комісійних операцій є операції консигнації. Сутність їх поля-
гає в тому, що експортер (консигнант) доручає посереднику (консигнатору) 
реалізацію товару зі складу протягом встановленого періоду. Консигнатор не 
купує цей товар у власність, а продає його від свого імені та здійснює платежі 
консигнатору в силу реалізації зі складу товару покупцеві.

Консигнаційна форма продажу використовується за слабкого освоєння 
ринку або при поставці нових товарів, мало відомих місцевим покупцям. На 
умовах консигнації реалізуються переважно товари масового серійного вироб-
ництва, автомобілі, трактори, запасні частини, інструменти тощо. 
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Агентські операції полягають в дорученні однієї сторони (принципала) не-
залежній від неї другій стороні (торговому чи комерційному агенту) здійсни-
ти фактичні та юридичні дії, пов’язані з продажем або купівлею товару на 
обумовленій території за рахунок і від імені принципала. Агентські операції 
носять більш-менш тривалий характер. Мінімальний термін агентської уго-
ди, як правило, два роки. В ролi агентів можуть діяти фізичні особи, але в 
більшості випадків це юридичні особи, зареєстровані в торговому реєстрі.

Брокерські операції полягають у встановленні через посередника — брокера 
контакту між продавцем і покупцем. Він зводить заінтересованих осіб, сам при 
цьому не є стороною в договорі й не бере участі в ньому своїм капіталом. Брокер 
не є представником, не перебуває у договірних відносинах з жодною зі сторін і 
діє на підставі окремих доручень. Він складає проект договору і спрямовує його 
сторонам для підписання, а потім передає кожній стороні належно підписаний 
екземпляр договору. Брокеру можуть бути доручені контроль за виконанням 
укладеного контракту і надання рекламацій. Він не стає власником товару і не 
уповноважений на одержання платежів. Брокери не мають права представляти 
інтереси другої сторони угоди і приймати від неї комісію чи винагороду. Таких 
посередників у різних країнах називають по-різному: у Франції — куртьє, в Ні-
меччині та Швейцарії — маклерами, в Англії — брокерами. На практиці один і 
той самий посередник може виступати одночасно в різній ролі. За різними ви-
дами угод він може бути агентом і дистриб’ютором, брокером і агентом, вико-
нувати імпортні й експортні операції тощо. Це важливо враховувати менедже-
рам при організації ЗЕД торгово-посередницької ланки.

Договори із зовнішньоторговими посередниками. Відносини відповідно до 
угод з посередниками можуть регламентуватися як іноземними, так і націо-
нальним законодавством. В Україні немає спеціального торгового кодексу, 
який би регулював зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини між підприємс-
твами і комісіонерами, а також між підприємствами і агентами визначаються 
Цивільним кодексом України. У міжнародній практиці використовують кіль-
ка видів договорів про посередництво, частково: договір про надання права на 
продаж; договір комісії; договір консигнації; агентський договір.

Незалежно від виду посередника тексти договорів дещо схожі. Будь-який 
договір починається з визначення сторін. Визначається характер їх взаємовід-
носин: право власності на товар і право посередника продавати продукцію від 
свого імені; обсяг прав, які надасть посередникам експортер. Ці права можуть 
бути невинятковими, винятковими і переважаючими. У всіх договорах про 
посередництво визначаються номенклатура товарів, територія, на якій пра-
цюють посередники; діяльність сторін при рекламуванні товарів; організація 
технічного обслуговування, особливості й хід збуту товарів, період дії догово-
ру та ін. Водночас зміст договору з різними видами посередництва має певну 
специфіку.

Сучасні особливості організації міжнародної торгівлі послугами. Міжна-
родні ліцензійні операції. Залежно від характеру предмета і правових засад 
міжнародні операції з торгівлі науково-технічними знаннями поділяють на 
два види: 1) операції з торгівлі патентами і ліцензіями; 2) операції з торгівлі 
технічними послугами.

Зовнішньоторгові операції з торгівлі патентами і ліцензіями передбачають 
реалізацію винаходів передової виробничої технології, технічних знань і до-
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свіду. В основі цих операцій — захист винаходів за допомогою патентного за-
конодавства. Останнє надає патентовласнику монопольне право на вико-
ристання винаходу. Це означає, що протягом дії патенту тільки він має право 
на винахід, використання і продаж товарів, що втілюють цей винахід, або ви-
користання певних способів виготовлення даної продукції.

Такі ж монопольні права патентне законодавство надає власникам й інших 
видів промислової власності (корисних моделей, промислових зразків, товар-
них знаків та ін.). Основним охоронним документом на об’єкт промислової 
власності є патент. Патент на винахід — це свідоцтво, видане компетентним 
органом винахіднику, яке свідчить про його виняткове право на використан-
ня цього винаходу. Патент дає право власності на винахід. Щоб придбати чи 
продати патент, необхідно знати період його дії, який визначається націо-
нальним законодавством і становить в середньому 15–20 років, хоча реальний 
термін його дії значно менший — приблизно 6–9 років.

Ліцензія (патентна) — дозвіл, виданий або проданий патентовласником 
(ліцензіаром) іншій особі (ліцензіату) на використання об’єкта промислової 
власності, який охороняється, на узгоджених між сторонами умовах. Патент-
на ліцензія повинна обов’язково реєструватися в патентному відомстві країни 
ліцензіата, в іншому разі ліцензія вважається недійсною. Надання за кордон 
ліцензій на використання винаходу, технічних знань і досвіду, а також товар-
них знаків називається міжнародним ліцензуванням.

У міжнародній торгівлі розрізняють три види ліцензій:
1) невиняткова (проста) ліцензія, під час продажу якої ліцензіар дозволяє 

ліцензіату на певних умовах використовувати винахід чи секрет виробниц-
тва, залишаючи за собою право як їх самостійного використання, так і надан-
ня аналогічних за умовами ліцензій будь-яким іншим особам (фірмам);

2) виняткова ліцензія, під час продажу якої ліцензіар надає ліцензіату ви-
няткове (монопольне) право на використання винаходу чи секрету в межах 
визначеної території. Ліцензіар не має права продавати аналогічну ліцензію 
на вказаній території іншим особам, а також виробляти і продавати на цій те-
риторії свою продукцію, яка є предметом виняткової ліцензії;

3) повна ліцензія, під час продажу якої ліцензіату надаються виняткові 
права на її використання протягом періоду дії угоди. На цей період лізензіар 
позбавляється права на використання винаходу чи секрету виробництва як 
самостійно, так і шляхом видачі ліцензії іншим особам.

Вибір певного виду ліцензії залежить від країни чи території, на яку ви-
дається ліцензія, і характеру винаходу. Виняткова ліцензія видається, як 
правило, на товари масового виробництва і широкого вжитку. Повна ліцензія 
використовується рідко.

За надання прав використання предмета угоди ліцензіат платить ліцензіа-
ру певну винагороду. В угоді обумовлюють форму ліцензійної винагороди, по-
рядок її виплати, переказу платежів тощо. Форми ліцензійної винагороди бу-
вають різними. Найчастіше застосовують роялті, паушальний платіж, 
комбіновані платежі. 

Роялті — це періодичні відрахування від доходів покупця протягом періо-
ду дії угоди. Вони встановлюються у вигляді певних фіксованих ставок (у від-
сотках) і виплачуються ліцензіатом через узгоджені проміжки часу (щорічно, 
щоквартально, щомісячно чи до визначеної дати).
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Паушальний платіж — твердо фіксована сума винагороди, виплачена од-
ночасно. Він може здійснюватися як одноразово, так і в розстрочку, в чистому 
вигляді трапляється рідко. Як правило, використовується в тих випадках, 
коли вартість ліцензії відносно мала порівняно з вартістю обладнання або 
коли важко контролювати показники діяльності ліцензіата.

Комбінований платіж передбачає виплату авансового паушального плате-
жу при підписанні угоди і платежу роялті залежно від обсягу виробництва і 
реалізації.

Міжнародний інжиніринг і франчайзинг в системі зовнішньоторговель-
них операцій. Міжнародний інжиніринг — діяльність з надання комплексу 
послуг виробничого, комерційного і науково-технічного характеру, здійсне-
них як спеціалізованими фірмами, так і промисловими, будівельними та ін-
шими компаніями. 

Весь комплекс інжинірингових послуг можна поділити на дві групи:
1) пов’язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, 

післяпроектні та спеціальні);
2) із забезпечення нормального процесу виробництва і реалізації продук-

ції. До цієї групи належать роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлу-
атації, управління підприємством і реалізації його продукції.

Отже, інжиніринг є важливим засобом підвищення ефективності вкладе-
ного в об’єкт капіталу. Його завдання — одержання замовниками найкращих 
результатів від вкладень капіталу та інших витрат.

Інжиніринг як вид зовнішньоторгових операцій має певні особливості: 
• є однією з форм послуг виробничого призначення, яка безпосередньо не 

втілюється в речовій формі, а виявляється в корисному ефекті (цей ко-
рисний ефект може мати матеріальний носій, наприклад проектна і тех-
нічна документація, графіки, креслення тощо, або не мати — навчання, 
управління та ін.);

• пов’язаний в кінцевому рахунку з підготовкою і забезпеченням процесів 
виробництва і реалізації, розрахованих на проміжне і кінцеве споживан-
ня матеріальних благ; самі послуги виробничого характеру не належать 
до інжинірингу;

• як окрема сфера виробничої діяльності носить комерційний характер, 
тобто стає об’єктом купівлі-продажу;

• відрізняється від ліцензії, ноу-хау та інших форм у сфері технологій. 
Інжинірингові послуги є відтвореними, вартість яких визначається сус-
пільно необхідними затратами часу на їх виробництво, і мають багато 
продавців для їх реалізації. Ліцензії і ноу-хау пов’язані з реалізацією 
нових на даний час відтворених знань виробничого призначення, які ма-
ють обмежену кількість продавців.

Останнім часом на світовому ринку інжинірингових послуг з’явився новий 
вид послуг — реінжиніринг, які надають іноземні інжинірингові фірми.

Реінжиніринг — це інженерно-консультаційні послуги з перебудови сис-
тем організації та управління виробничо-торговими й інвестиційними проце-
сами господарського об’єкта з метою підвищення його конкурентоспромож-
ності та фінансової стійкості. Реінжиніринг поділяється на два види: кризовий 
і реінжиніринг розвитку. 

Франчайзинг — система передання чи продажу ліцензій на технологію і 
товарний знак. Сутність його полягає в тому, що франчайзер, що має високий 
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імідж на ринку, передає на певних умовах невідомій споживачам фірмі (фран-
чайзіату) право, тобто ліцензію (франчайз) на діяльність за своєю технологією 
і під своїм товарним знаком, одержавши за це певну компенсацію (дохід). 
Франчайзинг доцільний насамперед для галузей, що мають велику кількість 
послуг з персональним обслуговуванням, таких, як ресторанний бізнес, го-
тельне господарство, автопослуги, побутове, ремонтне обслуговування тощо. 
Правове регламентування франчайзингу багато в чому визначається чинним 
законодавством про ліцензування товарних знаків і фірмових найменувань, а 
також нормативними актами щодо валютного регулювання ЗЕД.

Міжнародний туризм. Він істотно впливає на розвиток міжнародних гос-
подарських зв’язків, економіку окремих країн. Під туристичною індустрією 
розуміють сукупність виробничих, транспортних і торгових підприємств, що 
виробляють і реалізують туристичні послуги і товари туристичного попиту. 
Сюди відносять готелі та інші заклади для розміщення туристів, транспорт, 
підприємства громадського харчування, підприємства, що випускають су-
веніри та інші товари туристичного попиту.

Туристична діяльність — надання різних туристичних послуг відповідно 
до вимог законодавства України. Суб’єктами туристичної діяльності в Ук-
раїні є підприємства, заклади, організації, незалежно від форм власності, фі-
зичні особи, зареєстровані в установленому законодавством України порядку, 
які мають ліцензію на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням турис-
тичних послуг. 

Ліцензуванню на здійснення туристичної діяльності підлягають турагент-
ства, бюро подорожей, бюро екскурсій, бюро з прийому туристів, туроперато-
ри, готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, інші фізичні та 
юридичні особи, що здійснюють туристичну діяльність.

Туристичні послуги, запропоновані як товар на світовому ринку, pізно-
манітні. До них належать розміщення туристів (в готелях, мотелях, пансіона-
тах, кемпінгах); переміщення туристів до країни призначення і в межах пев-
ної країни різними видами пасажирського транспорту; забезпечення туристів 
харчуванням (в ресторанах, кафе, барах, тавернах, пансіонатах); послуги, 
спрямовані на задоволення культурних потреб туристів (відвідування театрів, 
музеїв, природних та історичних заповідників, фестивалів); спрямовані на за-
доволення ділових інтересів туристів (участь в конгресах, симпозіумах, нау-
кових конференціях, ярмарках, виставках); послуги торгових підприємств 
(продаж сувенірів, подарунків, листівок); послуги з оформлення документації 
(паспорти, візи та ін.).

Туристу можуть бути надані окремі види послуг або повний комплекс пос-
луг. Останній надається шляхом продажу так званих інклюзив-турів і пе-
кідж-турів. Інклюзив-тури частіше використовуються при авіаційних переве-
зеннях як для групових, так і для індивідуальних поїздок. Пекідж-тур також 
передбачає надання клієнту повного комплексу послуг, але в нього можуть не 
входити транспортні послуги. Принципових відмінностей між цими видами 
комплексних послуг немає. Інклюзив-тур більш поширений в західних краї-
нах, пекідж-тур — у США. Структура цих турів залежить від конкретної краї-
ни, складу туристів, їх купівельної спроможності, від характеру послуг, їх 
асортименту і якості.

Міжнародний туризм поділяється на виїзний і в’їзний. Виїзний туризм — 
це подорож осіб, які постійно проживають в межах однієї країни, в іншу. 
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В’їзний туризм — подорож в межах країни осіб, які в ній постійно не прожи-
вають. За економічними ознаками, залежно від впливу на бюджет країни та її 
регіонів, туризм поділяють на активний і пасивний. Активний туризм 
пов’язаний з приїздом іноземних туристів у країну, в який-небудь її регіон. 
Він є фактором ввезення грошей (валюти) в цю країну чи регіон. Пасивний ту-
ризм пов’язаний з виїздом громадян країни чи регіону в інші держави і виво-
зом грошей з цієї країни. Ці форми туризму відображені в поділі туристичних 
зовнішньоторговельних операцій на імпортні та експортні. Туристичний ім-
порт — це пасивний туризм, туристичний експорт — активний.

Види міжнародного туризму класифікують також залежно від мети поїзд-
ки, термінів, засобів пересування і розміщення, вартості поїздки, вікового 
складу туристів, сезону та інших ознак. Останніми роками у практиці міжна-
родного туризму швидкими темпами розвиваються нові види туризму: пара-
дорес, таймшер, сільський туризм та ін.

Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі. Під транспортним забез-
печенням розуміють сукупність елементів, які перебувають у тісній взаємодії 
і становлять єдину транспортну систему, що об’єднує операції, пов’язані з ви-
робництвом і обігом продукції. Порушення транспортного процесу часто при-
зводить до матеріальних втрат експортера та імпортера, робить вітчизняні то-
вари неконкурентоспроможними.

Застосування базисних умов зовнішньоторговельного контракту спрощує 
укладання контрактів, допомагає контрагентам знайти засоби розподілення 
відповідальності й вирішує розбіжності, які виникають. Особливості базисних 
умов регламентовані міжнародною практикою. Міжнародна торгова палата 
розробила і випустила в 1953, 1980, 1990 рр. збірники “Міжнародні правила 
тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС (International Commercial Terms). 
Нині використовується збірник, виданий в 1990 р., — “Інкотермс-90”.

Залежно від ступеня розподілу між продавцем і покупцем зобов’язань з до-
ставки товарів і відповідальності за ризики ушкодження чи втрати вантажу і 
пов’язані з цим витрати всі умови “Інкотермс” можна поділити на чотири гру-
пи: Е, F, C і D.

4.2.6. Етнополітичний менеджмент

Сутність етнополітичного менеджменту. Особливе місце в політичній дум-
ці належить теорії етнополітичного менеджменту, який є невід’ємною части-
ною державного управління. У своєму розпорядженні він має власну методо-
логію (грецьк. metodas — шлях, спосіб пізнання, logos — вчення, слово). 
Методологічні засади містять, з одного боку, систему найзагальніших при-
нципів, положень і методів, що становлять пізнавальну основу наукових 
знань щодо управління етнонаціональною сферою, а з іншого — сукупність 
прийомів, способів і процедур дослідження, які застосовуються в осмисленні 
механізму здійснення етнополітичного менеджменту. 

Сутнісному розумінню цього поняття сприяє аналіз відмінностей і взаємо-
залежностей таких дефініцій, як “управління”, “державне управління”, “ме-
неджмент”, “політичний менеджмент”, “етнополітичний менеджмент”.

Управління. Трактується як функція організованих систем (біологічних, 
технічних, соціальних), що забезпечує збереження їх структури, підтриман-
ня режиму діяльності, реалізацію її програми, мети. Соціальна функція ви-
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никає з потреб самого суспільства як складової саморегульованої системи і 
супроводжує всю історію його розвитку, набуваючи політичного змісту й від-
повідних державних форм в умовах соціальної розшарованості. Соціальна 
функція виявляється у владно-організуючій діяльності, яка забезпечує узгод-
ження спільної праці та побуту людей для досягнення суспільно значущих 
цілей та завдань.

Управління притаманне усім сферам життєдіяльності суспільства. Зокре-
ма, у політичній сфері воно виконує такі функції: 

• планування; 
• організування діяльності; 
• координування; 
• регулювання; 
• мотивації (забезпечує відповідне стимулювання та використання різних 

заохочень політичної діяльності); 
• контролю; 
• врахування діяльності, тобто визначення міри реально зробленого та до-

сягнутого; 
• прийняття рішення. 
Вищою наймасштабнішою формою управління є державне управління.
Державне управління. Від інших форм управління суттєво відрізняється 

насамперед тим, що забезпечує функціонування і розвиток суспільства як 
єдиного цілого. 

Державне управління як багатоваріантний вид суспільної діяльності — це: 
1) особливий тип соціального управління, що характеризується загальни-

ми владними повноваженнями і функціями, зумовленими як потребами всіх 
видів суспільних ресурсів, так і різноманітними сферами суспільного життя; 

2) цілісна система органів і установ адміністративного апарату, яка функ-
ціонує скоординовано на національному, регіональному та місцевому рівнях 
із різним ступенем централізації та децентралізації з метою розроблення дер-
жавної стратегії розвитку, вдосконалення всіх сфер суспільного життя та 
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики.

Перед державним управлінням стоять завдання забезпечити: 
• ефективне використання всіх видів ресурсів суспільства з метою його 

стабільного функціонування та поступального розвитку; 
• розроблення та реалізацію стратегії суспільного розвитку; 
• обстоювання основних прав і свобод людини, її соціальну підтримку та 

захист [29].
Менеджмент. Термін “менеджмент” походить від англійського to 

manage — керувати, організовувати (лат. manus — рука). Пояснюють зміст 
цієї дефініції досить широко та об’ємно, оскільки її використання важко об-
межити. 

Виник менеджмент як соціально-економічне вчення наприкінці XIX ст., 
коли було здійснено перші спроби синтезувати накопичені на той час знання у 
галузі управління виробництвом. Перший систематичний курс управління 
для викладання цієї наукової дисципліни у коледжі розробив у 1881 р. амери-
канець Дж. Вартон. Після публікації в 1911 р. книги Ф. Тейлора “Принципи 
наукового управління” розпочалося широке впровадження менеджменту в 
практику. Заслугою Ф. Тейлора було прагнення протиставити науковий під-
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хід існуючим традиціям, підійти до трудового процесу як до системи і дати на-
укові засади організації та нормування праці людини.

Подальшим кроком у розвитку менеджменту була спроба вчених створити 
теорію управління суспільним виробництвом. Важлива роль у цьому нале-
жить керівникові великої вугледобувної компанії Анрі Файолю (1841–1925) 
та його однодумцям, які сформулювали основні принципи й функції управ-
ління — класичні та універсальні і в нинішніх умовах, що сприяють успіху 
будь-якої організації:

• необхідність підтримання дисципліни;
• ієрархічне підпорядкування;
• одноосібне управління;
• корпоративний дух;
• орієнтація на прибуток тощо.
За А. Файолем, процес управління складається із кількох взаємопов’яза-

них функцій: планування, організації, мотивації та контролю.
Історія розвитку управлінської думки свідчить, що у XX ст. виникли нау-

кові концепції семи головних шкіл: наукового управління, класичної чи ад-
міністративної, людських відносин, поведінкових наук, кількісного підходу, 
ситуаційного та системного підходу.

На сучасному етапі менеджмент доповнюється новими знаннями та прийо-
мами завдяки появі кібернетики та широкому впровадженню в практику об-
числювальної техніки. На розвиток менеджменту впливають і зростання рів-
ня освіченості робочої сили, швидкі зміни в технологіях, ринках та 
споживацькому попиті.

Таким чином, під менеджментом розуміють сукупність принципів, ме-
тодів, засобів і форм управління матеріальними та людськими ресурсами, 
спрямованих на їх ефективне використання задля досягнення цілей управлін-
ня суспільством, політичною, економічною або соціальною структурою, окре-
мими спільнотами тощо. Серед цих цілей виступають і проблеми керованості 
етнополітичними процесами, оскільки поліетнізм став характерною ознакою 
переважної більшості держав світу.

Менеджмент як загальний принцип соціального управління модифікуєть-
ся відповідно до сфер суспільного життя і діяльності таким чином: а) ма-
теріального виробництва — соціально-економічний менеджмент; б) духовного 
виробництва — соціально-культурний менеджмент; в) політичного життя — 
соціально-політичний менеджмент.

Політичний менеджмент. Відомі українські вчені Г. Щокін і М. Голова-
тий під політичним менеджментом розуміють будь-які дії, рух навколо полі-
тики. Він суттєво відрізняється від іншого менеджменту (виробничого, фінан-
сового, інвестиційного, стратегічного тощо) тим, що здійснюється у такій 
специфічній формі, системі цінностей, координат, відносин, як політика. Він 
має розглядатися і досліджуватися як одна із невід’ємних складових політич-
ної науки, основне завдання якої — пошук раціональних засад прийняття 
політичних рішень, розроблення практичних рекомендацій із соціального уп-
равління, усунення політичних конфліктів [34].

Політичний менеджмент є наукою і мистецтвом керування політичним 
життям, якому притаманна така визначальна особливість, як всебічне охоп-
лення своїм механізмом дії усіх багатогранних політичних явищ суспільства: 
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політичних відносин, політичної діяльності тощо. Невід’ємною складовою 
цих видів політичного процесу виступає етнонаціональна сфера людського 
буття, яку порівнюють із “пульсуючим Всесвітом”.

У III тисячоліття людство вступило розділеним приблизно на 6 тис. етносів 
(до 800 з яких вважаються націями) та понад 200 держав, більшість з яких 
багатонаціональні. В окремих країнах проживає від кількох десятків до сотні 
народів (Росія, Індія, Індонезія, Китай, Пакистан, Іран та ін.). Однонаціо-
нальні країни порівняно рідкісні (Японія, Корея, Бангладеш, деякі держави 
Європи — Португалія, Аравійського півострова). Багато народів (курди, бе-
луджі, бенгальці, пенджабці в Азії, фульбе, малинке в Африці та ін.) прожи-
вають у межах двох і більше держав. У абсолютній більшості держав світу 
мешкають десятки й сотні етнонаціональних меншин, загальна кількість 
яких досягає кількох тисяч.

Така етнічна різноманітність світу спричинила, з одного боку, складні та 
суперечливі взаємовідносини як між усіма етнонаціональними спільнотами 
(етносами, націями, корінними народами, етнічними та національними мен-
шинами), так і між ними та державою, а з іншого — виникнення постійно іс-
нуючих специфічних і потенційно небезпечних конфліктів.

Все це зумовило потребу у створенні відповідної науково обґрунтованої 
системи й механізму управління етнополітичними відносинами у суспільстві.

Етнополітичний менеджмент. Під ним розуміють специфічний вид ді-
яльності держави, її інститутів, політичних, громадських організацій, спря-
мованих на управління етнонаціональною сферою суспільства з метою досяг-
нення певних цілей. Термін “етнополітичний менеджмент” є новим не тільки 
для української, а й для зарубіжної науки. У вітчизняній суспільно-політич-
ній літературі він вперше з’явився в “Етнічному довіднику”, в якому, зокре-
ма, зазначено: “етнополітичний менеджмент” є складовою системи державно-
го менеджменту (управління), що здійснює контрольно-регулятивні функції 
держави у сфері міжетнічних відносин” [46].

Об’єктом теорії етнополітичного менеджменту є управління міжетнічними 
та міжнаціональними відносинами в державі — як основного засобу здійснен-
ня етнополітики. З огляду на це визначення предметом теорії етнополітично-
го менеджменту є теоретико-методологічне та концептуальне обґрунтування 
процесу досягнення ефективного управління етнонаціональною сферою со-
ціуму внаслідок організації.

У науковому осмисленні етнополітичного менеджменту істинним повинен 
бути не тільки результат дослідження, а й шлях, який веде до нього, тобто за-
соби, методи, інструментарії теоретичного пізнання, а також процес їх засто-
сування, що становить його процедурно-операційний арсенал. 

На сучасному етапі зусилля теоретиків етнополітичного менеджменту зо-
середжені на створенні його власної ефективної методології, яка містила б 
сукупність різноманітних дієвих методів, процедур та їх комбінацій в об’єк-
тивному осмисленні теорії і практики управління етнополітичними відноси-
нами. 

У вивченні теорії етнополітичного менеджменту важливе значення мають 
основні методологічні принципи (вихідні положення) — об’єктивність та іс-
торизм. 
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Принцип об’єктивності. Зосереджує дослідження на осмисленні об’єк-
тивних закономірностей, тенденцій, які визначають процеси етнополітичного 
розвитку. Аналізується уся система чинників як позитивних, так і негатив-
них. Об’єктивність етнополітичних знань передбачає, що процес їх здобуття 
відповідає реальній дійсності, незалежним від людини законам пізнання. 
Об’єктивність наукових висновків ґрунтується на доказовості наукових фак-
тів. 

Принцип історизму. Вимагає осмислення фактів і етнополітичних явищ у 
конкретно-історичних обставинах, у взаємозв’язку і взаємозумовленості, з 
урахуванням розташування та етнополітичної орієнтації соціальних етнона-
ціональних груп, верств, громадських організацій. Визначаючи етнополітич-
ний менеджмент, важливо оцінювати генезис його історичних моделей, зміст 
їх структурних компонентів, еволюцію і тенденції розвитку. 

Методи етнополітичного менеджменту. Увесь спектр методів, що застосо-
вуються у теорії етнополітичного менеджменту можна поділити на три основ-
ні групи: загальнологічні, теоретичні та емпіричні.

Загальнологічні методи наукового пізнання. Розробляються в межах фі-
лософії (теорії пізнання), застосовуються в теоретичному та емпіричному 
пізнанні. Найпоширенішим пізнавальним прийомом етнополітики є абстра-
гування, у ході якого уявно виокремлюють будь-яку суттєво важливу у певній 
пізнавальній ситуації властивість об’єкта управління етнонаціональною сфе-
рою, абстрагуючись від усієї решти властивостей для того, щоб спростити си-
туацію й вивчити етноявище  у чистому вигляді. 

Із цією операцією тісно пов’язаний метод аналізу й синтезу. Під час аналізу 
цілісний менеджментський етнополітичний об’єкт послідовно розчленовується 
на підсистеми й елементи з метою їх всебічного вивчення. Проте розчленування 
досліджуваного об’єкта повинне доповнюватись своєю протилежністю — син-
тезом. Він передбачає уявне об’єднання раніше виокремлених частин менедж-
ментського об’єкта у систему теоретичного знання. У процесі етнополітичних 
досліджень аналіз і синтез взаємопов’язані й безперервно взаємозамінюються. 
Кожен із них як передумова містить власну протилежність. 

Широко застосовані у теорії етнополітичного менеджменту аналіз і синтез 
тісно пов’язані з індукцією та дедукцією. Індуктивний метод дослідження і 
спосіб міркування дає змогу формувати загальний висновок на підставі влас-
них посилань. Проте отримані таким чином знання завжди неповні, тому ін-
дукція повинна доповнюватися дедукцією — дослідницьким методом, шляхом 
якого із загальних посилань відповідно до законів логіки настає узагальнення 
особистого характеру. 

Серед загальнологічних методів теорії етнополітичного менеджменту за-
стосовуються:

• аналогія — прийом пізнання, за якого на підставі подібності об’єктів 
за одними ознаками робиться висновок щодо їх схожості та про інші оз-
наки; 

• моделювання — спосіб вивчення об’єкта шляхом створення і досліджен-
ня його копії (моделі, що  замінює оригінал у певних аспектах, які ці-
кавлять вчених); 

• класифікація — розподіл усіх досліджуваних об’єктів на окремі групи 
відповідно до певних важливих для науковця ознак. 
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До першої групи методів належать також ті, які застосовуються переважно 
на рівні теоретичного пізнання: 

• історичний — передбачає розкриття реальної історії формування етно-
політичного менеджменту в усій її різноманітності; 

• логічний — дає змогу звільнитись від випадковостей, несуттєвих дета-
лей й розкрити об’єктивну логіку становлення управлінської системи в 
етнополітиці; 

• ідеологізація — уявний процес створення ідеальних етноменеджментсь-
ких об’єктів шляхом зміни властивостей реальних предметів; 

• сходження від абстрактного до конкретного — уявне теоретичне від-
творення сутності досліджуваного об’єкта.

Методи теоретичного характеру. Їх застосування сприяє осмисленню 
сутності, механізму, фаз, стадій тощо управління етнонаціональними проце-
сами на засадах причинно-наслідкової та нормативної залежності. Особлива 
важливість цієї групи методів зумовлена такими факторами: 

1) теоретичне вивчення подій  етнополітики, у тому числі її менеджменту, 
повинне ґрунтуватися на попередніх гіпотезах, висунення яких застосовуєть-
ся на загальному баченні етнополітичної ситуації; 

2) суперечливість, багатовимірність та нелінійність етнополітичних об’єк-
тів, явищ під час їх осмислення зумовлює, як правило, необхідність застосу-
вання не одного, а комбінації різноманітних методів; 

3) багатогранність методів, способів і прийомів, які застосовуються під час 
вивчення етнополітичної управлінської сфери, є показником досягнення рів-
ня розвитку етнополітичної науки в цілому.

У контексті цих чинників, починаючи з кінця ХХ ст., у етнополітичних 
дослідженнях зарубіжних та українських вчених починають домінувати тео-
ретичні конструкції, зорієнтовані на діалектичний метод, системний та сис-
темно-історичний підходи, порівняльний, комунікативно-кібернетичний, бі-
хевіористичний методи та інші дослідження.

Серед засобів осмислення теорії етнополітичного менеджменту важливу 
роль відводять діалектичному методу. З позицій діалектики етнополітичні 
процеси — це внутрішньо суперечлива цілісність, що перебуває у стані пос-
тійних змін. На зміст і функціонування їх значно впливають різні соціальні 
чинники: історія, мораль, культура, співвідношення класових і національних 
сил тощо. Науковці виходять із цих методологічних засад при визначенні 
шляхів поліпшення керованості етнополітичними процесами і явищами, за-
безпеченості їх динаміки та стабільності. З метою пізнання етнополітичної 
сфери, її менеджментської структури політологи застосовують закони і прин-
ципи діалектики. Етнополітичні явища, механізми управлінського впливу на 
них розглядають в єдності й боротьбі протилежностей, у постійному розвитку 
та оновленні, у співвідношенні етапів реформ і революцій. Історичне тлума-
чення етнополітичних явищ дає змогу зрозуміти логіку їх розвитку.

Суттєве значення має методологічне осмислення суперечностей як джерела 
й рушійної сили етнополітичних процесів. Через взаємодію суперечливих 
політичних чинників реалізовуються закономірності функціонування етно-
політичного менеджменту, якому притаманні різні протиріччя між етно-
суб’єктами (особами, етносами, націями, етнонаціональними групами, гро-
мадськими організаціями тощо). Ці суперечності визначають сутність і 
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спрямованість етнополітичного менеджменту, структуру системи його функ-
ціонування. Значний вплив на конкретні форми, механізм організації ме-
неджментської  сфери етнополітики мають протиріччя між різними елемента-
ми політичної системи, її інституційною і нормативною підсистемами, між 
політичною практикою і політичними нормами, політичними інститутами та 
політичною культурою і свідомістю. Розмежування провідних і похідних су-
перечностей сприяє з’ясуванню тенденцій етнополітичного розвитку. Ос-
мислюючи етнополітичні суперечності, міжетнічні конфлікти, важливо вияв-
ляти їх джерело, причини, структуру, спрямованість, шлях розв’язання.

Особливе місце в осмисленні теорії етнополітичного менеджменту нале-
жить системному підходу. Загалом у теорії політики цей підхід вперше був 
детально розроблений в 50-х — 60-х роках ХХ ст. Т. Парсоном і особливо 
Д. Істоном. Сутністю цього методу є філософське уявлення про цілісність 
об’єктивного світу, співвідношення цілого і частин, про взаємодію систем із 
середовищем, загальні закономірності функціонування й розвитку систем; 
про структурованість кожного системного об’єкта, активний характер діяль-
ності суб’єктів соціально-політичних систем. Застосування системного мето-
ду дає змогу розглядати етнополітику, її менеджментську структуру як ско-
ординовану систему її складових множинних елементів, що перебувають у 
певному соціальному середовищі. Під час системного аналізу визначають еле-
менти досліджуваних явищ, політичні інститути й норми, структурні підроз-
діли етноуправлінської сфери, специфіку їх змісту та функціонального при-
значення. На цій підставі встановлюють системні зв’язки між ними, які 
виражають властиві суб’єктам і об’єктам етнополітичного менеджменту єд-
ність і цілісність, а також аналізують їх взаємодію та субординацію. При цьо-
му елементи етнополітичного менеджменту розглядають як складні, відособ-
лені феномени, що мають свої склад і структуру, виконують певну функцію в 
загальній управлінській системі.

Системний підхід виступає суттєвим моментом діалектичного методу 
пізнання і застосовується при використанні таких загальнологічних методів, 
як аналіз (розчленування системного цілого на різнорівневі за ступенем зна-
чущості складові — підсистеми, компоненти, елементи) та синтез (розгляд  
інтегральних властивостей діяльності, які мають складові її елементи). Мето-
дологічне значення системного підходу зростає, коли він поєднується з при-
нципом історичного аналізу етнополітичних явищ і виступає як системно- 
історичний підхід. 

Його використання дає змогу осмислити динамізм етнополітичного ме-
неджменту щодо його функціонування та трансформації як механізму, у пос-
лідовно-часовому просторі, так і на конкретно-історичному етапі власного 
розвитку. Реалізація його передбачає виділення певних типів і видів етно-
політичного менеджменту, що виникали та існують у процесі історичного роз-
витку багатонаціональних поліетнічних суспільств. Цей підхід не тільки 
сприяє пізнанню закономірностей й особливостей розвитку різноманітних уп-
равлінських етнополітичних систем, а й дає можливість глибше розглянути 
їх історичний взаємозв’язок і, навпаки, за формальною відмінністю розкрити 
сутнісну подібність між ними.

Вагома роль в осмисленні етнополітичного менеджменту належить струк-
турно-функціональному аналізу, який передбачає його розгляд як певної 
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цілісної системи із складною структурою, кожний елемент якої має певне 
призначення і виконує специфічні функції (ролі), спрямовані на задоволення 
відповідних потреб системи та її очікувань. Функціональний аналіз виявляє 
спосіб взаємозв’язку елементів, їх взаємовплив, який забезпечує відтворення 
цілісності.

Досить поширеним у вивченні управлінської сфери етнополітики є порів-
няльний метод, який становить собою пізнавальну операцію, засновану на 
судженнях щодо схожості або відмінності об’єктів. За допомогою порівняння 
з’ясовуються їх якісні та кількісні характеристики. Головна умова застосуван-
ня цього методу полягає у наявності загальних підвалин (ознак), за якими 
порівнюються досліджувані об’єкти. Вирізнені ознаки повинні бути вагомими 
для певного розгляду; при цьому об’єкти, порівнянні за одними ознаками, мо-
жуть бути непорівнянними за іншими. Ознаки можуть мати оптимальний, 
змістовний або функціональний характер. Цей метод передбачає зіставлення 
переважно однотипних управлінських систем етнополітики з метою виявлен-
ня їх спільних рис і специфіки, знаходження найефективніших видів етно-
політичного менеджменту або оптимальних шляхів вирішення управлінських 
завдань. Застосування порівняльного методу розширює кругозір науковця, 
сприяє плідному використанню досвіду інших країн і народів. Особливо це ак-
туально для української етнополітології в умовах її становлення.

Останнім часом широкого застосування у вивченні етнополітичної сфери, 
її управлінської частини набуває комунікативно-кібернетичний метод, який 
дає змогу досліджувати її через призму інформаційних потоків, побудованих 
на принципах зворотного зв’язку, і мережі цілеспрямованих комунікативних 
дій та механізмів, що показує відносини між етносуб’єктами менеджменту на 
усіх рівнях взаємовідносин у суспільстві.

У вивченні теорії етнополітичного менеджменту істотне значення має бі-
хевіористський метод (англ. “біхевіори” — “поведінка”), у центрі якого — 
вивчення правил, меж і мотивів політичної поведінки. Цей метод посідає про-
відне місце у політології США і претендує на максимальну науковість у 
політичних дослідженнях порівняно з іншими методами. Біхевіоризм вима-
гає застосування до політики методів, що використовуються в природничих 
науках і конкретній соціології, та передбачає вивчення поведінки окремих 
осіб і груп з позицій експліцитності (чіткості вираження і визначення дослід-
ницької процедури) та верифікації (перевірки знань досвідом). 

Прихильники біхевіоризму виходять із таких засад: 
• політика як соціальне явище має передусім індивідуальний характер, 

усі групові форми політичної діяльності можна вивести з аналізу полі-
тичної поведінки індивідів, об’єднаних груповими зв’язками; 

• панівними мотивами у політиці є психологічні за своїм походженням 
орієнтації; 

• індивіди по-різному виявляють свої психологічні стани і емоції у знако-
вих для них політичних явищах і процесах. 

Для осмислення теорії етнополітичного менеджменту мають методологічне 
значення такі засади цього методу: 

1) політика (етнополітика) має особистісний вимір, і дії людей (колектив-
ні, групові) започатковуються поведінкою конкретних особистостей, які є го-
ловним об’єктом етнополітичного дослідження; 
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2) для вченого важливими є теоретичні знання, тому що пізнання етно-
політичних явищ може передувати техніці їх конкретного дослідження; 

3) завдання політології (в тому числі етнополітології) не стільки в тому, 
щоб описувати й аналізувати певні факти, скільки в тому, щоб трактувати їх 
з точки зору необхідності удосконалення суспільства; 

4) у етнополітології доцільно використовувати досягнення інших наук, 
зокрема природничих. Це зумовлено тим, що моделі (зразки) поведінки лю-
дей схожі у різних ситуаціях і різних видах діяльності, у тому числі й у етно-
політичному менеджменті; 

5) науковці повинні нести відповідальність перед суспільством за методи і 
висновки дослідження щодо збереження і примноження існуючих цінностей 
цивілізації; 

6) політичні явища вимірюються кількісно, що відкриває перед етнополі-
тологією широкі можливості використання математичних та інших методів, 
статистичних даних, результатів анкетних та інших опитувань, комп’ютерної 
техніки.

Емпіричні методи. Становлять окрему групу осмислення теорії етнополі-
тичного менеджменту і ґрунтуються на різних варіантах дослідження струк-
тури, функцій, механізму функціонування управлінської частини етнополі-
тики. Це методи, запозичені із інших наук. Вивчають стиль діяльності 
учасників менеджменту, ефективність політичних рішень, рівень етнічної та 
національної свідомості, етнокультури різних етносуб’єктів, стан етнічного 
напруження тощо. 

При цьому використовують: 
• спостереження — пряма реєстрація етнополітичних явищ і процесів їх 

очевидцями; 
• аналіз документів офіційних і неофіційних — використовується для зби-

рання первинної інформації, зафіксованої у текстах, рукописах, книгах, 
періодичних виданнях, кінострічках, магнітних записах, комп’ютерних 
файлах, усних повідомленнях, статистичних даних тощо;

• метод експертної оцінки — виявлення думок найбільш авторитетних 
спеціалістів — знавців етнополітичних процесів; 

• метод опитування — усного (інтерв’ювання) та письмового (анкетуван-
ня)  — вивчають як суб’єктивні, так і об’єктивні характеристики дослі-
джуваного етнополітичного явища). 

Складові етнополітичного менеджменту. Система державного управління 
етнонаціональною сферою у будь-якій багатонаціональній (поліетнічній) дер-
жаві охоплює такі складові: суб’єкти та об’єкти управління, що перебувають 
під організуючим впливом держави, а також управлінська діяльність (про-
цес), тобто відповідного роду суспільні відносини, через які реалізуються чис-
ленні прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами та об’єктами етнополітичного 
менеджменту.

Обов’язковими елементами етнополітичного менеджменту є суб’єкти і 
об’єкти, які розглядаються у єдності, взаємозв’язку і взаємозалежності. Вод-
ночас кожен із цих елементів має свої, властиві йому ознаки.

Суб’єктами виступають носії предметно-практичної діяльності, тобто особи 
(індивід, група індивідів або об’єднання індивідів), задіяні у системі управлін-
ня етнонаціональною сферою, які вирішують міжетнічні й міжнаціональні 
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проблеми та наділені певною компетенцією і державно-владними повноважен-
нями, що дозволяють їм втілювати свою волю у формі керівних команд чи рі-
шень, обов’язкових для виконання. У цілому вони становлять систему, що уп-
равляє об’єктами етнонаціональних процесів. У їх ролі виступають керівники 
вищої, середньої та нижчої ланок, елітні групи, етнонаціональні організації.

Загалом суб’єкти етнополітичного менеджменту у процесі демократично 
спрямованої та реалізованої державної етнополітики є носіями багатоманіт-
ної діяльності, що  зосереджена на досягненні стабільності багатонаціональ-
ного (поліетнічного) соціуму шляхом узгодження, врегулювання, вирішення 
етнонаціональних інтересів і вимог, проблем та суперечностей.

Об’єктами управління етнаціональною сферою суспільства є окремі особи, 
етноси, корінні народи, нації, етнічні й національні меншини, їх інститути, 
етнополітичні процеси, міжетнічні та міжнаціональні відносини. В цілому 
вони становлять систему, яка підпорядковується владній волі суб’єкта управ-
ління і виконує його рішення. 

Принципи та особливості етнополітичного менеджменту. Управління ет-
нонаціональними процесами як цілеспрямована діяльність з врегулювання 
етнонаціональних відносин можливе за таких умов: 

• наявності владних відносин, тобто відносин між керівниками і керова-
ними; 

• скоординованого впливу суб’єктів управління на групові дії або дії окре-
мої особи, підпорядковані груповим завданням; 

• поєднання дій людей різних професій і спеціальностей; 
• узгодження особистих інтересів учасників етнополітичного процесу з ці-

лями й інтересами суспільства; 
• створення і використання нормативно-правової бази; 
• визначення перспективних і поточних завдань та підпорядкування для 

їх реалізації наявних трудових, матеріальних, фінансових тощо ре-
сурсів.

Етнополітичний менеджмент передбачає
1) з’ясування об’єктивних закономірностей, тенденцій розвитку етносів, 

міжнаціональних і міжетнічних відносин та розроблення на цій основі опти-
мальної соціальної політики в етнонаціональній сфері; 

2) комплексний підхід при аналізі етнонаціональних проблем, врахування 
усіх аспектів етнонаціональних відносин — політичних, соціальних, еконо-
мічних, культурних, мовних, психологічних тощо; 

3) цілеспрямоване управління етнополітикою, що охоплює планування, 
регулювання і контроль; 

4) диференційований підхід до здійснення етнополітики з урахуванням ет-
нонаціональних аспектів, природно-кліматичних умов, соціально-історичних 
особливостей формування та існування етносів, етнічних груп тощо; 

5) охоплення усіх рівнів та форм міжетнічної взаємодії, у тому числі між-
особистісних відносин; 

6) своєчасне виявлення і подолання суперечностей і перешкод на шляху 
інтегративного розвитку етнонаціональної сфери; 

7) визначення і впровадження заходів щодо стабільності, міцності та 
подальшого вдосконалення усього механізму функціонування етнополі-
тики; 
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8) використання національного та світового досвіду врегулювання міжет-
нічних відносин, розв’язання етнонаціональних проблем.

Враховуючи особливу делікатність та своєрідність міжнаціональних, між-
етнічних відносин, необхідно під час здійснення управлінських функцій ви-
являти особливу чутливість і обережність у всіх тих питаннях, які стосуються 
інтересів кожного етносу, національних почуттів людей.

Здійснення етнополітичного менеджменту в кожній багатонаціональній та 
поліетнічній державі має характерні особливості, зумовлені специфікою 
прояву національного фактора у всіх галузях суспільного життя, й вимагає 
цілеспрямованого впливу владних структур на всі сфери життєдіяльності 
етносуб’єктів на різних рівнях регулювання: 

• загальнодержавному, що передбачає розроблення стратегічних концеп-
туальних засад державної етнополітики, їх політико-правове закріплен-
ня, формування загальнонаціональних програм її реалізації; 

• відносинах між центром та регіонами, які в умовах поліетнізму містять 
етнонаціональні аспекти; 

• відносинах між регіонами, де відбуваються узгодження їх інтересів, 
розв’язання суперечностей; 

• регулюванні міжетнічних процесів всередині регіонів; 
• на первинному рівні регулювання міжетнічних відносин — у колекти-

вах (трудових, навчальних, військових тощо), які, як правило, є поліет-
нічними.

Мета і функції етнополітичного менеджменту. Державна етнополітика виз-
начає мету, основні завдання та напрями етнополітичного менеджменту, який 
виступає головним засобом її реалізації. У демократичному суспільстві вищою 
метою етнополітичного менеджменту є створення відповідно до законів і тен-
денцій, що існують в етнополітичній сфері, системи оптимального розвитку і 
зміцнення етноспільнот, своєчасного розв’язання проблем та суперечностей, 
що виникають у міжетнічних відносинах. 

Головними функціями етнополітичного менеджменту є: 
• планування, визначення цілей та завдань етнополітичних дій, розроб-

лення програм діяльності відповідно до інтересів усіх етнокомпонентів 
країни. Воно дає уявлення про сучасний стан, напрями необхідного та 
вірогідного етнополітичного розвитку, а також найефективніші способи 
вирішення поставлених завдань; 

• організаційно-регулятивна функція — визначає організаційну побудову 
етнооб’єкта управління, його внутрішню структурну ієрархію, конкрет-
ні завдання, повноваження та відповідальність підрозділів або окремих 
людей, забезпечує вплив їх та організацій на етнополітичний процес, 
участь етносуб’єктів у політичних подіях й політичному житті; 

• інструментальна функція — розроблення певних проектів прийняття 
рішень для досягнення конкретного етнополітичного результату з ура-
хуванням науково-теоретичних (економічних, правових, соціологіч-
них та інших) розробок та різноманітних факторів (етнокультурних, 
етнопсихологічних), які впливають на реалізацію державної етнополі-
тики; 

• виховна функція — сприяє вихованню людей у дусі поваги до національ-
ної гідності кожного, високої культури міжетнічного спілкування, не-
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примиренності до проявів шовінізму, націонал-радикалізму, екстреміз-
му тощо; 

• інтегративна функція — спрямована на зближення і налагодження 
співпраці між етноспільнотами на основі спільності їх етноінтересів та 
цілей; 

• прогностична функція — розроблення превентивних заходів із запобі-
гання можливим ускладненням та загостренню етнонаціональної ситу-
ації в країні, регіоні; допомагає осмислити основні тенденції розвитку 
етнополітичних процесів імовірності подій, своєчасне коригування ет-
нополітики;

• функція розв’язання міжетнічних суперечностей, розробка ефектив-
них шляхів та методів врегулювання міжетнічних конфліктів; 

• світоглядна функція — сприяє об’єктивній оцінці співвідношення за-
гальнолюдських, державних, національних, групових, особистих інте-
ресів, визначенню власного місця людини в етнополітичному житті сус-
пільства;

• контрольна функція — перевірка виконання сформованих і затвердже-
них планів, визначених у них заходів на всіх рівнях управлінської сис-
теми.

В енциклопедичній літературі розкривається механізм розроблення і конс-
труювання технології “етнополітичного менеджменту”. Під ним слід розуміти 
спосіб організації функціонування управлінської системи в етнонаціональній 
сфері, комплекс принципів, соціальних важелів, правових і моральних норм 
та інших засобів і процедур, що впливають на керовану систему для досягнен-
ня конкретної мети. Вони базуються на принципах наукової обґрунтованості, 
цілісності, об’єктивності, узгодженості з використанням відповідних методів 
управління, спрямованих на реалізацію цілей етнополітики.

У створенні моделі етнополітичного менеджменту слід враховувати і той 
фактор, що етнонаціональні відносини належать до складу важко керованих 
об’єктів суспільного життя. Зазвичай вони потребують тривалого систематич-
ного впливу, а очікувані результати отримуються не так швидко, як хотілося 
б, бажані перетворення відбуваються надто повільними темпами.

Важливо мати на увазі, що управлінські дії в етнополітичній сфері не повин-
ні передбачати втручання в об’єктивний природно-історичний процес розвитку 
етносів, націй, корінних народів, етнонаціональних меншин та в цілому міжет-
нічних відносин. Неприйнятними є застосування політики насильницької 
асиміляції. Тобто управління етнонаціональними процесами несумісне із 
суб’єктивізмом й волюнтаризмом. 

Механізм етнополітичного менеджменту. Здійснення етнополітичного ме-
неджменту складається з кількох послідовних етапів: 

• творчий — пов’язаний з визначенням мети, об’єкта технологізації, поді-
лом об’єкта на складові та з’ясуванням соціальних зв’язків; 

• методичний — вибір методів, засобів отримання інформації, її оброб-
лення, аналізу, принципів її трансформації у конкретні висновки та ре-
комендації; 

• процедурний — організація практичної діяльності з розроблення управ-
лінської технології. 
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У сукупності все це становить систему розроблення соціальних технологій 
регулювання етнонаціональної сфери. Така система містить низку процедур, 
кожна з яких є сукупністю конкретних операцій: 

• діагностика реального стану етнонаціональної сфери, виявлення больо-
вих точок, уточнення актуальних проблем розвитку, цілей, завдань; 

• розроблення можливих варіантів досягнення мети, аналіз альтернатив; 
• вибір рішення на основі побудови імітаційних моделей, опитування сус-

пільної думки, здійснення соціологічного експерименту тощо; 
• визначення оптимально необхідних операцій, що забезпечують регулю-

вання етнонаціонального процесу; 
• підготовка сценарію дій та його затвердження (визначення форм взає-

модії об’єкта та суб’єкта технологізацій, ступеня використання методів 
управління та суб’єктивних умов реалізації технологій); 

• визначення потреби у правовому, політичному забезпеченні кожного з 
етапів розроблення та засвоєння соціальної технології; 

• контроль за ходом реалізації програми (форми та методи діагностики на 
проміжних етапах її засвоєння).

На процедурному етапі механізму етнополітичного менеджменту важливе 
значення має процес розроблення і прийняття управлінських рішень, за до-
помогою якого з’ясовуються цілі, методи, засоби розв’язання проблем етно-
політичної сфери, перспектив розвитку міжетнічних відносин. Цей процес 
має власну циклічну послідовність:

1) концептуальна стадія підготовки рішення, що передбачає визначення 
стратегічних засад розвитку етнонаціональних відносин. До її розроблення 
залучаються наукові інституції, інформаційно-аналітичні центри, експертні 
групи, різноманітні тимчасові ситуативні колективи тощо. На основі концеп-
ції формується програма етнонаціонального розвитку соціуму;

2)  стадія створення політико-правових законодавчих засад функціонуван-
ня етнополітики, її управлінської структури в державі. На цьому етапі прий-
мають закони, нормативно-правові акти, постанови, що визначають правовий 
механізм розв’язання поставлених завдань. Суб’єктами реалізації завдань 
цієї стадії є законодавча влада, президентські структури, інші нормотворчі 
органи.

3) стадія практичної реалізації прийнятих рішень та законоположень, де 
визначальна роль належить виконавчим органам центрального, регіонально-
го та місцевого рівнів, узгодженості їх дій, подоланню зайвого дублювання, 
неузгодженості, впровадженню в практику системи чіткої координації та 
взаємодії у прийнятті рішень. 

Головною ознакою етнополітичного менеджменту як складової системи  
державного управління є те, що він здійснюється не безпосередньо, а опосе-
редковано, через весь багатоаспектний комплекс економічних, соціальних, 
духовно-культурних, демографічних, міграційних та інших факторів забез-
печення життєдіяльності багатонаціонального (поліетнічного) суспільства. 
Перебудова різних сторін етнонаціональних відносин можуть мати неадекват-
ні результати, що зумовлено багатоманітністю і особливостями прояву етніч-
ного фактора у кожній із сфер суспільного життя.

У процесі розвитку багатонаціональних та поліетнічних суспільств сфор-
мувався відповідний механізм управління етнонаціональними процесами, 
який у кожній державі має свою національну специфіку.
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Українська практика. Етнополітичний менеджмент в Україні є важливою 
складовою системи державного управління. За роки незалежності створено 
відповідний механізм функціонування, який можна поділити на три рівні: 
стратегічний, тактичний та оперативний. 

На стратегічному рівні відбувається діяльність, пов’язана із законодав-
чим та нормативно-правовим забезпеченням процесу управління. Верховною 
Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, мініс-
терствами та відомствами, обласними й місцевими адміністраціями розроб-
ляються і приймаються декларації, закони, укази, постанови, накази, роз-
порядження, рішення, положення, що містять правові норми регулювання 
етноуправлінської сфери. Визначальну роль серед них відіграють Декларація 
про державний суверенітет України, Декларація прав національностей Украї-
ни, Закон України “Про національні меншини в Україні” тощо.

На тактичному рівні здійснюється опрацювання програм, заходів, проце-
дур тощо, які забезпечують виконання державної етнополітики, та формується 
управлінський механізм їх реалізації. Провідне місце тут належить відповід-
ним органам у структурі Кабінету Міністрів, зокрема центральному органу ви-
конавчої влади — Державному комітету України у справах національностей та 
релігій, діяльність якого спрямовується і координується урядом.

Основними його завданнями є:
• участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у 

сфері міжнаціональних відносин, міграції, забезпечення захисту прав 
національних меншин України, депортованих за національною ознакою 
осіб, які повернулися в Україну, біженців та інших категорій мігран-
тів;

• управління у зазначеній сфері, міжгалузева координація та функціо-
нальне регулювання з питань, що належать до його компетенції;

• координування роботи з підготовки і здійснення органами виконавчої 
влади заходів щодо забезпечення захисту прав національних меншин, 
осіб, які повернулися, біженців, а також у межах своїх повноважень — 
прав інших категорій мігрантів;

• участь у забезпеченні розвитку зв’язків із закордонними українцями та 
їх громадськими організаціями, у тому числі національно-культурни-
ми автономіями, товариствами, земляцтвами, координування заходів, 
здійснюваних у цій сфері, що належать до компетенції Комітету;

• узагальнення практики застосування законодавства з питань, що нале-
жать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення 
цього законодавства та їх внесення в установленому порядку на розгляд 
Кабінету Міністрів України;

• забезпечення виконання законодавства з питань, що належать до його 
компетенції; 

• створення умов для вільного розвитку мов корінних народів і національ-
них меншин України; 

• сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, роз-
витку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин 
України.

Відповідно до покладених на нього завдань Державний комітет виконує 
такі функції:
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• готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у 
сфері міжнаціональних відносин, міграції, етномовної політики, забез-
печення захисту прав національних меншин України, осіб які, поверну-
лися, біженців та інших категорій мігрантів;

• бере участь у розробленні проектів Державного бюджету та Держав-
ної програми економічного і соціального розвитку України, Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, інших державних програм та за-
безпечує їх виконання у межах своїх повноважень;

• вивчає та аналізує міграційну ситуацію в Україні, проблеми біженців, 
осіб, які повернулися, інших категорій мігрантів, тенденції етнонаціо-
нального та культурного розвитку національних меншин України, етно-
мовних процесів у державі, розробляє поточні та довгострокові прогнози 
із зазначених питань;

• забезпечує взаємодію органів виконавчої влади під час здійснення ними 
заходів щодо забезпечення захисту прав національних меншин України, 
осіб, які повернулися, біженців та інших категорій мігрантів; 

• сприяє реалізації в установленому порядку прав осіб, які належать до 
національних меншин України, осіб, які повернулися, біженців, інших 
категорій мігрантів;

• вживає заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або 
мов меншин в частині забезпечення задоволення етномовних потреб на-
ціональних меншин України;

• сприяє діяльності громадських організацій національних меншин в 
Україні, здійсненню благодійних акцій та заходів, спрямованих на роз-
виток етнічної самобутності національних меншин України, осіб, які 
повернулися; залучає в установленому порядку кошти міжнародних та 
неурядових організацій, установ іноземних держав для проведення бла-
годійних акцій та виконання  програм,  спрямованих  на  забезпечення 
захисту прав національних меншин України, осіб, які повернулися, бі-
женців, інших категорій мігрантів;

• надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у вирішенні пи-
тань, що належать до його компетенції;

• вживає заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної, 
расової та міжконфесійної ворожнечі;

• подає в установленому порядку пропозиції щодо приведення законо-
давства України у відповідність із міжнародними нормами і стандарта-
ми з питань, що належать до його повноважень;

• забезпечує роз’яснення, в тому числі за допомогою засобів масової ін-
формації, змісту державної політики у сфері міграції, міжнаціональних 
відносин, етномовної політики, захисту прав національних меншин Ук-
раїни, осіб, які повернулися, біженців, інших категорій мігрантів; 

• співпрацює в установленому порядку з державними установами, гро-
мадськими організаціями іноземних держав, а також міжнародними 
організаціями;

• організовує здійснення наукових досліджень з питань міжнаціональних 
відносин, забезпечення захисту прав національних меншин України, 
осіб, які повернулися, біженців, інших категорій мігрантів;
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• взаємодіє з вітчизняними та іноземними науково-дослідними установами 
і навчальними закладами з метою обміну досвідом роботи щодо прове-
дення наукових досліджень з формування і реалізації державної політи-
ки з питань міграції, міжнаціональних відносин, етномовної політики, 
забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, які по-
вернулися, біженців, інших категорій мігрантів;

• бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з пи-
тань, що належать до його компетенції, забезпечує виконання визначе-
них міжнародними договорами зобов’язань України;

• подає в установленому порядку пропозиції щодо зупинення дії або ска-
сування актів центральних органів виконавчої влади, місцевих держад-
міністрацій, рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування, 
посадовими особами підприємств, установ і організацій усіх форм влас-
ності, що суперечать законодавству про міграцію, міжнаціональні від-
носини, забезпечення захисту прав національних меншин України, осіб, 
які повернулися, біженців, інших категорій мігрантів;

• організовує і бере участь у проведенні конгресів, форумів, конференцій, 
семінарів, нарад, інших заходів, здійснює інформаційну та видавничу 
діяльність з питань, що належать до його компетенції;

• організовує в установленому порядку професійну підготовку, перепідго-
товку та підвищення кваліфікації працівників свого центрального апа-
рату, відповідних органів Автономної Республіки Крим, структурних 
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держад-
міністрацій, органів міграційної служби;

• розподіляє відповідно до законодавства кошти і матеріальні ресурси та 
контролює їх використання; затверджує відповідно до законодавства 
кошториси витрат на впровадження заходів, необхідних для реалізації 
своїх завдань;

• виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
Управлінські функції у сфері державної етнополітики здійснюють струк-

турні підрозділи інших міністерств: відділ освіти національних меншин та 
діаспори в Міністерстві освіти і науки; відділ культури національних меншин 
в Міністерстві культури і мистецтв. У системі виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим створено Республіканський комітет у справах національнос-
тей та депортованих громадян.

Відповідно до законодавства України органи, які займаються питаннями 
етнонаціонального розвитку, у тому числі його управлінням, повинні створю-
ватись (функціонувати) не тільки на центральному, а й на місцевому рівні:

Стаття акта законодавства Функції і органи, на які вони покладені

Ст. 119 Конституції України Реалізація програм національно-культурного   розвитку 
меншин — в місцях компактного   проживання корінних 
народів і національних меншин здійснюється місцевими 
державними адміністраціями

Ст. 2 Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації”

Виконання в місцях компактного проживання  корінних 
народів і національних меншин програм їх національно-
культурного розвитку — забезпечують місцеві державні 
адміністрації

Ст. 25 Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації”

Виконання законодавства щодо національних меншин і 
міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду 
і віросповідання — забезпечує      місцева державна 
адміністрація
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Ст. 5 Закону України “Про 
національні меншини в Україні”

У Верховній Раді України (в разі необхідності в місцевих 
Радах народних депутатів) діють постійні комісії з питань 
міжнаціональних відносин. В місцевих органах державної 
виконавчої влади можуть створюватися відповідні 
структурні підрозділи

Ст. 5 Закону України “Про 
національні меншини в Україні”

При місцевих Радах народних депутатів можуть 
утворюватися і функціонувати на громадських засадах 
дорадчі органи з представників національних меншин

Нині структурні підрозділи з питань національних меншин і міграції ство-
рені та функціонують практично при всіх обласних державних адміністра-
ціях, а також у деяких містах з поліетнічним складом населення (наприклад, 
Київ, Севастополь, Ужгород та ін.).

У етнополітичному менеджменті України задіяно широкий загал неурядо-
вих організацій, які намагаються впливати на формування і реалізацію дер-
жавної політики у сфері міжетнічних відносин. Так, ст. 5 Закону України 
“Про національні меншини в Україні” передбачено, що в Україні може функ-
ціонувати такий консультаційно-дорадчий орган, як Рада представників гро-
мадських об’єднань національних меншин. Цей орган створено при Державному 
комітеті України у справах національностей і релігій і при Президентові України. 
Рада при Президентові у своїй діяльності керується Положенням про Раду пред-
ставників громадських організацій національних меншин України, затвердженим 
Указом Президента України від 22 липня 2000 р. 

Практично вся робота рад зводитися до моніторингу поточного становища 
національних меншин, аналізу законодавства у цій сфері, а також розроблен-
ня пропозицій щодо їх поліпшення. Основні завдання і функції Ради пред-
ставників громадських організацій національних меншин України:

• підготовка пропозицій щодо формування державної етнонаціональної полі-
тики, забезпечення прав національних меншин України, їх участі в проце-
сах створення держави;

• аналіз стану виконання законів України, актів Президента України і Ка-
бінету Міністрів України з питань етнонаціональної політики, тенденцій і 
перспектив етнонаціонального розвитку України, становища національних 
меншин України; 

• розгляд стану вирішення політико-правових, соціально-економічних, куль-
турних, освітніх, мовних та інших проблем, пов’язаних з діяльністю націо-
нальних меншин України, і підготовка відповідних пропозицій органам 
виконавчої влади з метою ефективного вирішення таких проблем;

•	 розгляд проектів законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів Ук-
раїни, міжнародних договорів, цільових програм, затверджених органами 
виконавчої влади, які стосуються національних меншин України, і підго-
товка щодо них своїх пропозицій;

• внесення в установленому порядку пропозицій з питань етнокультурного 
розвитку національних меншин України, які вимагають правового врегулю-
вання;

• внесення пропозицій щодо запобігання випадкам дискримінації, воро-
жого ставлення або насильства на підставі етнічної, культурної, мовної чи 
релігійної самобутності;
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• розроблення і внесення в установленому порядку пропозицій щодо забез-
печення виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України;

• внесення пропозицій щодо організації і проведення всеукраїнських і міжна-
родних конференцій, форумів, симпозіумів з питань національних меншин 
України.

У системі етнополітичного менеджменту важливе місце належить діяльності 
національно-культурних товариств, яких в Україні налічується майже 1200  
(33 з них мають всеукраїнський статус, інші — регіональний і місцевий). Із усіх 
національних меншин України лише 38 створили свої організації. Останнім часом 
на їх базі виникають фонди, центри, асоціації тощо, наприклад “Асоціація єврей-
ських організацій і общин”, “Асоціація національних болгарських товариств”, 
“Асоціація національно-культурних товариств України” тощо”. Законодавча база 
діяльності громадських організацій національних меншин визначається Законом 
України “Про об’єднання громадян” та Законом України “Про національні менши-
ни в Україні”.

Напрямами їх діяльності є пошуки варіантів можливого впливу на прийняття 
рішень органами законодавчої та виконавчої влади, забезпечення потреб етнокуль-
турного розвитку етнонаціональних меншин і толерантної взаємодії між усіма 
етносуб’єктами українського суспільства тощо.

Особливим інститутом, який відіграє визначальну роль у протидії порушенням 
прав національних меншин у процесі здійснення органами державної влади (або їх 
посадовцями) управлінської функції в етнополітичній сфері є Уповноважений Вер-
ховної Ради України з прав людини (омбудсмен). Омбудсмен є достатньо незалеж-
ною фігурою і наділений широкими повноваженнями. Це дає йому можливість за-
безпечувати реальний захист прав людини, у тому числі у випадках, коли в ролі 
порушників виступають різноманітні структури , органи державної влади. За роки 
свого функціонування інститут омбудсмена став ефективним інструментом захис-
ту прав людини, у тому числі осіб, що належать до меншин. Правовою основою 
діяльності омбудсмена  є Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради Ук-
раїни з прав людини” від 23 грудня 1997 р.

Створення цього нового для України правового інституту пов’язане з необхід-
ністю посилення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав 
і свобод людини і громадянина з урахуванням європейського досвіду. Більшість з 
цілей діяльності омбудсмена, визначених у законодавчому полі, прямо стосується 
впливу на правове функціонування етнополітичного менеджменту. 

Діяльність інституту омбудсмена  спрямована насамперед на: 
• захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конститу-

цією України, законами України і міжнародними договорами Укра-
їни;

• забезпечення дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина 
органами влади, підприємствами і організаціями;

• запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або спри-
яння їх відновленню;

• сприяння приведенню законодавства України про права і свободи люди-
ни і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародни-
ми стандартами у цій галузі;
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• запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною 
своїх прав і свобод.

Визначальним є те, що створено правові механізми незалежної діяльності 
омбудсмена. Посада Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
є виборною. Омбудсмен обирається народними депутатами України шляхом 
таємного голосування (ст. 6 Закону про омбудсмена). Це практично виключає 
можливість призначення на цю посаду людини, залежної тільки від однієї 
політичної групи. У ст. 4 Закону про омбудсмена вказується, що Уповноваже-
ний здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів і поса-
довців. Його повноваження не можуть бути припинені або обмежені навіть у 
разі введення військового або надзвичайного стану. Додаткові гарантії неза-
лежності містить і ст. 20 Закону про омбудсмена. Відповідно до неї:

• заборонено втручання органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій і їх 
посадовців в діяльність Уповноваженого;

•	 омбудсменові гарантована можливість не давати пояснень по суті подій, 
які закінчені або перебувають на його розгляді;

• омбудсмен наділений правом недоторканності на весь період своїх пов-
новажень. Він не може без згоди Верховної Ради України бути притяг-
нутим до кримінальної відповідальності або засобів адміністративного 
стягнення, які накладаються в судовому порядку, затриманий, арешто-
ваний, обшуканий.

Для виконання поставлених перед ним завдань Уповноважений має право:
• безперешкодно відвідувати органи державної влади, органи місцево-

го самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 
форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;

• ознайомлюватися з документами, зокрема секретними, отримувати їх 
копії в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях не-
залежно від форми власності, органах прокуратури, у тому числі спра-
ви, які перебувають у судах;

• звертатися до суду із заявою про захист прав і  свобод людини і громадя-
нина, які за станом здоров’я або з інших поважних причин не можуть 
цього зробити самостійно, а також особисто або через свого представни-
ка брати участь в судовому процесі у випадках і порядку, встановлених 
законом;

• надсилати у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі 
виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для ухвалення 
цими органами відповідних заходів;

• перевіряти стан дотримання встановлених прав і свобод людини і грома-
дянина відповідними державними органами, зокрема тими, які здійс-
нюють оперативно-розшукову діяльність.

Національна практика зарубіжних держав. Етнополітичний менеджмент 
як невід’ємна частина системи державного управляння багатонаціональним 
(поліетнічним) суспільством реалізований у багатьох країнах світу. Цікавий 
досвід нагромаджено у цій сфері в державах, що розпочали формувати неза-
лежну етнополітику після розпаду соціалістичної системи.
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Республіка Польща. У цій державі управління сферою етнополітичного 
розвитку реалізується на підставі національного законодавства та міжнарод-
них стандартів через такі владні органи: Комісію з питань національних і ет-
нічних меншин Сейму Польщі; Спеціального уповноваженого із захисту 
цивільних прав; Групу з питань національних меншин; Департамент націо-
нальних меншин у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації; Департа-
мент культури національних меншин в Міністерстві культури. До управлінсь-
ких проблем залучається також департамент загальної, спеціальної освіти і 
соціальної профілактики Міністерства соціальної освіти і спорту. 

Комісію з питань національних і етнічних меншин Сейму Республіки 
Польщі було створено в 1983 р. Завданнями її є участь у підготовці законо-
проектів, пов’язаних із забезпеченням прав національних і етнічних меншин; 
здійснення моніторингу етнонаціональної ситуації в суспільстві; впроваджен-
ня консультативних і роз’яснювальних заходів. Одним із головних пріори-
тетів діяльності Спеціального уповноваженого є захист прав національних і 
етнічних меншин. Наприкінці 2000 р. було створено окрему посаду в Офісі 
Спеціального уповноваженого із захисту цивільних прав, на який покладено 
питання національних меншин та іноземних громадян. Із січня 2001 р., в 
структурі Офісу уповноваженого функціонує окремий Департамент з питань 
іноземних громадян і національних меншин. На нього покладено функції, 
пов’язані з реалізацією принципу рівного звернення, принципу запобігання 
дискримінації, права національних і етнічних меншин щодо збереження і роз-
витку їх рідної мови, звичаїв і традицій. Крім аналізу дотримання прав мен-
шин, підготовки доповідей і опрацювання індивідуальних запитів з боку мен-
шин основними завданнями Департаменту є:

• підтримка контактів з Комісією з питань національних і етнічних мен-
шин Сейму і органами державної влади, відповідальними за проблема-
тику національних і етнічних меншин;

• підтримка контактів із соціальними і культурними організаціями націо-
нальних і етнічних меншин, так само як і з неурядовими організаціями, 
діяльність яких спрямована на боротьбу з проявами расизму, дискримі-
нації і ксенофобії;

• участь у конференціях, симпозіумах і дебатах, організованих державни-
ми органами, неурядовими організаціями і науковими центрами, при-
свячених правам національних і етнічних меншин, протидії расизму, 
дискримінації та ксенофобії;

• здійснення дослідження на місцях щодо ситуації з національними і ет-
нічними меншинами, а також, аналіз дотримання органами державної 
влади прав меншин;

• збирання інформаційних матеріалів і політичних коментарів, наукових 
досліджень, присвячених аналізу і оцінці дотримання прав національ-
них і етнічних меншин.

Угорська Республіка. Специфікою у цій державі є те, що проблемами на-
ціональних меншин на центральному рівні у ній займаються не лише одне 
міністерство. Відділ із зв’язків з громадськістю, що функціонує в структурі 
канцелярії прем’єр-міністра, відповідає за взаємодію з організаціями цивіль-
ного суспільства, у тому числі за забезпечення контактів з неурядовими асо-
ціаціями меншин. 
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Іншим структурним елементом є Офіс з питань національних і етнічних 
меншин, підпорядкований Міністерству юстиції, на який покладено функції 
правого контролю за правовим регулюванням і законодавством з питань на-
ціональних меншин. Уряд Угорщини створив Офіс з метою координування 
урядових завдань у сфері національних і етнічних меншин, що проживають 
на території Угорщини. Офіс меншин — незалежна урядова організація з на-
ціональною юрисдикцією, нагляд, за діяльністю якої здійснює міністр юсти-
ції. Він очолюється директором, якого призначає і звільняє прем’єр-міністр 
на підставі рекомендації міністра юстиції. Офіс меншин відповідає за:

• вироблення політики і ухвалення урядових рішень у сфері національ-
них і етнічних меншин;

• здійснення на постійній основі оцінювання дотримання прав національ-
них і етнічних меншин та ситуації з меншинами;

• здійснення досліджень, необхідних для ухвалення урядових рішень у 
сфері меншин;

• координацію виконання урядових програм щодо меншин.
Офіс меншин бере участь у розробленні урядових програм, спрямованих на 

реалізацію положень Закону “Про права національних і етнічних меншин”. 
Реалізація цього завдання гарантує координування дій при внесенні змін до 
Закону, а також здійснення моніторингу за виконанням завдань у сфері мен-
шин, за які несуть відповідальність окремі міністерства і відомства. На під-
ставі положень Закону уряд зобов’язаний надавати раз на два роки комплекс-
ний звіт і звітувати перед парламентом про стан меншин. За підготовку 
урядового звіту несе відповідальність Офіс меншин.

Він підтримує постійні зв’язки з Уповноваженим (омбудсменом) з питань 
меншин, національними органами самоврядування меншин та іншими ор-
ганізаціями, які представляють інтереси етнонаціональних меншин. З метою 
дотримання принципів, встановлених у міжнародних договорах і конвенціях, 
Офіс меншин підтримує відносини з країнами меншин, що проживають на те-
риторії Угорщини. Офіс меншин має такі підрозділи:

• відділ з питань болгарської, волоської, вірменської та сербської мен-
шин; 

•	 відділ з питань меншини циган;
• відділ з питань хорватської та словенської меншин;
• відділ з питань польської, російської, словацької та української меншин;
• відділ з питань румунської меншини;
• відділ з юридичних питаних і питань місцевих органів влади;
• відділ міжнародних відносин;
• відділ дослідження, інформації, документації і аналізу меншин;
• фінансовий відділ.
Директор Офісу меншин виконує завдання голови Ради опікунів Громадсь-

кого Фонду меншин. Представник Офісу меншин — член Ради опікунів Гро-
мадського фонду циган. Представники Офісу меншин є членами угорсько-
хорватського, угорсько-румунського, угорсько-словенського, і угорсько- 
українського міждержавних комітетів меншин.

Угорською діаспорою опікується Офіс угорських жителів. Головною функ-
цією його є координація урядових дій, пов’язаних з меншинами за кордоном. 
Його завданнями є:
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• участь у підготовці урядових рішень, пов’язаних з угорськими меншина-
ми, у формуванні та забезпеченні реалізації політики у сфері меншин;

• співпраця з міністерствами (та іншими органами загальнонаціонального 
характеру) в їх діях, пов’язаних з угорськими меншинами, та ініціюван-
ня відповідних рішень;

• опрацювання пропозицій (рекомендацій) до програм законодавчих 
ініціатив і забезпечення контактів з відповідними комітетами і фракція-
ми парламенту;

• участь в аналізі законопроектів, що стосуються угорських меншин, в 
підготовці міжнародних угод і безпосередньому ініціюванні  підписання 
таких угод;

• подання пропозицій із найважливіших напрямів бюджетної підтримки 
угорських меншин і координування діяльності громадських фондів, що 
стосуються цих меншин.

У 1999 р. з метою розширення співробітництва між угорськими меншина-
ми, які проживають за кордоном, і політичними силами та інститутами Угор-
щини було створено як консультативну організацію Угорську постійну конфе-
ренцію, у складі якої сформовано такі спеціальні комітети: з питань культури; 
економки; соціальних питань і охорони здоров’я; питань громадянства і самов-
рядування; європейської інтеграції. Зусилля спеціальних комітетів зосеред-
жені на вирішенні поточних проблем меншин, а розроблені ними пропозиції 
надсилаються безпосередньо уряду. Обслуговування роботи комітетів забезпе-
чується відповідними міністерствами, хоча певну адміністративну і координа-
ційну роботу покладено безпосередньо на Постійну конференцію та її Секре-
таріат. Результатом роботи Постійної конференції стала розробка закону, 
прийнятого в 2001 р., “Про угорців, що проживають в сусідніх країнах”. Почи-
наючи з 2001 р., Офіс угорських жителів, які проживають за кордоном, вико-
нує функції щодо забезпечення впровадження положень цього Закону в життя. 
Офіс очолює голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади прем’єр-
міністр за рекомендацією міністра закордонних справ. Голова несе відповідаль-
ність за управління діяльністю Офісу, пов’язане з угорськими меншинами за 
кордоном, і виконання ним урядових рішень та представляє Офіс перед мініс-
терствами, зовнішніми органами, безпосередньо здійснює управління діяльніс-
тю Секретаріату Угорської Постійної конференції. Структура Офісу містить 
п’ять головних територіальних департаменти (Румунія; Словаччина; Україна; 
Сербія і Чорногорія; Словенія і Хорватія) для виконання завдань, безпосеред-
ньо пов’язаних з угорською діаспорою, що проживає у цих регіонах, а також 
шість функціональних департаментів (стратегії та оцінки; преси і документа-
ції; юридичних питань, адміністративних і людських ресурсів; економічного 
розвитку та інформаційних послуг; розвитку освіти, культури і релігійних від-
носин; бюджетного) та Секретаріат Угорської Постійної конференції.

Відповідно до Закону “Про права національних і етнічних меншин” урядом 
створено Громадський фонд меншин, головний офіс якого розміщений у Буда-
пешті. Для керівництва ним призначається Рада опікунів, до складу якої вхо-
дять по одному представнику від кожного національного органу самоврядуван-
ня меншин, обраного на їх загальних зборах, а в разі відсутності національного 
органу представник обирається організацією певної меншини; по одному пред-
ставнику, призначеному кожною політичною партією, яка представлена в пар-
ламенті; по одному представникові, призначеному Міністерством внутрішніх 
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справ, Міністерством закордонних справ, Міністерством культурної спадщини, 
Координаційною радою з питань дітей і молоді, а також президент Академії 
наук Угорщини. Також Законом визначено механізм здійснення контролю за 
діяльністю Громадського фонду — його здійснює Наглядовий комітет, що скла-
дається з двох представників, призначених парламентом (причому один — від 
опозиції); представника, призначеного адміністративним державним секрета-
рем в канцелярії прем’єр-міністра, і одного представника від Міністерства фі-
нансів. Питання національних меншин перебувають у сфері функціональних 
повноважень відділу громадської освіти і зв’язку з меншинами в Міністерстві 
освіти; відділу з питань національних і етнічних меншин в Міністерстві куль-
турної національної спадщини; відділу програм ринку праці та відділу соціаль-
ного забезпечення в Міністерстві соціальної політики і питань сім’ї. Секре-
таріат з питань церкви в Міністерстві культурної національної спадщини 
координує урядові завдання, пов’язані з релігійним життям меншин. Секре-
таріат, яким керує помічник заступника державного секретаря, забезпечує 
взаємодію з релігійними громадами меншин. У 1995 р. урядом Угорщини було 
створено Міжміністерський комітет, до складу якого увійшли представники 
усіх міністерств і органів, які відповідають за питання національних меншин. 
До завдань Міжміністерського комітету віднесено: розроблення законопроек-
тів, планів заходів; здійснення контролю за виконанням урядових програм і 
координування їх у сфері меншин.

Конституцією Угорщини передбачено створення Офісу Спеціального пар-
ламентського уповноваженого (“омбудсмена меншин”) з питань національних 
і етнічних меншин. Відповідно до Закону “Про права національних і етнічних 
меншин” висунення кандидатури на розгляд парламенту на посаду Уповнова-
женого здійснюється президентом республіки з обов’язковим погодженням її 
з органами самоврядування меншин на національному рівні (або у разі відсут-
ності такого органу із зареєстрованою національною радою, що представляє 
інтереси даної меншини). Уповноважений несе відповідальність за розсліду-
вання будь-яких видів зловживань і порушень. Функції та повноваження ом-
будсмена меншин визначені Законом “Про парламентську гарантію цивіль-
них прав” 1993 р.

Чеська Республіка. Має своєрідну систему етнополітичного менеджменту.  
На рівні законодавчих органів влади питання національних меншин віднесені 
до повноважень Підкомітету з питань національних меншин Палати депу-
татів (створений у жовтні 1998 р.) і Підкомітету із застосування Хартії фунда-
ментальних прав і свобод. Обидва ці підкомітети функціонують в межах Комі-
тету прохань Палати депутатів. Питаннями національних меншин займаються 
також Комітет з питань петицій, Комітет з питань прав людини, Комітет з пи-
тань науки, Комітет з питань освіти і Комітет з питань культури Сенату Чесь-
кої Республіки.

У структурі виконавчої влади функціонують два урядові консультативні 
органи — Урядова рада у справах співробітництва циган і Урядова рада з на-
ціональних меншин. Існують також спеціальні органи (наприклад, робочі ко-
мітети Міністра праці і соціальних справ), які сформовані в лінійних мініс-
терствах. На місцевому рівні (у районних органах влади) створено посади 
радників з питань циган, які також допомагають координувати процес інтег-
рації меншини циган. Посада координатора радників з питань циган функціо-
нує на рівні регіональних органів самоврядування.
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Урядова рада з національних меншин складається із представників уряду, 
одинадцяти національних меншин та трьох членів від меншини циган. 

На Раду покладено виконання таких функцій: 
• участь у підготовці заходів уряду, які стосуються прав національних 

меншин на території Чехії; 
• аналіз проектів законів, нормативно-правових актів і планів дій стосов-

но прав національних меншин до моменту їх подання уряду; 
• підготовка урядові звітів щодо ситуації з національними меншинами; 
• підготовка урядові окремим міністерством чи державною установою ре-

комендації щодо забезпечення потреб осіб, які належать до національ-
них меншин, особливо у сфері освіти, використання рідної мови, а та-
кож питань соціального і культурного життя; 

• координування практичного виконання урядової політики у сфері на-
ціональних меншин окремими міністерствами і відомствами; 

• співробітництво з органами місцевого самоврядування з питань прак-
тичної реалізації урядової політики у сфері національних меншин; 

• співробітництво з Міністерством закордонних справ стосовно міжнарод-
них аспектів стану і прав національних меншин.

Важливим завданням Урядової ради з національних меншин є підготовка 
“Порядку і умов надання грантів з центрального бюджету для діяльності пред-
ставників національних меншин”. Надання такої фінансової допомоги передба-
чено статтями Закону “Про права представників національних меншин”. Ме-
тою надання грантів є системна реалізація урядової політики, зосередженої на 
створенні умов для дотримання і захисту прав національних меншин. Порядок 
охоплює такі сфери підтримки: збереження, розвиток культур національних 
меншин; поширення інформації на мовах національних меншин (у тому числі 
публікування періодичних видань національних меншин), освіта на мовах на-
ціональних меншин, а також інтеграція циган. Стосовно циган порядок не 
просто встановлює стандартні програми надання допомоги, а й передбачає спе-
ціальні програми з акцентом на запобігання соціальному виключенню циган із 
соціальної та освітньої сфери; формування довіри, розуміння і терпимості в сус-
пільстві, визнання історії та традицій культури циган.

Урядова рада у справах общини циган (до 19 грудня 2001 р. здійснювала 
свою діяльність як міжміністерська комісія з питань общини циган) є консуль-
тативним, координаційним органом уряду, створеним його розпорядженням 
від 17 вересня 1997 р. Уряд призначив члена Кабінету міністрів, так званого 
міністра без портфеля, який очолює Раду. До складу Ради входять 12 представ-
ників від центральної влади (у ранзі заступника міністра), а також 6 представ-
ників циган (відповідним розпорядженням уряду в 1998 р. кількість представ-
ників було збільшено до 12 з метою досягнення рівного представництва). 
Перший заступник голови Ради виконує посаду Уповноваженого уряду із за-
хисту прав людей, а другий заступник — член Ради від співтовариства циган. 
Представники общини циган призначаються в Раду на підставі регіонального 
принципу. Для забезпечення діяльності Ради в структурі Канцелярії прем’єр-
міністра було створено Секретаріат. Рада виконує такі функції: 

• аналізує документи стратегічного характеру, які використовуються 
урядом при ухваленні рішень у сфері общини циган; 

• здійснює оцінку рішень окремих міністерств на відповідність програмі 
уряду у сфері общини циган; 
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• готує пропозиції щодо розподілу фондів, спрямованих на розвиток об-
щини циган, робить експертні висновки щодо доцільності і використан-
ня засобів на програми розвитку; 

• збирає інформацію про стан і розвиток общини циган, і у разі потреби, 
але не менше ніж раз на рік, складає звіт і подає його на розгляд уряду; 
Концепцією урядової політики було передбачено створення “Офісу на-
ціональної рівності”, тому Рада поки що залишається головним урядо-
вим органом для формування політики у сфері меншин. 

Особливими функціями наділені спеціальні органи, створені на рівні мініс-
терств. Так, Комісія міністра праці і соціальних справ займається виконан-
ням заходів, спрямованих на стимулювання зайнятості національних груп на 
ринку праці із особливою увагою до представників меншини циган, яка за 
своїм статусом є міністерським консультативним органом, що здійснює на-
гляд за виконанням національного плану зайнятості й інших урядових рі-
шень, присвячених цій проблемі. Консультативний комітет з питань культу-
ри національних меншин, який функціонує в структурі Міністерства 
культури, забезпечує діяльність національних меншин у сфері духовно-куль-
турного розвитку. Комітет складається з представників національних мен-
шин, у його складі є й представник меншини циган. Одним із його завдань є 
надання грантів національним меншинам на проекти у сфері відновлення і 
розвитку власної культури. Представник міністра внутрішніх справ з питань 
національних меншин, відповідає за питання безпеки циган та інших груп.

Оскільки однією із найчисельніших національних меншин в Угорщині є ци-
ганська, в управлінській системі етнополітичною сферою було створено такий 
специфічний механізм, як інститут радників з питань циган. Відповідно до роз-
порядження уряду до січня 1999 р. у всіх 81 районі Чехії відбулося призначен-
ня радників з питань циган, приблизно половина з яких — представники общи-
ни циган. Хоча за час свого існування інститут радників не виправдав повною 
мірою сподівань громад циган, державної адміністрації й місцевих органів са-
моврядування, він виявився дієвим засобом у вирішенні багатьох проблем у 
становищі циганської спільноти, а радники стали посередниками у відносинах 
між громадськими циганськими об’єднаннями і органами місцевої влади.

Колишні республіки Югославії. Український вчений В. Євнух, аналізую-
чи практику створення системи етнополітичного менеджменту в колишніх 
республіках Югославії, а нині незалежних багатонаціональних (поліетніч-
них) державах, поділяє їх на дві групи. Першу становлять Словенія та Маке-
донія, які практично уникнули війни, не рахуючи того, що Словенія у червні 
1991 р. опинилася, хоч і ненадовго, втягнутою в озброєний конфлікт. Тому в 
етнічному плані тут не доводилось стикатися з явищами, зумовленими 
військовими діями, які викликають недовіру і ненависть одних груп населен-
ня до інших. До другої групи належать Боснія і Герцеговина, Хорватія, Феде-
ративна Республіка Югославія, які пережили війну, наслідки якої до цього 
часу мають негативний вплив на їх політичне і соціальне життя.

Однією із гострих проблем у міжетнічних відносинах стало подолання анта-
гонізму серед представників тих народів, які нещодавно воювали один з од-
ним. Ця обставина зумовлює особливу актуальність проблеми створення ефек-
тивного механізму управління етнополітичними процесами. Незважаючи на 
особливості окремих країн на території колишньої Югославії, структурний 
стрижень етнополітичного менеджменту є типовим і містить два основні ас-
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пекти: 1) регулятивний (формування законодавства, розроблення методів і  
механізмів реалізації прав меншин); 2) операційний, або управлінський (імп-
лементація законодавчих актів, концепцій етнополітики, застосування конк-
ретних заходів, що забезпечують “компенсаторні права” меншин). У всіх  
країнах, що утворилися на території колишньої Югославії, сформувалося за-
конодавство у галузі етнонаціонального розвитку; відповідні статті є в консти-
туціях, прийнятих законах, що регулюють міжетнічні відносини тощо.

Особливої уваги заслуговує та частина структури етнополітичного менедж-
менту, яка забезпечує реалізацію прав меншин на регіональному та місцево-
му рівнях. Важливими елементами її є: 1) законодавчі органи, до компетенції 
яких належать нормативно-регулятивні питання (місцеві асамблеї) і в право-
вому полі яких створюються комісії з проблем міжетнічних відносин); 2) міс-
цеві органи самоврядування (виконавча влада) із спеціальними підрозділами, 
які займаються проблемами етнічних меншин.

До вирішення етнічних проблем широко залучаються місцеві громадські 
організації меншин. Вони тісно співпрацюють із локальними органами влади 
у різних країнах колишньої Югославії, беруть активну участь у розробленні 
та впровадженні різноманітних заходів, метою яких є інтеграція груп мен-
шин населення (особливо біженців, які після призупинення власних дій по-
вертаються у попередні місця свого мешкання) в соціальне, культурне, полі-
тичне життя громад і забезпечують толерантність у міжетнічній взаємодії на 
конкретному полі етнічної території. До таких ефективних заходів слід від-
нести: а) формування власних автономних управлінських органів національ-
них меншин (Словенія, Боснія і Герцеговина, Хорватія); білінгвістичні про-
грами у дитячих садках (Куманово — Македонія); програми, що забезпечують 
рівні можливості для меншин з урахуванням навчання на етнічних мовах 
(Чаїр, Скап’є — Македонія); спеціальні семінари для управлінців, де навча-
ються підходам до врегулювання етноконфліктних ситуацій локально і в ці-
лому етнічному менеджменті (Боснія і Герцеговина); семінари, спрямовані на 
підтримку успішної імплементації мирного процесу і толерантності у міжет-
нічній взаємодії (Боснія і Герцеговина) тощо.

В. Євтух усі ці заходи відносить до “програми позитивних дій”, яка стала од-
ним із ключових моментів етнічного менеджменту. У національному законодавс-
тві та нормативно-регулятивних документах окремих країн, зокрема Словенії і 
Хорватії, зафіксовано норми, згідно з якими забезпечується представництво мен-
шин у виборчих органах виконавчої влади на регіональному і місцевому рівнях. 
У місті Суботіца Автономної провінції Воєводіна (Федеративна Республіка Югос-
лавія) своєрідним варіантом “програми позитивних дій” стала так звана політи-
ка “національних ключів”: місцеві органи влади впливають на призначення в ор-
гани управління і прийняття на роботу для забезпечення пропорційного 
представництва національних меншин відповідно до етнічного складу населення 
міста. Такий підхід застосовується в громадських службах та інституціях, які 
формуються міською владою. Український вчений підкреслює, що наслідки 
політики “національних ключів”, у Суботіце свідчать про певну стабільність у 
розподілі місць в управлінських органах міста, що забезпечує участь меншин в 
ухваленні рішень. За допомогою такої політики вдається, з одного боку, досить 
ефективно захищати права національних меншин, а з іншого — інтегрувати різ-
ні культури і традиції в культурне суспільство [48].
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Висновки. Етнополітичний менеджмент є складовою системи державного 
управління, основним засобом здійснення етнонаціональної політики. На 
нього покладаються контрольно-регулятивні функції держави у сфері міжна-
ціональних та міжетнічних відносин.

Як специфічний вид діяльності держави та її структурних елементів, гро-
мадсько-політичних організацій, він передбачає планомірний, свідомий, 
цілеспрямований вплив на розвиток етнонаціональної сфери суспільства з ме-
тою отримання певних цілей. Найвищою метою етнополітичного менеджмен-
ту в демократичному суспільстві є забезпечення оптимального, гармонійного 
розвитку, зміцнення та вдосконалення усієї системи етнонаціональних відно-
син. Багатогранність та багатоманітність цих відносин, що пронизують усі 
сторони життєдіяльності багатонаціональних і поліетнічних суспільств, зу-
мовлюють потребу в забезпеченні ефективного управління ними, об’єднання 
спільних зусиль теоретиків і практиків, представників усіх наук, які ос-
мислюють теоретико-практичні основи етнополітики.

Теорія етнополітичного менеджменту має власну методологію, яка скла-
дається із системи найзагальніших принципів, методів, що виступають її 
пізнавальною основою, а також сукупності прийомів, способів і процедур ос-
мислення самого процесу управління етнонаціональними відносинами сус-
пільства. Комплекс методів, застосованих у етнополітичному менеджменті, 
поділяється на три великі групи: загальнологічні (абстрагування, класифіка-
ція, історичний, логічний, ідеалізація, сходження від абстрактного до конк-
ретного); теоретичні (діалектичний, системний, системно-історичний, порів-
няльний, комунікативно-кібернетичний, біхевіористичний тощо); емпіричні 
(спостереження, аналіз документів, експертна оцінка, опитування та ін.).

Важливою складовою етнополітичного менеджменту є суб’єкти — особи 
(індивіди, група індивідів або об’єднання індивідів), які беруть участь у сис-
темі управління етнонаціональною сферою, та об’єкти — окремі особи, етно-
си, корінні народи, нації, національні меншини, їх інститути, етнополітичні 
процеси, міжетнічні та міжнаціональні відносини.

Мету, завдання та напрями функціонування етнополітичного менеджмен-
ту визначає державна етнополітика, а його головними функціями є плануван-
ня етнонаціональної діяльності; організаційно-регулятивна функція (визна-
чення організаційної побудови етнооб’єкта управління, його внутрішньої 
структурної ієрархії);	 інструментальна функція (розроблення певних проек-
тів прийняття рішень для досягнення конкретного етнополітичного результа-
ту з урахуванням науково-теоретичних розробок та різноманітних факторів, 
які впливають на реалізацію державної етнополітики); виховна функція (фор-
мування у людей високої культури міжетнічного спілкування); інтегративна 
функція (забезпечення зближення і налагодження співпраці між етноспіль-
нотами); прогностична функція (осмислення основних тенденцій розвитку ет-
нополітичних відносин); контрольна функція (перевірка виконання сформо-
ваних і затверджених планів) тощо.

Здійснення управління етнонаціональними процесами відбувається нерів-
номірно, що зумовлено своєрідністю та особливостями прояву національного 
фактора у кожній зі сфер суспільного життя. Кожна багатонаціональна та 
поліетнічна держава у процесі розвитку формує власну специфічну модель ет-
нополітичного менеджменту.
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Для України ця модель має базуватися на таких факторах: 1) особливостях 
національного характеру; 2) конкретних умовах нинішнього перехідного пе-
ріоду; 3) врахуванні міжнародного досвіду демократичних держав. 

Національний характер (грецьк. character — специфічна риса, ознака) — 
сукупність стійких соціально-психологічних властивостей, притаманних  
національній спільноті, що формуються в процесі її життєдіяльності та відоб-
ражаються у культурі, мистецтві, традиціях, ставленні до навколишнього се-
редовища. Незважаючи на мінливість рис національного характеру, зумовле-
них конкретними історичними та соціально-економічними умовами існування 
націй, порівнюючи усі відомі дослідження в історичному контексті характе-
рологічних особливостей українців, можна виокремити у них блок “наскріз-
них”, найбільш стійких, притаманних їм стереотипів:

1) розвинене особистісне начало, що виявляється в почутті власної гід-
ності, незалежності та в індивідуалізмі.  Українські вчені В. Павленко і С. Та-
гіл підкреслюють, що владі українці служили віддано, але без раболіпства. 
Намагались уникнути таких ситуацій, коли б їх принижували грубими слова-
ми; не були настирливими у своїх проханнях;

2) любов до природи. Дослідники зазначають особливий вплив природних 
умов на формування української ментальності через певних “посередників” 
(сонце, земля, дощ, дерева, рослини, вода, річка, ставок, тварини тощо). Ук-
раїнський фольклор має багато усталених тваринних і рослинних образів, які 
символізують певні людські якості: барвінок — символ молодості, явір — сим-
вол краси і кохання тощо. Основними природно зумовленими характеристи-
ками українців стали: господарський індивідуалізм, загострене почуття влас-
ності, працьовитість, доброзичливість, чуйність, м’якість, розвинена уява, 
сентиментальність;

3) терпимість. Про цю рису характеру українців писали М. Костомаров, 
І. Сікорський, М. Данилевський. На неї помітно вплинула взаємодія україн-
ців з іншими народами, яку М. Костомаров називав “взаємним тертям на-
родів”. Такі цінні якості українського народу, як толерантність, повага до ін-
ших народів та їхніх культур, збереглися до наших днів. Так, Україна — одна 
з небагатьох держав колишнього СРСР, в якій немає міжетнічних конфлік-
тів, незважаючи на поліетнічний склад її населення;

4) індивідуалізм. М. Костомаров зазначав, що в натурі українського народу 
переважає “власна воля”;

5) інтровертивність. Цю характеристику деякі дослідники вважають ос-
новною ознакою української духовності. Разом з Україною до інтровертивних 
суспільств зараховують Корею, Японію, В’єтнам, Індію, Китай, для яких ха-
рактерна насамперед закритість і орієнтація під час здійснення реформ на 
внутрішні тенденції та традиції, потреби, можливості, інтереси. Таким сус-
пільствам притаманна здатність вчитися, спираючись на власний досвід, за-
вдяки чому вони мають вищий та ефективніший інтелект, пристрасну від-
даність власним ідеалам. Із цього випливає, що українець — людина “малих 
груп”. Для нього община, сім’я означають набагато більше, ніж абстрактні 
групи однодумців. В інтровертивних суспільствах народ відносно спокійний, 
терплячий, неагресивний, миролюбний. Інертність, стриманість, терплячість 
і наполегливість вирізняли ще давніх предків українців — східних слов’ян 
Київської Русі.
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Наведені визначальні риси національного характеру українського народу 
набули втілення у формуванні етнополітичної парадигми розвитку поліетніч-
ного соціуму в Україні та її складової — етнополітичного менеджменту.

4.2.7. Політичний менеджмент

Людина і політика. З давніх-давен відомі такі визначення людини (особис-
тості), як “людина політична”, “людина ідеологічна”. Це цілком природно, ос-
кільки людина — не лише біологічне, а й соціальне явище, їй притаманна будь-
яка форма діяльності, в тому числі й у сфері політики, оскільки і сама по собі 
політика — суто людське утворення. Людина спроможна і має потребу брати 
участь у політиці, політичних процесах, оскільки саме завдяки цьому вона здат-
на реалізувати (задовольнити) свої інтереси, запити, потреби, переконання.

У політиці людина, на відміну від деяких інших видів діяльності, може ре-
алізувати себе не стільки абсолютно, у відриві від інших людей, скільки спіль-
но з іншими людьми, групами, інтереси яких збігаються з інтересами конк-
ретної людини. Об’єднує людину з іншими людьми система поглядів і ідей, 
які поділяються багатьма; ця система і є ідеологією. Будь-яка ідея завдяки 
людині політичній не лише підтримує, а й продукує певну ідеологію, ідеоло-
геми. Внаслідок суспільно-політичної діяльності такі ідеологеми існують, 
розвиваються, стверджуються.

Найбільш вірно буде визначати політику як певну, специфічну людську 
діяльність, зумовлену відповідними мотивами, цілями і результатами. Відо-
мий російський політолог Д. Ольшанський визначає і обґрунтовує два основ-
них, базових підходи до вивчення політики як діяльності специфічного роду:

• інституціональний підхід (йдеться про діяльність спеціальних, пере-
важно політичних, інститутів, про результат такої діяльності);

• процесуальний підхід (політична діяльність розглядається як суто спе-
цифічний процес) [102].

Діяльнісний феномен політики зумовлений тим, що будь-яка політична 
дія, як і весь політичний процес, обов’язково мають в своїй основі суб’єкта та-
кої політики. Суб’єктом політики є особа, організація або суспільна група, 
яка спроможна творити політику, тобто певним чином міцно і відносно само-
стійно брати участь у політичному житті відповідно до своїх інтересів, потреб, 
впливати на суспільну поведінку інших осіб та спричиняти важливі зміни у 
політичних відносинах.

Звідси і виникає суб’єктивність у політиці особи, яка зумовлена: а) об’єк-
тивними факторами, що спричиняють можливості для політичної діяльності; 
б) суб’єктивними здібностями особистості до політичної діяльності (знання, 
вміння, мотивації, спонукання тощо).

Існує також суб’єктивність у політиці суспільної групи, класу, великої 
спільноти. Вони стають суб’єктами в політиці за таких умов:

• існування в них спільного і міцного надлокального зв’язку;
• наявність єдиного і достатнього монолітного усвідомлення власного стано-

вища і спільних інтересів (почуття самобутності, співдружності, взаємоза-
лежності, ідентифікації особи з цілим — групою, внутрішня солідарність);

• існування організації, тобто координація керівними центрами поведін-
ки і дій окремих територіальних угруповань, течій, вікових і професій-
них категорій [105].
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Серед багатьох концепцій суб’єктивності у політиці виділяють дві основ-
них:

1) немарксистську. Тут домінує індивідуалістична точка зору, тобто ре-
альним і єдиним суб’єктом політики (власне, і історії) визнається індивідуум, 
особистість. Звідси і особлива роль особистості в політиці, теорії видатних 
особистостей, заперечення ролі мас (стверджується лише наявність певної 
суми інтересів, особистостей, які спільно ніякої вирішальної ролі у суспільно-
му процесі не відіграють). Тобто діяльність маси характеризується переважно 
як некерована, стихійна, на яку вирішальним чином впливають політики — 
особистості;

2) марксистську. Навпаки, вирішального значення у політиці надається 
саме масам, а не особистостям.

Суб’єктивність індивідів і груп в політиці здебільшого взаємообумовлена: 
з одного боку, вона залежить від інтересів і потреб великих груп, а з іншого — 
усвідомлення особистістю (політиком) цих інтересів, його підтримки з боку 
таких груп.

Сутність і функції політичного менеджменту. У теорії політичної думки 
(філософія політики, політологія, соціальна політика, соціологія політики 
та ін.), як і в практиці політичного життя та діяльності, перш ніж давати ви-
значення поняттю “політичний менеджмент”, необхідно розмежувати його з 
поняттям “політичне управління”.

Поняття “політичний менеджмент” (як явище, процес) значно вужче, ніж 
поняття “політичне управління”, оскільки його базова основа полягає, як на-
голошує український політолог В. Бебик, у тому, що маємо справу з більш 
практичною стороною політики — безперервним розглядом, ухваленням та 
головне — практичним втіленням у життя політичних рішень, настанов тощо 
[12]. Однак таке визначення політичного менеджменту є дещо спрощеним. 

Д. Ольшанський, зокрема, під політичним менеджментом розуміє “таку 
організацію і управління політичним процесом, які роблять політичний 
процес і, зокрема, діяльність політика (партії, організації), максимально 
ефективними в конкретних умовах” [103]. Інший російський спеціаліст у 
галузі політичного менеджменту Г. Пушкарьова вважає, що політичний ме-
неджмент — це один із видів управлінських відносин в політиці, який дає 
змогу вирішувати такі завдання, як зміцнення авторитету державного або 
політичного діяча, створення сприятливих умов для діяльності державного 
закладу або політичної партії шляхом конструювання у масовій свідомості 
їх привабливого образу, формування електоральних переваг населення, 
створення політичних союзів і блоків, вплив на противників у політичних 
конфліктах та ін. Це об’ємніше, повніше визначення поняття “політичний 
менеджмент”.

Найкоротше і, мабуть, найвлучніше визначення терміна “політичний ме-
неджмент” можна сформулювати так: “Політичний менеджмент є наукою і 
мистецтвом керувати політичною поведінкою”.

Щоб осмислити сутність політичного менеджменту, слід спершу визначи-
ти загальні функції управління у сфері політики, політичного процесу. Вони 
фактично повністю повторюють (лише з певними відмінностями) функції уп-
равління загалом. Це:
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• функція планування. В політиці будь-який її суб’єкт, структура завжди 
визначають загальну мету, розробляють стратегію і тактику з тим, щоб 
скоординувати діяльність усіх учасників політичного процесу;

• функція організації діяльності. Як і у інших сферах, в політиці ство-
рюється певна структура управління, визначається і встановлюється 
порядок взаємодії учасників політичних відносин і дій, розподіляються 
їх повноваження;

• функція координування. Полягає у необхідності забезпечення узгодже-
ності дій суб’єктів політичного процесу (осіб, груп, громадських об’єд-
нань, політичних партій, рухів та ін.);

• функція регулювання. Завдяки цій функції виникає можливість регулю-
вання взаємодії суб’єктів політичного процесу, послідовності дій, акцій, 
заходів політичного характеру і змісту;

• функція мотивації. Політична діяльність є можливою і значною мірою 
результативною за умови відповідного стимулювання, спонукання до 
такої діяльності, використання різних заохочень;

• функція контролю. Без визначення і врахування реальних результатів, 
стану політичної діяльності, зіставлення досягнутого із запланованим, 
очікуваним політична діяльність втрачає сенс;

• функція врахування діяльності, тобто визначення того, що ж реально 
зроблено, досягнуто;

• функція прийняття рішень. Будь-яка діяльність, в тому числі й полі-
тична, неможлива без рішень. Рішення — це певний вибір, який постій-
но робить суб’єкт (учасник) політичного процесу.

Політичний маркетинг — це засоби, а політичний менеджмент більшою 
мірою — механізми функціонування, існування політичних процесів, впливу 
на політичну поведінку, дії, процеси, політику взагалі. За цією логікою ви-
значення поняття “політичний менеджмент” можна вказати і на таку важ-
ливішу його особливість, як всебічний вплив відповідних факторів і обставин 
на сутність, зміст, характер і особливості політичних явищ, процесів.

Політичний менеджмент — це будь-які дії, рух навколо і стосовно політи-
ки, тобто він суттєво відрізняється від іншого менеджменту (виробничого, фі-
нансового, інвестиційного, стратегічного та ін.) тим, що здійснюється у такій 
специфічній формі, системі цінностей, координат, відносин, як політика. Він 
має розглядатися і досліджуватися як одна з невід’ємних складових політич-
ної науки, головне завдання якої — “пошук раціональних засад прийняття 
політичних рішень, розроблення практичних рекомендацій із соціального уп-
равління, усунення політичних конфліктів” [150].

Оскільки політика є унікальним і надто складним зібранням і синтезом 
найрізноманітніших типів і форм людської діяльності, то і політичний ме-
неджмент — не менш складний і багатоаспектний феномен, що обумовлює, 
регулює політичне життя, політичну діяльність та взаємодію усіх суб’єктів 
політики. Політичний менеджмент — це менеджмент у політичній сфері. Він 
пов’язаний з багатогранним політичним життям, політичними відносинами, 
політичною діяльністю та політичним керівництвом. 

Політичний менеджмент зумовлений: 
• особливістю політики як специфічного виду суспільної діяльності та 

взаємодії;
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• характером політичної діяльності як специфічного виду людської діяль-
ності загалом;

• політичними цінностями, інтересами і потребами окремих суб’єктів 
політичного процесу і взаємодії;

• політичними нормами і політичною думкою, що існують у суспільстві, 
класі, групі тощо;

• політичним досвідом і традиціями та ін.

Політичне життя. Однією з основних сфер суспільного життя, пов’язаного 
з діяльністю і відносинами індивідів і соціальних спільнот, створених ними 
політичних інститутів, а також з боротьбою за реалізацію певних інтересів, є 
політичне життя. Воно характеризується величезною складністю, розмаїтістю; 
своєрідністю і неповторністю. Політичне життя — це витвір загалом всього 
життя суспільства — економічного, соціального, духовного, морального. Ба-
зисом для виникнення політичного життя були і є різні групи інтересів, на-
самперед майнових.

Сутність політичного життя в суспільстві становлять відповідні політичні 
відносини. Основні з них:

• відносини політики і влади;
• політична участь (участь у політиці всіх її суб’єктів);
• політична система і режим (характер та особливості функціонування).
Політичні відносини існують скрізь, на що впливає влада, яка виникає й 

існує внаслідок відповідного управління. Це економіка, суспільне життя, 
право, культура тощо. Тобто політичні відносини існують не лише у політиці, 
а й в усіх сферах життя суспільства — економічній, політичній, соціальній, 
духовній та ін.

Основні складові політичного життя суспільства:
• політичні потреби та інтереси;
• політика;
• влада і владні відносини;
• політична участь (діяльність, поведінка);
• політична система суспільства;
• політичний режим.
Політичні процеси (а отже і політичний менеджмент) абсолютно неможливі 

без відповідної участі в них різноманітних суб’єктів політичного процесу. Таку 
участь стосовно політики, політичних процесів називають політичною. Полі-
тична участь — це втягнення (залучення) членів соціально-політичної спіль-
ноти в існуючі всередині неї політичні відносини і структуру влади. Конкрет-
ніше політичну участь розглядають як участь громадян у певних справах 
держави. Розглянемо найпоширеніші концепції, що пояснюють причини 
політичної участі. 

Згідно з теорією раціонального вибору, більшість людей схильні до раціо-
нальної поведінки (не слід ототожнювати з логічною поведінкою). Прихиль-
ники такого погляду вважають, що людина намагається в усьому, в тому чис-
лі й у політиці, досягти максимального результату за рахунок оптимальних, 
часто найменших затрат і зусиль.

Адепти теорії так званої мічиганської моделі, на противагу теорії раціо-
нального вибору, стверджують, що в політичній діяльності домінує партійна 
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ідентифікація людини, яка є результатом або похідною від політичної со-
ціалізації.

Представники психологічної школи, у свою чергу, вважають, що доміную-
чими у політичній участі й діяльності є мотиви та установки людини. А тому 
важливо вивчати взаємозв’язок, взаємовплив установок особи на її поведінку, 
конкретні дії.

На думку прихильників інституціонального підходу до визначення особ-
ливостей політичної участі, остання залежить не від конкретних психологіч-
них характеристик особистості, її соціального статусу, рівня освіти, а від 
можливостей громадян (виборців) впливати на уряд, владу.

Вирізняють політичну участь активну і пасивну, індивідуальну і колектив-
ну, добровільну і примусову, традиційну і новаторську, легітимну і нелегі-
тимну. Рівень політичної участі, її масштаби є показниками ступеня демокра-
тичного розвитку суспільства, рівня загальної та політичної культури його 
громадян, найрізноманітніших суб’єктів політики. Існують дві основні фор-
ми участі громадян у політичному житті: 1) безпосередня — участь (волевияв-
лення) в референдумах, виборах; 2) опосередкована — участь у діяльності різ-
них партій, об’єднань, груп, спілок. Політична участь реалізується через 
відповідну політичну поведінку, діяльність.

Центральною сентенцією політичного менеджменту є політична діяль-
ність. Видатний політолог Ж. Бодуен доводить, що поняття “політична діяль-
ність” з’явилося внаслідок певної диференціації різних типів діяльності саме 
у соціальній сфері [19]. За такою логікою міркувань одним з найвдаліших 
визначень поняття “політична діяльність” вважаємо таке: “Політична діяль-
ність — це специфічний вид людської діяльності, спрямований на регулюван-
ня і збалансування інтересів та відносин між соціальними (національними) 
групами, політичними суб’єктами, що відображають їх інтереси, з одного 
боку, та між ними і державними інституціями з іншого, досягнення в суспіль-
стві згоди та консенсусу”.

За визначенням українських політологів політична діяльність — невід’єм-
на складова загальної людської діяльності, специфічна сутність якої полягає 
в сукупності дій окремих індивідів і великих соціальних груп (класів, партій, 
суспільних організацій тощо), спрямованих на реалізацію їх політичних інте-
ресів, насамперед завоювання, утримання і використання влади [111].

А. Боднар трактує політичну діяльність як індивідуальну або колективну, 
спонтанну або організовану діяльність суспільних суб’єктів, що прямо чи опо-
середковано виходить з інтересів великих суспільних груп і цінностей, яких 
вони дотримуються [105].

Політичну діяльність поділяють на такі види:
• теоретична (ідеологічна, законодавча, соціологічна, науково-організа-

ційна, методична та інша діяльність, пов’язана з розробленням теоре-
тичних засад політики);

• практична (депутатська, урядова, діяльність в органах місцевого са-
моврядування, в політичних партіях, громадських організаціях і 
об’єднаннях, в рухах, робота під час виборчих кампаній, проведення ре-
ферендумів, опитувань громадської думки, участь у мітингах, демонс-
траціях, маршах протесту або підтримки, пікетуваннях тощо).
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Дві основні форми політичної діяльності: та, що здійснюється на громадсь-
ких засадах, і та, що здійснюється на професійних засадах (депутатська діяль-
ність, робота в апаратах політичних партій, рухів, організацій тощо).

Західна політологічна наука виділяє три основних концепції (моделі) полі-
тичної діяльності:

1) елітарна концепція (модель). Доводиться, що політична діяльність — 
це призначення передусім еліти суспільства, а для народу така діяльність вва-
жається непотрібною, зайвою;

2) концепція плюралізму еліт. Прихильники цієї концепції обстоюють 
точку зору, що у суспільстві є не одна, а багато еліт, серед яких виділяється 
панівна;

3) концепція “моделей майбутнього державного управління”. Стверджу-
ється, що у майбутньому не існуватиме якоїсь однієї моделі державних інсти-
тутів і соціальних установ (політичних партій, засобів масової інформації), 
вони створюватимуться стихійно, під безпосереднім впливом життєвих обста-
вин, конкретного досвіду і традицій.

У полі зору громадської думки, як правило, є ті проблеми, події, явища і 
факти, які становлять загальний суспільний інтерес, відрізняються від інших 
своєю актуальністю, допускаючи при цьому різні точки зору, дискусії та спо-
нукаючи до дискусій. Визначальним, детермінуючим рушієм політичної 
діяльності є конкретні політичні цінності.

Політичні цінності — це найвищі принципи, що забезпечують злагоду в 
суспільстві чи в окремих соціальних групах щодо основних цілей і проблем; 
віра у бажаний і кращий (або найкращий) тип політичної системи, у політич-
ні мету і засоби досягнення такої мети та уявлення про них. На основі полі-
тичних цінностей суб’єкти політичного процесу обирають відповідний спосіб 
поведінки, а громадяни, нації спроможні навіть кардинально змінювати сус-
пільну ситуацію і політичну систему суспільства. У складному політичному 
житті орієнтирами є політичні цінності. Саме завдяки їм люди пізнають світ 
політики.

У національному суспільстві, як слушно зазначає відомий політолог 
А. Боднар, найвищою цінністю, що об’єднує його членів, є збереження ціліс-
ності та незалежності держави. Якщо виходити з наведеного, то можна ствер-
джувати, що найвищою цінністю, спроможною об’єднати весь український 
народ, є ідея національного державотворення. Досягнення цієї мети — склад-
не завдання, яке потребує узгодження, або консенсусу, ідей і думок багатьох 
суб’єктів суспільно-політичного процесу.

Політичні цінності виявляються в політичних нормах. Політична нор-
ма — це правило досягнення політичних цінностей. Такі норми існують у  
трьох сферах соціальної дійсності: в нормативних висловлюваннях тих, хто 
при владі, й тих, хто підпорядкований владі; в соціальних відносинах, які зу-
мовлюють правила функціонування певних політичних норм; у свідомості — 
як почуття або переживання політичних норм. Не слід ототожнювати полі-
тичні норми і політичні принципи.

Розрізняють основні та операціональні політичні норми. Наприклад, у то-
талітарному суспільстві принцип керівної ролі однієї з політичних партій є 
основною політичною нормою, а обов’язкова належність керівних кадрів у та-
кому суспільстві (країні) до конкретної партії є операціональною нормою.
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На основі політичних цінностей суб’єкти політичного процесу вибирають 
відповідний спосіб поведінки. Мета політичної діяльності — зміцнення або 
послаблення, а то і руйнування відносин між особами, соціальними групами, 
класами. Тому такі відносини мають характер співробітництва (взаємодії) та 
боротьби (зіткнення, протистояння).

Основою співробітництва або, навпаки, боротьби в процесі політичної 
діяльності є намагання зберегти або змінити (знищити) існуючий у державі 
суспільний порядок шляхом визнання або невизнання економічного, політич-
ного, ідеологічного володарювання певного суспільного класу в даній дер-
жаві.

Наслідками політичної діяльності є суспільні зміни, які мають місце:
• у сфері відносин між суспільними класами (групами);
• у сфері відносин влади (між тими, хто керує, і тими, ким керують);
• у сфері відносин в межах влади (наприклад, встановлення коаліційного 

способу здійснення влади, гласності у процесі прийняття рішень тощо);
• у сфері політичних відносин між індивідами і групами.
Політика — явище, неможливе без спілкування, взаємодії, взаємовпливу, 

її реалізація завжди має місце за умови, коли один суб’єкт політики у певний 
спосіб впливає на інших. У такому процесі одночасно можуть брати і най-
частіше беруть участь надто багато суб’єктів (особи, групи, партії, організації, 
об’єднання тощо).

Політична взаємодія — це певні відносини з приводу політики як такої та 
її окремих ознак (складових), наприклад влади. Українські політологи В. Ми-
рончук і В. Храмов вказують на необхідність розмежовувати суспільно-полі-
тичні відносини і відносини в політиці. “Суспільно-політичні відносини, — 
зазначають вони, — це такий тип зв’язку сукупних учасників взаємодії, 
який, стає політичною структурою суспільства. Його інституціональний 
носій — політична система суспільства, яка у своєму функціонуванні біль-
шою або меншою мірою відчужується від конкретних індивідів” [100].

Політична взаємодія існує у двох основних формах: 1) неформально (без 
участі певних політичних інституцій — передусім між особами, групами); 
2) формально (через і за допомогою політичних інститутів — формальних 
структур). У процесі формальної взаємодії громадяни “делегують” формаль-
ним організаціям свою волю, настанови задля їх реалізації такими організа-
ціями. Політична взаємодія неможлива без існування громадської думки, 
певних політичних потреб, політичних міфів, політичних традицій та риту-
алів. 

Успішною політична діяльність може бути тоді, коли невід’ємними чинни-
ками її є: політичний аналіз; політичний прогноз і політичне консульту-
вання.

Політичний аналіз (грецьк. analysis — розкладання, розділення) — це: 
1) метод, що передбачає розумове розкладання політичних явищ на окремі 
складові; 2) сукупність способів і прийомів прикладного дослідження полі-
тичної ситуації [109].

Таке визначення не є однозначним у найбільшому наближенні до сутності 
політичного менеджменту. Більш прийнятним є таке визначення: “Політич-
ний аналіз — це процес збирання і узагальнення інформації про політичну 
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систему загалом і окремі її складові, виявлення зв’язків, взаємозалежності та 
механізмів взаємодії суб’єктів політичного процесу, його закономірностей, 
аналогів і детермінант з метою прогнозування напрямів і майбутніх резуль-
татів, наслідків політичних дій та їх впливу на розвиток суспільства” [115]. 
Ключовим поняттям політичного аналізу є політична ідея як форма осмис-
лення політичної дійсності.

Політичний прогноз — процес розроблення науково обґрунтованого мір-
кування про можливий варіант розвитку політичних подій у майбутньому, 
альтернативних шляхів та строків їх здійснення, а також розроблення реко-
мендацій з практичної діяльності в умовах певної теоретичної дійсності.

Об’єктом політичного прогнозування можуть бути: політичні системи, 
політичні партії, влада, політичні групи, окремі особи, тобто усі суб’єкти 
політики, політичного процесу. Для здійснення політичного прогнозування, 
розроблення і реалізації стратегічної політики будь-який політик, учасник 
політичного процесу повинен обов’язково мати стратегічне мислення у полі-
тиці. Політичне прогнозування — не своєрідна проекція у майбутнє, передба-
чення очікуваного результату, це науково обґрунтована, всебічна інформація 
про майбутній розвиток певних політичних процесів і розроблення на цій ос-
нові відповідних стратегічних і тактичних засад політичної діяльності.

Політичний прогноз — це: а) науково обґрунтоване судження про можли-
вий стан об’єктів у майбутньому і про шляхи розвитку; б) спосіб наукового 
обґрунтування політичних рішень. Методологічною основою політичного про-
гнозування вважається філософія політики, оскільки лише за її допомогою 
можна здійснювати справді комплексний, всебічний аналіз політичних явищ, 
подій, процесів, прогнозувати їх розвиток. Останнім часом почала активно 
формуватися і така порівняно нова наукова дисципліна, як політична про-
гностика.

Основна мета політичних прогнозів: позбавитися небажаного, неочікува-
ного, незадовільного (для конкретного суб’єкта політики) розвитку політич-
них подій; призвичаїтися до незворотного, того, що може відбутися майже не-
минуче; прискорити вірогідний розвиток певного політичного явища, процесу 
в бажаному напрямку. Політичні прогнози здійснюються з метою: визначен-
ня основних тенденцій у розвитку міжнародних відносин; передбачення роз-
витку політичних конфліктів, підсумків виборчих кампаній; визначення по-
пулярності політичних партій, громадських організацій, об’єднань, окремих 
лідерів, державних, громадських діячів; можливих наслідків певного полі-
тичного рішення тощо.

Політичний аналіз і політичний прогноз, як правило, здійснюються за 
чиєюсь потребою, запитом, замовленням. Цей адресат найчастіше і очікує, 
отримує від виконавців аналізу і прогнозу політичного консультування, від-
повідних порад.

Політичне консультування — одна з прикладних сфер політичної психо-
логії, що перебуває на стику з прикладною політологією і політичною соціо-
логією і пов’язана з наданням необхідної політико-психологічної допомоги 
окремому політику, політичній партії або організації в оптимальному здійс-
ненні ними політичної діяльності [102]. Здійснює політичне консультування 
політичний консультант — людина, яка має здебільшого певну підготовку, 
знання, практику суспільної, політичної діяльності.
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Реальним учасником політичного життя людину робить її політична со-
ціалізація як своєрідний процес політичного дозрівання особи, знаходження 
власного політичного “Я” як за рахунок засвоєння політичного досвіду, прак-
тики своїх попередників, так і саморозвитку, самореалізації. Виокремлюють 
два основних періоди політичної соціалізації людини: перший охоплює ди-
тячі та юнацькі роки, другий — активне доросле життя і діяльність. Політич-
на соціалізація зумовлена конкретно-історичними умовами суспільства, ха-
рактером політичного життя. Це засвоєння особою певного соціального і 
політичного досвіду, нагромадженого суспільством і сконцентрованого в 
культурних традиціях, цінностях, нормах статусної та рольової поведінки.

Результатом політичної соціалізації є вміння людини: а) орієнтуватися в 
суспільно-політичному просторі; б) брати участь у розв’язанні соціально-полі-
тичних та інших проблем, пов’язаних з управлінням справами суспільства і 
держави. Раніше, за так званої комуністичної системи, основний акцент у 
процесі соціалізації особистості робився на засвоєнні людиною інформації, 
певних норм і цінностей, а згодом — на самостійному аналітичному підході до 
засвоєння інформації, на її переробленні, вмінні використовувати таку інфор-
мацію у практичній діяльності. При цьому особливе значення надається тому, 
наскільки соціалізація особи сприяє її поведінковій діяльності у процесі ви-
борів, референдумів, іншого визначення громадської думки при прийнятті рі-
шень, що стосуються політики.

Механізм, канали політичної соціалізації специфічні для кожного суспіль-
ства. Вони пов’язані з переданням особі певних традицій, залученням до до-
мінуючої політичної культури. Існують і так звані універсальні, суспільно 
значущі інститути політичної соціалізації: сім’я, система освіти, засоби масо-
вої інформації, державні, партійні, громадські організації, окремі політичні 
події та акції. Роль, значення, спрямованість та ефективність дій різних інс-
титутів політичної соціалізації особи залежать від багатьох обставин: особли-
востей політичної системи в конкретній країні, її стабільності; правового 
поля; рівня демократизації; стану розвитку громадянського суспільства 
тощо.

У процесі політичної соціалізації людина опановує певні соціальні, полі-
тичні ролі, апробовує їх через діяльність, змінює власну поведінку. Ефектив-
ність політичної соціалізації, її глибина (предметність) залежать від віку  
людини, здобутих знань, практичного життєвого досвіду, сприйняття полі-
тичного життя, об’єктивної, критичної оцінки дійсності тощо.

Політична соціалізація як процес залучення особи до політичного життя 
містить такі елементи: політичні інтереси; політичні потреби; політичні знан-
ня; політичні утвердження; політичні емоції; політичну волю; політичну ак-
тивність; політичну діяльність. 

Політичні технології. Політичний менеджмент можна уявити і як набір 
відповідних політичних технологій (грецьк. — мистецтво, майстерність), тоб-
то сукупність методів і систем послідовних дій, спрямованих на досягнення 
необхідного політичного результату [110]. У політичній практиці політичні 
технології — це сукупність методів застосування об’єктивних законів політи-
ки, матеріалізація абстракцій політичної науки в конкретні рішення, доку-
менти, нормативи, розпорядження. Політичні технології є системою засобів, 
завдяки яким реалізуються політичні цінності, інтереси. Вони є невіддільним 
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структурним елементом політичної культури окремих суб’єктів політики, 
суспільства загалом.

Загальні, основні особливості політичних технологій зумовлені характе-
ром політичного процесу, який охоплює найрізноманітніші види політичної 
діяльності в межах конкретної політичної системи. Серед них — політична 
участь, яка має на меті формування в процесі політичної діяльності певних 
позицій, вимог, настроїв, та політичне функціонування як професійна полі-
тична діяльність щодо вироблення правових норм, управління політичними 
інститутами. Без знання особливостей, класифікації, специфіки політичних 
технологій та вміння їх використовувати досягти успіху в політичній діяль-
ності практично неможливо. А для практичного оволодіння ними передусім 
потрібні відповідна науково-теоретична підготовка, вміння вивчати й аналі-
зувати об’єктивні умови, в яких діють конкретні суб’єкти політики. Це сто-
сується: соціально-економічної, політичної ситуації в країні, регіоні; особли-
востей функціонування соціальних і національних груп у суспільстві, їх 
потреб та інтересів; розстановки політичних сил; статусу та рівня впливу на 
громадян політичних партій, рухів, об’єднань, засобів масової інформації.

Політичні технології поділяються на загальні (стосуються інтересів бага-
тьох суб’єктів політичного процесу) та індивідуальні (притаманні окремим 
суб’єктам політики). Серед загальних найпоширенішими є технології завою-
вання (виборчий процес як комплекс спеціальних технологій) та утримання 
влади.

Індивідуальні технології використовують окремі політики в процесі своєї 
політичної діяльності. Вони пов’язані із завоюванням популярності, умінням 
контактувати з громадянами (виборцями, членами певної партії, об’єднання 
тощо), майстерністю дискутувати, виголошувати промови, вести мітинги, 
збори, вдосконалювати власний імідж тощо. До найпоширеніших індивіду-
альних політичних технологій належать: публічні виступи, участь у бесідах, 
дискусіях, розв’язанні конфліктів; прогнозування політичної діяльності; 
виступи на радіо, телебаченні; підготовка матеріалів для друкованих засобів 
масової інформації тощо. Кожна з таких технологій має свої особливості, за-
вдяки яким створюються певний імідж політика, його авторитет і популяр-
ність, формується і збагачується досвід політичної діяльності. А головне — 
використання певних технологій має на меті врахування індивідуальних, у 
тому числі й психологічних, особливостей політика. Готуючись, наприклад, 
до публічного виступу, він передусім повинен знати час, мету, його характер і 
відповідно готуватися до спілкування з аудиторією. На цьому етапі надто 
важливою є підготовка тез (структури) виступу, визначення суті, спрямуван-
ня розмови, наявність імовірних запитань. Необхідно попрацювати і над зов-
нішністю, жестикуляцією, диханням тощо, усією манерою поведінки. Усе це 
і є індивідуальною технологією політичного виступу. Таких технологій існує 
багато.

Розрізняють політичні технології демократичні та недемократичні. Це оз-
начає, що суб’єкти з недемократичною політичною культурою практично не-
спроможні використовувати демократичні технології, і навпаки. Існують ба-
зові та другорядні політичні технології. До базових належать технології, які 
використовуються під час організації та проведення виборчих кампаній; такі, 
що запобігають соціально-політичним конфліктам, дають змогу розв’язувати 
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їх, досягати політичного консенсусу в суспільстві. До другорядних відносять, 
зокрема, технології прийняття політичних рішень, організації масових полі-
тичних акцій — зборів, мітингів, маніфестацій тощо.

Політичні технології існують в кількох видах:
• розроблення і ухвалення певних політичних проектів і рішень;
• реалізація політичних рішень;
• технології формування політичної влади;
• виборчі технології;
• технології організування діяльності політичних партій, організацій, 

об’єднань;
• технології формування громадянської свідомості, політичної культури;
• технології формування громадської думки;
• технології узгодження суспільних інтересів;
• технології розв’язання політичних конфліктів тощо.
Характер і особливості політичних технологій, як зазначалося вище, зумо-

влені особливостями суспільства, сутністю політичного процесу як сукупності 
діяльності суб’єктів політики. Політичні технології будуються і реалізуються 
насамперед на певному, часто надто специфічному сприйнятті людиною нав-
колишньої дійсності, на відповідних реакціях щодо такої дійсності. До того ж 
політичні технології пов’язані безпосередньо з конкретними соціальними ро-
лями, які постійно виконує окрема людина як особистість.

4.2.8. Менеджмент виборчої кампанії

Сутність менеджменту виборчої кампанії, його поняття, функції, елементи 
стратегії. Політичні та економічні перетворення в українському суспільстві, 
сформували новий політичний простір, в якому діє безліч об’єктів (політичні 
партії, громадські організації, групи тиску, фонди, державні установи тощо). 
Затвердилася демократична практика виборів у представницькі органи на 
альтернативних засадах, стали звичними референдуми, опитування з акту-
альних питань життя суспільства. Все це сприяло створенню в Україні полі-
тичного ринку як нової суспільної реальності, коли одні суб’єкти зацікавлені 
збути свій продукт (ідеї, програми, послуги), а інші хочуть їх одержати, 
розраховуючи на певну вигоду. Так, політичні партії прагнуть інформувати 
населення про своїх лідерів, діяльність, програми, щоб отримати голоси ви-
борців, які, у свою чергу, очікують відповідних кроків від цих партій, якщо 
вони переможуть на виборах.

Таким чином, за роки незалежності було сформовано політичний ринок 
ідей, партій, політичних лідерів. Так само, як і економічний, політичний ри-
нок має закони попиту та пропозиції й потребує управління. Тому виникає 
необхідність управління політичною сферою життя суспільства, але воно по-
винне бути організоване на демократичних засадах, законах виборності та 
вільної конкуренції.

Менеджмент виборчої кампанії — це управління процесом збирання, на-
громадження і класифікації інформації, ухвалення політичних рішень та їх 
практична реалізація під час виборчої кампанії.

Менеджмент виборчої політичної та менеджмент урядової команди мають 
багато спільного, але існують і певні відмінності. Стратегія і тактика команди 



193

кандидатів, які виборюють владу, повинна будуватися на критиці існуючої 
системи політичного управління. Менеджмент урядової команди, навпаки, 
акцентує увагу громадськості на досягненнях керівництва країни, показни-
ках економічного зростання та успішній соціальній політиці. Критикувати 
владу завжди легше, ніж відповідати за державну політику.

Слід також розрізняти адміністративний та маркетинговий менеджмент ви-
борчої кампанії. В першому випадку йдеться про адміністративно-командні ме-
тоди управління виборчим процесом, використання адмінресурсу та інших не-
легітимних виборчих технологій. В другому випадку — про виборчі перегони в 
умовах цивілізованого ринку влади [11]. Менеджмент та маркетинг виборчої 
кампанії є різновидом політичного маркетингу та менеджменту.

В управлінні політичною сферою виокремлюють менеджмент виборчої 
кампанії і менеджмент правлячої (урядової) команди. У сучасній політології 
вивчають три основні аспекти управління виборчими кампаніями та правля-
чими командами:

• інформаційне забезпечення діяльності команди; до служби інформа-
ційного забезпечення залучають моніторинг засобів масової інформації 
(ЗМІ), моніторинг радіо і телебачення, моніторинг електронної преси, 
дослідження громадської думки, бібліотеку, технічне забезпечення, 
аналіз звернень і листів;

• моделі та технології ухвалення політичних рішень;
• соціально-психологічні чинники: організаційна структура керівної 

структури, розподіл ролей в цій структурі, функції членів команди, 
зв’язки з громадськістю.

Для того щоб процес керування організацією і проведенням виборчої кам-
панії завершився перемогою у виборчих перегонах, крім залучення матеріаль-
них ресурсів, фінансів, інтелектуального капіталу кандидата та його хариз-
матичних якостей необхідно прорахувати й точно виважити безліч факторів, 
моментів й найтонших нюансів. Все це покладається на команду професіо-
налів у сфері політичних технологій, політології, соціології, соціальної пси-
хології та менеджменту.

Формування кандидатської команди. Перше принципове завдання, яке 
стоїть перед кандидатом — формування працездатної “кандидатської” коман-
ди, спроможної вирішити оперативно і мудро всі питання і проблеми, які пос-
таватимуть упродовж виборчих перегонів.

Загалом існують два великі підрозділи в команді:
1) патронажна частина команди, яка, у свою чергу, складається з таких 

структурних підрозділів: група менеджменту та економічного аналізу (мене-
джер, радник з економічних питань); група моніторингу громадської думки 
та політичного аналізу (політолог, соціолог, психолог); прес-служба (прес-
секретар, спічрайтер, редактор-мовник, іміджмейкер, психолог); група пла-
нування і організації масових заходів і громадських зв’язків (PR- менеджер 
та група технічного забезпечення);

2) апаратна частина команди, яка втілює в життя стратегічні й тактичні 
задуми мозкового центру команди та вирішує конкретні питання політичного 
рекламування. За науковим підходом апаратна частина команди має склада-
тися з таких посад, на які добираються особи з відповідними професійними та 
особистими якостями:
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• голова — формує стратегію, визначає цілі та завдання команди, пріо-
ритети діяльності й порядок денний роботи; розподіляє обов’язки між 
членами команди, визначає “правила гри” і психологічно мобілізує ко-
манду на реалізацію генеральної лінії;

• секретар — організовує практичну діяльність, пов’язану з реалізацією 
стратегічної лінії, здійснює контроль за дотриманням дисципліни, 
об’єднує ідеї і думки в один завершений проект;

• генератор ідей — мозковий центр, людина з особливим інтелектуальним 
потенціалом, яка має бути джерелом ідей та рішень;

• аналітик — оцінює альтернативи, здійснює об’єктивний і неупередже-
ний аналіз проектів рішень, які висунуто на обговорення, аналітичний 
відбір зовнішньої інформації та вносить пропозиції з її використання;

• організатор — раціоналізує виконавчий процес, доводить його до логіч-
ного завершення — практичної реалізації прийнятого рішення. Як і сек-
ретар, виконує контрольні функції;

• інформатор — особа, яка має велику кількість особистих контактів та 
високі комунікативні здібності, є постачальником інформації;

• психолог — узгоджує міжособистісні контакти, “цементує” команду, 
вгамовує пристрасті й підтримує ініціативу.

Крім кандидатської команди кандидатові доцільно створювати неформаль-
ні структури підтримки — групи:

• прихильників (популярні в суспільстві особи — творча, наукова, спор-
тивна еліта). Їх можна використовувати як “ретранслятори” — особи, 
які мають вагомість у громадських колах, вустами яких необхідна дум-
ка доноситься до широкого загалу, до електорату);

• організаційно-методичного і наукового забезпечення. До складу цієї гру-
пи необхідно залучати психологів, спеціалістів з політичного менедж-
менту і маркетингу, засобів масової комунікації (ЗМК), художників і 
поліграфістів, які розроблятимуть необхідні матеріали, рекомендації та 
зразки наочної агітації з метою рекламування іміджу та програми кан-
дидата.

• швидкого реагування. Цю групу організовують з метою оперативного 
вивчення громадської думки, її моніторингу щодо дослідження динамі-
ки рейтингу популярності кандидата.

Другий етап процесу після того, як команда сформована, — початок робо-
ти, який стартує з оцінки політичної ситуації.

Оцінка політичної ситуації. Для того щоб всебічно оцінити ситуацію у 
виборчому окрузі, необхідно мати про нього таку інформацію: 

• про історичні та географічні особливості округу;
• його соціально-демографічний портрет; 
• про соціально-економічну структуру, стан її розвитку, проблеми і перс-

пективи розвитку промисловості, сільського господарства, сфери обслу-
говування тощо; 

• про транспортну мережу; 
• про діяльність політичних партій, суспільних організацій, груп лобію-

вання інтересів та тиску, інших неформальних структур тощо; 
• карту округу з кордонами виборчих дільниць, кварталів, вулиць та з 

кількістю виборців;



195

• про політичні традиції голосування виборців на попередніх виборах, ре-
ферендумах, матеріали опитувань громадської думки тощо; 

• про впливовість, авторитетних осіб — неформальних лідерів виборчого 
округу;

• перелік найвпливовіших ЗМК, їх адреси, телефони;
• досьє на конкурентів тощо.
Особливо важливою є інформація про політичні традиції голосування ви-

борців на виборах, референдумах, про результати опитування громадської 
думки. Актуальність і необхідність отримання такої інформації щодо певного 
виборчого округу (села, селища, міста, району та області) зумовлені необхід-
ністю розв’язання проблем обрання виборчого округу, побудови стратегічної 
лінії кампанії та конкретної тактики поведінки під час організації передви-
борної агітації.

Надзвичайно важливим є такий особистісний аспект попередньої аналітич-
ної роботи, як оцінка можливих конкурентів у боротьбі на певному виборчому 
окрузі та збирання про них інформації (фактологічної, політичної, особистіс-
ної тощо). Знаючи біографію, освіту, публікації, висловлювання своїх конку-
рентів, набагато легше будувати власну “контргру” та стратегію і тактику у 
виборчій кампанії.

Оцінюючи політичну ситуацію, бажано не обмежуватися результатами по-
передніх виборів та аналізом впливовості політичних структур і окремих полі-
тичних лідерів, які діють у цьому виборчому окрузі. Стратегічну, ключову  
інформацію можуть дати професіонально проведені соціологічні та соціопси-
хологічні дослідження. Вони уможливлюють оцінку не тільки загальнополі-
тичних настроїв виборців, а й рівня популярності окремих лідерів — потен-
ційних кандидатів на балотування. Цей попередній, стартовий рейтинг у 
поєднанні з психологічною мотивацією політичної поведінки виборців має 
стати суттєвою основою для остаточного прийняття рішення про балотування 
в певному виборчому окрузі.

Розроблення політичної стратегії. Основні складові стратегії виборчої 
кампанії базуються на результатах аналізу політичної ситуації. Якщо пер-
ший стратегічний крок — вибір округу — вже здійснено, варто зробити попе-
редні висновки:

• з’ясувати сильні й слабкі сторони опонентів і свої особисто, здійснити їх 
порівняльний аналіз з урахуванням політичної ситуації в певному ок-
рузі й у країні в цілому;

• проаналізувати ситуацію, що склалася у виборчому окрузі (демографіч-
ну, історичну, географічну, економічну, соціальну тощо);

• визначити коло питань, які є принципово важливими для виборців ок-
ругу, і сформулювати у своїй програмі відповіді на них;

• сформулювати основні принципи проведення виборчої кампанії і засоби 
їх реалізації (тобто стратегію і тактику організації виборів).

Визначивши на підставі інформації по виборчому округу та персоналіях 
основні тези своєї програми, під час складання власне документа бажано вра-
хувати такі принципи:

• програма має містити відповіді на найбільш актуальні для виборців про-
блеми: соціально-економічні, політичні, екологічні, етнокультурні, лін-
гвістичні тощо;
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• архітектура програми може бути довільною, але структурованою, з кіль-
кістю змістовних блоків не більше дев’яти; процедура створення перед-
виборної програми має бути такою: спершу до неї залучають “все, що 
треба”, а потім відкидають “все, що можна”; 

• поліграфічне відтворення програми і мова викладення повинні врахову-
вати рівень загальної, політичної та психологічної культури виборців та 
час засвоєння текстової інформації пересічним виборцем.

Стратегія виборчої кампанії, як свідчить практика світової політології, 
може базуватися на іміджевих, організаційно-політичних та спеціальних еле-
ментах стратегії.

Іміджеві елементи стратегії: декларація причетності до певної політич-
ної партії, передвиборного блоку, владної структури, політичного лідера 
тощо; створення міжособистісного контрасту кандидатів; створення ідеоло-
гічного контрасту кандидатів; ставка на базову проблему; формування пози-
тивного іміджу кандидата.

Організаційно-політичні елементи стратегії: утворення передвиборних 
коаліцій; ставка на владні структури; ставка на суспільно-політичні структу-
ри; ставка на ЗМК.

Спеціальні елементи стратегії: створення негативного іміджу конкурен-
там; деморалізація конкурентів; розкол конкурентів; розкол електорату 
(політичне клонування).

Визначивши провідні елементи стратегії виборчої кампанії, перед тим, як 
розшифрувати, що означає кожен з них, варто нагадати і форму її викладен-
ня. Стратегія виборчої кампанії повинна бути викладена письмово, обсягом 
не більше однієї сторінки. Після цього потрібно починати розписувати деталі-
зований план проведення кампанії, в якому повинні бути висвітлені всі основ-
ні тактичні дії на час проведення виборів.

Організація і проведення рекламної кампанії. Якщо стратегія кампанії 
повинна дати відповідь на запитання “Що треба робити?”, то тактична части-
на плану має дати відповідь на запитання “Як?” і “Коли?”.

Тактика виборчої кампанії пов’язана з розв’язанням таких основних про-
блем: 

• добір і організація роботи “апаратної” частини команди; 
• побудова графіка роботи кандидата (виступи перед виборцями, записи 

промов на телебаченні й радіо, зустрічі з окремими впливовими особами 
тощо); 

• стеження за діями конкурентів, розроблення засобів і форм протидії; 
• підготовка та організація виступів кандидата у ЗМІ (тексти, зовніш-

ність, форми подання матеріалів); 
• створення рекламної друкованої або відеопродукції на підтримку кан-

дидата; розв’язання проблем матеріально-фінансового та транспортного 
забезпечення кампанії; 

• налагодження контактів з громадськістю, суспільно-політичними 
структурами та впливовими людьми в окрузі тощо.

Порядок організації та проведення виборів не означає, що ці елементи ма-
ють реалізовуватися саме в такому порядку, як це наведено вище. Ці питання 
повинні вирішуватися паралельно, і ними мають займатися конкретні вико-
навці з команди кандидата. 
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Оскільки налагодження зв’язків з громадськістю є одним з найважливіших 
елементів в тактиці виборчої кампанії, розглянемо цю структуру докладніше.

Організація зв’язків з громадськістю. Пресслужба: функції, правила ро
боти. Ідеологія роботи прес-служби повинна бути спрямована на те, що важ-
ливим є все, що стане відомим громадськості: прес-конференції лідера, бри-
фінги його прес-секретаря та членів команди, виступи у традиційних та 
аудіовізуальних мас-медіа, прес-релізи тощо. У кожній команді (адміністра-
ції) функції зв’язків з громадськістю (переважно через ЗМК) виконують від-
повідні служби. Як правило, ними є пресові служби.

Правила організації виступів з мас-медіа членів команди:
• виступи або інтерв’ю членів кабінету мають бути скоординовані пресо-

вою службою за часом і тематикою, погоджені у руслі єдиної стратегіч-
ної лінії;

• представник команди (адміністрації) повинен з‘являтися на екрані один, 
а не в контексті дискусії або суперечки;

• членові команди бажано надавати слово після всіх критичних виступів 
на її адресу (останнє слово запам’ятовується краще) тощо.

Ще один аспект роботи пресової служби — підготовка власних прес-
релізів та аудіо-відеоматеріалів, які можна безпосередньо передавати без 
присутності на цих заходах журналістів. Наявність технічних можливостей 
передання таких матеріалів у газети і на теле-, радіостанції (особливо про-
вінційні) значно підсилить потужність пропагандистської кампанії і дасть 
можливість (хоча й не повністю) уникнути небажаного ”суб’єктивізму” не-
залежних журналістів.

Прес-секретар та його функції. Робота прес-секретаря потребує не тільки 
широких знань практично з усіх питань внутрішньої та зовнішньої політики, 
а й чималої артистичної підготовки, відчуття міри і рівня своєї компетент-
ності. Скажімо, якщо прес-секретар зголоситься вдовольнити інформаційну 
спрагу певного репортера або оглядача і дасть йому свою інтерпретацію якоїсь 
події, він ризикує виявити некомпетентність у цьому питанні. Якщо ж він 
звернеться до колег з апарату з проханням поінформувати з особливо таємно-
го питання, йому не завжди дадуть таку інформацію. Основними формами ро-
боти прес-секретаря є прес-конференція президента, власний брифінг і письмо-
ва заява для преси, коли небажано з’являтися на людях ні лідеру, ні його 
прес-секретарю, але потрібно чітко продемонструвати свою позицію. 

Функції прес-служби: 
• моніторинг повідомлень ЗМК та оперативне реагування на негативні ви-

пади конкурентів; 
• організація та контроль всіх заходів свого лідера (партії, адміністрації) 

за участю преси; 
• каталогізація всіх позитивних відгуків для подальшого використання в 

рекламних цілях;
• підготовка кандидата та членів команди до виступів перед журналіс-

тами;
• організація регулярної появи кандидата та членів команди в аудіовізу-

альних та друкованих ЗМК; 
• регулярне постачання ЗМК інформацією, пов’язаною з кандидатом (пар-

тією, адміністрацією) тощо.
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Для реалізації цих функцій у складі прес-служби бажано мати соціологів 
чи політологів (моніторинг та аналіз повідомлень ЗМК), психологів (імідж-
мейкінг), теле-, радіожурналістів, а також спічрайтерів (написання текстів).

Забезпечення реалізації функцій прес-служби потребує наявності: банку 
даних ЗМК; банку даних провідних журналістів; матеріалів, призначених 
для поширення серед ЗМК; біографії кандидата; фотографій (кандидата, ро-
дини, членів команди тощо); текстів програми кандидата, програми партії; 
заготовок, які можна використовувати в роботі; відеоматеріалів; аудіома-
теріалів тощо. 

Спеціальні заходи прес-служби: прес-конференція; прес-реліз; кулуарні 
обговорення; брифінги; прийоми, коктейлі.

Крім вміння організувати зв’язки з громадськістю за допомогою пресової 
служби, необхідно також знати, яким чином організувати зв’язки із ЗМІ, що 
мають безпосереднє практичне значення.

Правила роботи з пресою:
• вивчіть напам’ять основну частину виступу;
• говоріть з погляду громадськості, а не своєї установи чи організації;
• подавайте новини в доступній для розуміння і вжитку формі;
• найважливіші новини повідомляйте на початку зустрічі з пресою.
• погана новина для вас — не завжди погана для журналістів;
• давайте (в міру можливості) прямі відповіді на прямі запитання;
• не відповідайте на ”слизькі” запитання, якщо до вас з ними ще не звер-

нулися;
• кажіть правду, навіть якщо це і важко;
• якщо не маєте відповіді, чесно зізнайтеся в цьому, пообіцявши дати її 

іншим разом;
• говоріть про людей, а не про концепції;
• не збирайте журналістів, якщо у вас немає того, що вони вважають за 

новину;
•	 підготуйте ”домашні заготовки” й організуйте відповідні запитання;
• враховуючи свої сильні й слабкі сторони, сформулюйте власні стандарти 

спілкування з телевізійною, радійною і друкованою пресою;
• організуйте постійний моніторинг повідомлень ЗМІ з питань, що вас ці-

кавлять;
• контролюйте час прес-конференції чи брифінгу, ніколи не вимагайте за-

питань, якщо навіть на початку ви вказали час, виділений для спілку-
вання із журналістами. Наприкінці зробіть ще один акцент на ключовій 
проблемі, що обговорюється, позаяк останнє запам’ятовується найкра-
ще — особливо тоді, коли ви невпевнені, що вас зрозуміли правильно; 

• не сперечайтесь із журналістами;
• не піддавайтеся на провокації журналістів, позаяк за ними перевага ре-

дакторської правки і монтажу знятого;

Засоби політичної комунікації в передвиборчій кампанії. Такими засоба-
ми є: кабельне телебачення; телеконференції; комп’ютеризація виборчої кам-
панії; ефірне телебачення; політична телевізійна режисура; друкована рек-
лама.

Комп’ютеризація суспільства уможливлює використання обчислюваль-
ної техніки для розв’язання численних проблем, таких, як ведення банків 
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політичних даних; планування виборчої кампанії; здійснення фінансових та 
інших розрахунків (як своїх, так і конкурентів); моделювання можливих 
політичних ситуацій; організація електронної пошти тощо.

Ефірне телебачення — найпотужніший і найефективніший засіб політич-
ної комунікації у виборчій кампанії. Форми телевізійної реклами (кліпи) мо-
жуть бути різними і визначаються насамперед тривалістю купленого ефірного 
часу. Розглянемо основні види рекламних роликів.

“Упізнавання — нагадування” (15 секунд) — характеризується багатора-
зовим повтором назви партії чи прізвища кандидата та ключової фрази з перед-
виборної програми на кшталт: “Дітям — морозиво, пенсіонерам — пенсії”. 
Використовується на початкових етапах, коли потрібно вкоренити у суспіль-
ну свідомість фірмовий знак політичного “товару” або ще раз нагадати вибор-
цям напередодні виборів про необхідність прийти на вибори і проголосувати.

“Провідна ідея” (30 секунд) — репрезентація основної ідеї виборчої кам-
панії партії чи кандидата, його особистих якостей та біографічних даних. Це 
найпоширеніша форма, доволі змістовна й фінансово доступна.

“Стисла розповідь” (1–2 хвилини) — глибша розповідь про партію чи кан-
дидата, деталізація історії першої та біографії останнього, викладення основ-
них складових передвиборної програми з ключових проблем сьогодення.

“Ґрунтовна розповідь” (понад 2 хвилини) — досить тривале оповідання 
про суб’єкта політики, його програму, лідерів тощо. Використовується у двох 
випадках: за наявності грошей; за умови надання ефірного часу, викупленого 
виборчою комісією (всім учасникам передвиборного змагання однаково).

Політична телевізійна режисура — галузь політичної реклами — режи-
сура відеокліпів та радіосюжетів із закликами на підтримку певних канди-
датів, партій чи передвиборних блоків.

Типи політичної телевізійної реклами: 
• ознайомлення (інформаційний ґрунт для наступних роликів — упізна-

вання кандидата); 
• розв’язання проблеми (роз’яснення позицій кандидата); 
• свідчення (вислів ретранслятора на підтримку кандидата); 
• калейдоскоп контрастів (формування негативного контрасту конку-

рента); 
• позитивні емоції (кліп в родинному колі, на тлі природи); 
• досвід (акцентування уваги на значущості кандидата в суспільстві); 
• репортаж (розповідь про зустріч кандидата з виборцями); 
• організаційна прив’язка; може використовуватися для оголошень про 

місце і час здійснення передвиборних заходів; повідомлень адреси пар-
тійного осередку або офісу кандидата; прив’язки імені кандидата до ін-
шого джерела інформації. 

Друкована реклама. Правила побудови передвиборних листівок:
• найсильніший аргумент листівки варто зосередити на самому початку, 

якщо бажаєте, щоб її дочитали до кінця;
• кількість змістових блоків не повинна перевищувати 7 плюс-мінус 2 оди-

ниці;
• кожен абзац має складатися не більше як з трьох-чотирьох фраз;
• бажано використовувати короткі, прості речення;
• якомога рідше слід вживати прислівники;



200

• спробуйте обійтись без загальних фраз і декларативних заяв;
• не користуйтеся неперевіреними й сумнівними фактами;
• розподіліть текст за пунктами 1, 2, 3...;
• пишіть не від першої особи, а від групи підтримки та ін.;
• намагайтеся уникнути наукоподібних штампів, пишіть просто і з гумо-

ром;
• використовуйте звернення і діалоговий режим (“Так само, як і Ви, кан-

дидат вважає…”);.
• загальний обсяг не повинен перевищувати 3/4 машинописного аркуша.

4.2.9. Бюджетний менеджмент

Бюджетний менеджмент — сукупність взаємопов’язаних дій (управлінсь-
ких функцій), прийомів, методів, спрямованих на керування бюджетними ре-
сурсами i відносинами, які виникають у процесі руху бюджетних потоків. 
Бюджетний менеджмент повинен дати відповідь на питання — як ефективно 
керувати цим рухом i відносинами.

Структура системи управління бюджетом країни. Кожна система управ-
ління, в тому числі й бюджетна, складається з двох взаємопов’язаних час-
тин — об’єкта i суб’єкта управління. Об’єктом є органи управління бюдже-
том. Cистему управління бюджетом можна уявити як комбінацію двох 
елементів: сукупності органів управління та етапів i методів управлінської 
діяльності в бюджетному процесі.

Виділяють три групи органів управління бюджетом. До першої групи нале-
жать органи законодавчої та виконавчої влади. Оскільки державний бюджет 
як основний фінансовий план держави затверджується у вигляді закону, то 
Верховна Рада виступає провідним органом в управлінні бюджетом. Численні 
місцеві бюджети затверджуються на відповідних місцевих рівнях місцевими 
законодавчими органами — Радами народних депутатів, які виступають про-
відним органом в управлiннi місцевим бюджетом. Органи виконавчої влади 
(Кабінет Мiнiстрiв, державні адмiнiстрацiї, виконавчі комітети) забезпечують 
підготовку проекту відповідного бюджету i його виконання. Президент Украї-
ни від iменi виконавчої влади подає проект державного бюджету до Верховної 
Ради, контролює процес його складання та виконання.

Другу групу становлять органи оперативного управління бюджетом. До неї 
належать: органи системи Міністерства фінансів (Міністерство фінансів  
України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим; обласні фiнуп-
равлiння i міські фiнуправлiння міст Києва та Севастополя, міські й районні 
фінансові відділи), Контрольно-ревізійна служба України, Державне казна-
чейство, Державна податкова адмiнiстрацiї, Рахункова палата.

Третя група — органи нефiнансового профілю. Виконуючи покладені на 
них функції, вони також пов’язані з бюджетом. До них належать Митний ко-
мітет та його підрозділи; органи Міністерства внутрішніх справ; органи юсти-
ції та нотарiальнi контори; різного роду природоохоронні органи та інспекції; 
органи державної інспекції з контролю за цінами та інші.

Функції бюджетного менеджменту. Структура бюджетного процесу міс-
тить такі складові: бюджетне планування (складання, розгляд, затверджен-
ня) та виконання бюджету. Складові бюджетного менеджменту виконують за-
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гальні функції управлінської діяльності. Функції бюджетного менеджменту: 
бюджетне планування; організація виконання бюджету; облік виконання 
бюджету; контроль за виконанням бюджету.

Бюджетне планування. Стратегічне планування — основна i визначальна 
функція менеджменту, яка практично не реалізується в Україні. За роки са-
мостійності України були спроби розроблення окремих стратегічних докумен-
тів. Прикладом такого документа може бути бюджетна концепція, розроблен-
ня якої в цілому не було завершено.

Реалізація функції стратегічного планування покладається на органи за-
конодавчої влади. Першим кроком в цьому напрямі можна вважати бюджет-
ну резолюцію на кожний рік (перша була прийнята 7 липня 1995 р.), яку ви-
щий законодавчий орган України передає виконавчим органам. Функції 
планування реалізації стратегії (поточне бюджетне планування) та організа-
ції виконання розроблених планів (виконання бюджету) покладаються на ор-
гани виконавчої влади та оперативного управлiння бюджетом i виконуються 
ними в межах бюджетного процесу.

Перші три стадiї бюджетного процесу (складання, розгляд i затвердження) 
становлять бюджетне планування. Бюджетне планування — комплекс ор-
ганізаційно-технічних, методичних i методологічних заходів із визначення 
доходів i видатків бюджетів в ході їх складання, розгляду та затверджень. 
Воно базується на таких завданнях, що стоять перед органами, на які покла-
дено функцію складання проекту бюджету:

• визначення реальної суми доходів, які необхідно мобілізувати в наступ-
ному бюджетному періоді;

• обґрунтованість i зазначення розмірів бюджетних видатків за кожним 
напрямом;

• збалансування бюджету.

Організаційне виконання бюджету — стадія бюджетного процесу, яка  
передбачає заходи з виконання дохідної та видаткової частин кожного із  
бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету. Організація виконання  
бюджету — одна з найважливіших складових бюджетного менеджменту.

Виконати бюджет означає забезпечити надходження запланованих доходів 
до всіх ланок бюджетної системи та профінансувати заходи, затверджені в 
бюджеті держави.

Принципи організації виконання бюджету:
• забезпечення повного i своєчасного надходження доходів в цілому i за 

кожним джерелом окремо;
• фiнансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум протягом 

бюджетного року;
• надання бюджетних коштів за умови виконання кожним підприємс-

твом, організацією, установою планових завдань з урахуванням освоєн-
ня раніше вилучених коштів;

• фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
• дотримання режиму економії у витрачанні трудових, природних, ма-

терiальних ресурсів;
• забезпечення ефективного контролю за правильним використанням 

бюджетних коштів;



202

• дотримання на підприємствах i в організаціях бюджетної сфери держав-
ної планової та фінансової дисципліни.

Загальне управління щодо виконання бюджету покладено на Кабінет 
Мiнiстрiв України. Він організує виконання бюджету держави через Мініс-
терство фінансів України, міністерства, відомства, iншi органи виконавчої 
влади, уряд АРК, місцеві виконавчі органи. Виконання дохідної частини дер-
жавного бюджету забезпечують такі органи:

• Податкова адмiнiстрацiя України — здійснює контроль правильними i 
своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, 
платежів;

• органи Державного казначейства України — перевіряють правильність 
зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифiкацiї та 
здійснюють бухгалтерський облік доходів;

• Міністерство фінансів України — організовує виконання дохідної час-
тини бюджету i здiйснює контроль за цим;

• установи банківської системи — здійснюють приймання, зберігання та 
перерахування доходів.

Підставою для виконання державного i місцевих бюджетів є розпис до-
ходів i видатків. Розпис доходів i видатків державного бюджету України скла-
дає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого 
бюджету в місячний термін після його прийняття; розписи доходів i видатків 
республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; облас-
них i міських (міст Києва i Севастополя) бюджетів — фінансові управління 
обласних i міських державних адмiнiстрацiй; районних, сільських, селищ-
них, міських — фінансові відділи відповідних виконавчих органів.

Планування податків передбачає визначення реальних сум податків та 
обов’язкових платежів, які мають надійти до бюджету протягом бюджетного 
року. Для забезпечення надходження запланованих сум платежів до бюджету 
необхідно здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчас-
ністю сплати державі податків та обов’язкових платежів. Цей вид діяльності 
передбачає здійснення податкового обліку і контролю за дотриманням подат-
кового законодавства. Податковий облік, у свою чергу, передбачає облік плат-
ників податків та нарахованих i фактично оплачених сум до бюджету. Конт-
роль за дотриманням податкового законодавства виконується шляхом 
камеральних, документальних і тематичних перевірок.

У процесі виконання бюджету фінансування видатків не збігається в часі 
із зарахуванням доходів. Касове виконання бюджету має бути побудоване 
таким чином, щоб доходи випереджали у часі видатки, тобто мало місце пе-
ревищення поточних надходжень над поточними видатками. Це перевищен-
ня й утворює грошові кошти бюджету. Стійке фінансове становище держави 
багато в чому зумовлене наявністю певного залишку коштів на рахунках 
бюджету, оскільки це дає змогу безперебійно здійснювати фінансування пе-
редбачених видатків. І навпаки, відсутність такого залишку створює труд-
нощі у фінансовому забезпеченні потреб економічного та соціального роз-
витку.

Розмiри залишків коштів на рахунках бюджету мають бути оптимальнi. 
З одного боку, вони повинні забезпечувати стале фінансове становище, а з ін-
шого — не бути надзвичайно завищеними, оскільки це означає вилучення 



203

коштів з обігу, необхідність у залученні додаткових доходів. Щодо державно-
го i місцевого бюджетів залишок коштів на рахунках лімітується у вигляді 
встановлюваної щороку під час затвердження бюджету оборотної податкової 
готівки. Оптимальних розмірів залишку коштів на рахунках бюджету досяга-
ють шляхом встановлення відповідних строків мобiлiзацiї доходів i фінансу-
вання видатків. Строки надходження доходів мають дещо випереджати стро-
ки фінансування видатків.

У цілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є надхо-
дження доходів, а спрямуванням їх використання — фінансування видатків. 
Щодо окремих видів бюджетів процес формування й використання коштів 
охоплює i взаємовідносини мiж бюджетами. Тому джерелами утворення кош-
тів певного бюджету є: 

• доходи цього бюджету; 
• кошти, одержані від інших бюджетів під час взаємних розрахунків; 
• позички, одержані від бюджету вищого рівня для покриття тимчасового 

касового розриву; 
• суми, що надійшли від бюджетів нижчих рівнів для погашення заборго-

ваності за наданими позичками; 
• частина доходів у вигляді відсоткових відрахувань від загальнодержав-

них податків, зборів i обов’язкових платежів, одержана з державного 
бюджету; 

• дотації, субсидії та субвенції, які передають бюджети вищих рівнів ниж-
чим. 

Відповідно кошти бюджету спрямовуються: на фінансування видатків, пе-
редбачених цим бюджетом, шляхом перерахування й видачі коштів головним 
їх розпорядникам; на погашення заборгованості перед іншими бюджетами за 
взаємними розрахунками; на видання позичок бюджетам нижчих рівнів; на 
погашення позичок, одержаних від бюджету вищого рівня; на видачу дота-
цій, субсидій, субвенцій.

Кошти бюджету розміщують на рахунках в установах банківської системи 
залежно від того, вiддiлення якого з них відкрито в певному районі чи місті. 
За наявності в районі (місті) відділень кількох банків рахунки бюджету веде 
один з них згідно з укладеними угодами та розподілом клієнтури між банка-
ми. Кошти місцевих бюджетів зосереджуються на одному поточному рахунку 
у вiддiленнi відповідного банку, який здійснює касове виконання певного 
бюджету. Перерахування з цього рахунка можуть здійснюватися тільки в ме-
жах поточного залишку коштів i в разі необхідності за рахунок оборотної ка-
сової готівки. Це передбачає виконання постійного контролю з боку фінансо-
вого органу, який виконує цей бюджет, за ходом виконання плану мобiлiзацiї 
доходів.

Кошти державного бюджету мобілізуються на території всієї України i 
акумулюються на централізованому рахунку Державного казначейства Ук-
раїни, що відкриваються в установах Національного банку України i упов-
новажених банківських установах. У процесі виконання бюджету держави в 
самостійну сферу виділяється його касове виконання. Під ним розуміють ор-
ганізацію i здійснення розрахунково-касових операцій (прийняття, збері-
гання i видачу бюджетних коштів) щодо виконання бюджету відповідного 
рівня. Це одна із найбільш складних i важливих сфер виконання бюджету в 
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цілому. Існують три системи касового виконання бюджету: банкiвська; каз-
начейська; змішана. За банківської системи рахунки для виконання бюдже-
ту відкриваються в установах банківської системи. Казначейська система 
касового виконання бюджету передбачає відкриття та ведення рахунків для 
виконання бюджету через спецiалiзованi структури — Державне казначейс-
тво. Змішана система передбачає можливість відкриття та ведення рахунків 
для виконання бюджету як в установах банківської системи, так i в казна-
чействі.

До 1993 р. в Українi діяла банківська система касового виконання бюдже-
ту. В 1993 р. з виходом низки нормативних актів (Указу Президента України 
від 18 червня 1993 р. № 210/93 “Про порядок виконання державного бюджету 
України” та тимчасових методичних вказівок “Про порядок касового вико-
нання державного бюджету України по доходах та видатках”, затверджених 
Мінфіном України i НБУ від 28 червня 1993 р. за № 17010/1338), касове ви-
конання бюджету зазнало змін. З 1 липня 1993 р. касове виконання держав-
ного бюджету почало здійснюватись Національним банком України через свої 
регіональні управління та за його дорученням, погодженим з Мінфіном Ук-
раїни, — через Укркомбанк, банк “Україна”, Промiнвестбанк та iншi комер-
цiйні банки. Новий порядок касового обслуговування означав, що фінансу-
вання повинне було здійснюватися в межах доходів, які реально надійшли, а 
також одержаних кредитів банку. Державний бюджет України почав викону-
ватися за схемою, аналогічною місцевим бюджетам. З моменту утворення Дер-
жавного казначейства України (1995 р.) почався поступовий перехід від бан-
ківської до казначейської системи касового виконання бюджету. З 1 квітня 
1997 р. стала запроваджуватися казначейська система касового виконання 
видаткової частини державного бюджету.

Мета виконання видаткової частини бюджету — фінансування заходів, за-
тверджених в бюджеті протягом бюджетного року. Фінансування із бюдже-
ту — це перерахування коштів на поточнi реєстрацiйнi бюджетні рахунки 
розпорядників коштів з єдиного казначейського рахунка або рахунка місце-
вого бюджету, які відкриті в банківських установах i в органах казначейства.

Фінансування із бюджету здійснюється на основі двох основних принци-
пів: плановості та цільового характеру використання бюджетних коштів. 
Принцип плановості означає обов’язкову умову законодавчого затвердження 
цих видатків. Цільовий характер використання бюджетних коштів означає 
вимогу до розпорядників коштів використовувати вилучені кошти за їх цільо-
вим призначенням.

Організацію фінансування покладено на фінансовий орган, який здійснює 
виконання певного бюджету. Банки перераховують бюджетні кошти тільки 
на основі їх розпоряджень. У процесі фінансування фінансові органи здійсню-
ють контроль за економним i цільовим використанням бюджетних коштів.

Керівники установ та організацій, які одержують у своє розпорядження 
бюджетні асигнування (планові суми, в межах яких можуть здійснюватися ви-
датки із бюджету), називаються розпорядниками коштів. Розрізняють три сту-
пені розпорядників коштiв: головні, другого i третього ступенів. За обсягом на-
даних їм прав, обов’язкiв i вiдповiдальностi розпорядники коштiв поділяються: 
з державного бюджету на три ступені — головні, другого і третього ступенів; з 
місцевих бюджетах — на два ступені — головні та третього ступеня.



205

Поділ розпорядників коштів на ступені певного бюджету залежить від 
структури управління галуззю народного господарства чи соціально-культур-
них установ. Головними розпорядниками бюджетних коштів з Державного 
бюджету є міністри i керівники інших центральних відомств (установ), з міс-
цевих бюджетів — керівники управлінь (відділів) обласних, міських i район-
них рад народних депутатів; з міських, міст районного підпорядкування, 
сільських i селищних бюджетів — голови цих рад. До розпорядників коштів 
другого ступеня належать керівники підвідомчих міністерствам i відомствам 
органів управління, яким, у свою чергу, підпорядковані окремі підприємства, 
організації та установи.

Відомо два методи бюджетного фінансування. Перший — відкриття кре-
дитів — базується на принципі авансування видатків на кредитній основі. 
Вiдкриття кредитів не означає перерахування грошових коштів на видатки 
головним розпорядникам коштів. Це дозвіл фінансового органу на видачу 
коштів, яка потім здійснюється установами банків у межах встановлених ви-
датковим розписом (спеціальний документ) асигнувань. Підставою для вiд-
криття кредитів є розпис видатків. Зазначений метод використовувався в Ук-
раїні за фінансування із державного бюджету до 1 липня 1993 р.

Сутність другого методу — перерахування коштів з рахунка бюджету на 
бюджетні рахунки розпорядників коштів — полягає у тому, що фінансовий 
орган перераховує бюджетні кошти з рахунка бюджету на рахунки розпоряд-
ників коштів тільки за наявності їх на певному рахунку в певний момент. 
Підставою для перерахування є затвердженi в бюджеті суми видатків. Цей 
метод використовувався в Україні до 1 липня 1993 р. за фінансування з мiсце-
вих бюджетів.

Особливістю касового виконання бюджетів є взаємодія всіх бюджетних по-
токів. Вхідні потоки — це реальний грошовий потік платежів до бюджету, 
який складеться із доходів i надходжень. Вихідний бюджетний потік — ре-
альний грошовий потік платежів із бюджету, які складаються із видатків та 
відрахувань. Розмежуємо бюджетні потоки на внутрішні та зовнішні. Внут-
рішні бюджетні потоки обмежені рамками бюджетної системи. Вони пов’язані 
з рухом регулюючих податків, дотацій, субсидій i субвенцій, бюджетних по-
зичок всередині бюджетної системи, з державного бюджету в iншi ланки  
бюджетної системи, а також із вилученням коштів на користь державного 
бюджету. Зовнішні бюджетні потоки пов’язані з платежами до бюджету плат-
ників податків та фінансуванням із бюджету пiдприємств, організацій, уста-
нов i громадян.

Оптимізація бюджетних потоків дуже важлива для вдосконалення взає-
мовідносин між бюджетами різних рівнів. Державний бюджет регулює як 
вхідні, так i вихідні грошові потоки.

Облік виконання бюджету. Це важлива складова бюджетного менедж-
менту, значення якої для успішного виконання затвердженого бюджету вели-
чезне. Місце обліку виконання бюджету в бюджетному менеджменті визна-
чається місцем обліку в системі управлiння. Від прийняття своєчасних i 
правильних рішень з питань планування i виконання бюджету залежить 
ефективність управлінської діяльності. Ці рішення можуть бути прийняті 
тільки на основі аналізу відповідної інформації, яка характеризує стан 
об’єкта управління (бюджету) на певну дату або за певний проміжок часу. Об-
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лік вирішує важливе завдання — забезпечити систему управління необхідною 
iнформацiєю. Тобто облік виконання бюджету — це забезпечувальна система, 
на якій базується бюджетний процес. Правильність в прийнятті рішень зале-
жить також від квалiфiкацiї бюджетних працівників, методології бюджетної 
роботи. Проте головним в управлiннi бюджетом є саме інформація. Навіть фе-
номенальні знання не допоможуть досягли результатів, якщо інформаційне 
забезпечення не вiдповiдає встановленим вимогам.

Контроль за виконанням бюджету. Бюджетний контроль є складовою 
фінансового контролю, де об’єктивною основою виступає контрольна функція 
фінансів. Бюджетний контроль — це сукупність заходів, які здійснюють дер-
жавні органи, пов’язані з перевіркою законності, доцільності та ефективності 
утворення, розподілу i використання грошових фондів держави i місцевих ор-
ганів самоврядування.

Основні завдання бюджетного контролю:
• дотримання процедури складання, розгляду i затвердження бюджету, а 

також його виконання;
• дотримання бюджетного i податкового законодавства;
• контроль за правильністю формування дохідної частини бюджету;
• перевірка ефективності та цільового використання бюджетних коштів i 

коштів позабюджетних фондів;
• контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку i звітності;
• виявлення резервів збільшення дохiдної бази бюджету держави;
• контроль за реалiзацiєю механізму мiжбюджетних відносин.
Бюджетний контроль здiйснюється на всіх етапах бюджетного процесу. 

Важливу роль у ньому вiдiграють попередній і поточний контроль. Його вико-
нують всі учасники бюджетного процесу (органи управлiння, підприємства, ор-
ганiзацiї та установи). Поточний контроль здійснюється в процесі виконання 
бюджету як органами державної влади та управління, так i спецiалiзованими 
службами фінансового контролю (Податковою адмiнiстрацiєю, Контрольно-
ревізійною службою, Державним казначейством, Аудиторською палатою i  
аудиторськими фірмами, Рахунковою палатою). В країнах з розвиненими 
ринковими відносинами такий контроль виконують також громадяни, як без-
посередньо, так i в опосередкованій формі. Пряма форма контролю означає, 
що проект бюджету, а також дані про його виконання є доступними на всіх 
рівнях кожному громадянину i він може ознайомитися з ними будь-коли. 
Опосередкована форма пов’язана із виборами представників влади. За наяв-
ності суттєвих порушень у бюджетному процесі шансів на переобрання прак-
тично не залишається. Тобто контроль забезпечується передусім гласністю i 
відкритістю бюджетного процесу, що, у свою чергу, впливає i на контрольні 
органи. В таких умовах їх діяльність стає відкритою, а результати можуть 
бути перевірені. Контроль громадянами як в прямій, так i в опосередкованій 
формах у нас в країні практично не здійснюється.

Система бюджетного контролю складається з таких елементів: суб’єкт 
контролю; об’єкт контролю; предмет контролю; методи контролю; процес 
контролю; узагальнення та реалізація результатів контролю. До методів 
бюджетного контролю належать документальна i камеральна перевірки, еко-
номічний аналіз, ревізія, обстеження.



207

Ревізія — найбільш поширений метод бюджетного контролю. Це система 
контрольних дій, спрямованих на всебічну перевірку фінансово-господарської 
діяльності пiдприємств, установ, організацій, а також роботи фінансових ор-
ганів щодо складання i виконання бюджету з метою встановлення законності 
здійснених операцій, дотримання фінансової дисципліни, порядку i правил 
організації обліку, достовірності звітності.

Основними завданнями ревізій (перевірок) виконання бюджетів, стану ро-
боти фінансових органів i органів Державного казначейства є:

• дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів від-
повідних рівнів;

• ревізія поточного рахунка відповідного бюджету, позабюджетних i ва-
лютних коштів органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування;

• правильність витрачання коштів на утримання фінансових органів, 
органів Державного казначейства, апарату відповідних державних ад-
мiнiстрацiй та органів місцевого самоврядування.

Основними завданнями ревізії (перевірок) бюджетних установ є:
• додержання бюджетної дисципліни;
• перевірка правильності планування i використання бюджетних коштів;
• збереження грошових коштів i матерiальних цінностей;
• правильність ведення обліку i звітності;
• законність утворення та ефективність використання позабюджетних 

коштів.
Якщо на підприємстві, в установі чи органiзацiї, що ревізується, не забез-

печується усунення виявлених порушень, керівник, який призначив ревізію, 
надсилає керівникові цього об’єкта пропозиції щодо повного відшкодування 
виявлених збитків i дає пропозиції, як запобігти фактам порушень або злов-
живань. Вимоги та пропозиції щодо усунення виявлених порушень керівни-
ками перевірених пiдприємств, установ та організацій подаються до керівних 
органів із дотриманням посадової субординації.

У разі виявлення суттєвих порушень фiнансової дисципліни та інших зло-
вживань матеріали ревізій передаються до слідчих органів i одночасно пору-
шується питання про усунення із займаних посад винних у зловживаннях 
осіб. Якщо за фактами зловживань не може бути порушено кримінальної 
справи, на винних у здійсненні таких зловживань накладається адміністра-
тивне стягнення.

Ревізор здійснює перевірку виконання вказівок безпосередньо на пiдпри-
ємствi. Матеріали ревізії контролюються до повного відшкодування виявле-
них збитків та перерахування до бюджету або до державних цільових фондів 
донарахованих платежів. Органам контрольно-ревізійної служби надано пра-
во вилучати в дохід відповідного бюджету виявлені ревізіями приховані або 
занижені валютні та iншi платежі; стягувати до бюджету кошти, отримані за 
допомогою незаконних угод; застосовувати фінансові санкції.

4.2.10. Податковий менеджмент

Сутність та принципи побудови податкового менеджменту. Податковий 
менеджмент є складовою всієї податкової політики на рівні як держави, так і 
регіону, галузі, підприємства, громадянина.
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Податковий менеджмент — система принципів і методів розроблення та 
реалізації управлінських рішень, пов’язаних з вибором податкової системи, 
розрахунком податкових платежів, постійним контролем за їх здійсненням. 

Податковий менеджмент охоплює три рівні податкової політики.
1. Державний податковий менеджмент. Він стосується сфери державної 

податкової політики. Її метою є організація такої податкової системи, яка б, з 
одного боку, задовольняла всі або більшість фінансових потреб держави, а з 
іншого — не була обтяжливою для платників податків. Менеджмент цього 
рівня повинен здійснюватись залежно від економічної та фінансової стратегії 
держави й відповідно до розробленої податкової стратегії. 

2. Податковий менеджмент підприємства. Його завданням є розроблен-
ня податкової політики підприємства залежно від його економічної стратегії 
та напрямів діяльності, а також визначення такої системи податків, яка б 
дала змогу отримувати найбільші прибутки за оптимальних податкових пла-
тежів щодо всіх рівнів бюджетної політики. 

3. Податковий менеджмент громадян. Сфера його застосування — подат-
кові платежі конкретних громадян, які мають приватний характер, а також 
вибір такої системи сплати податків, яка найбільше підвищувала б рівень доб-
робуту громадян (наприклад, податки на майно, власність, землю тощо). Ця 
сфера також охоплює напрями діяльності громадян, за якими вони не утво-
рюють якогось підприємства або іншої організаційної структури, а працюють 
самостійно і отримують за це гроші (наприклад, надомництво, вирощування 
овочів на присадибній ділянці з подальшою реалізацією їх та ін.). 

Завдання податкового менеджменту:
1) створення законодавчої бази, яка відповідала б як вимогам державної 

політики, так і прагненням платників податків; головним при цьому повинна 
бути її стабільність; 

2) утворення відповідно до законодавства нормативної бази, яка регулюва-
ла б форми та види податкових платежів підприємств з урахуванням умов, 
які складаються на цей момент. Це стосується передусім розроблення методи-
ки розрахунку податкових платежів, порядку їх сплати. При цьому повинна 
бути відносна постійність цієї бази; 

3) утворення системи податкових інститутів, які обслуговують діяльність 
підприємств, і визначення системи вимог, меж сфери діяльності та впливу на 
платників податків;

4) утворення системи штрафних санкцій, з одного боку, щодо тих платни-
ків, які порушують правила та порядок сплати податків, а з іншого — стосов-
но керівників фінансових органів, які перевищують свої повноваження. Ма-
ють бути визначені порядок і методика відшкодування платникам податків 
тих втрат, які були завдані при прийнятті рішень керівництвом податкових 
органів;

5) утворення ефективної системи контролю за податковою системою на 
рівні держави. 

Податковий менеджмент повинен відповідати особливим вимогам, які є 
обов’язковими при його організації та здійсненні. На практиці вони мають 
форму принципів, від яких залежить і ефективність податкового менедж-
менту:
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1. Єдність і взаємодія з іншими системами в загальному управлінні. По-
датковий менеджмент повинен бути інтегрований в економічну та функціо-
нальну систему, оскільки будь-яке рішення, що стосується сплати податків, 
впливає на загальний фінансовий стан платника, отримання чистого прибут-
ку та ефективність його фінансової діяльності. Податковий менеджмент може 
також визначати вибір видів господарської діяльності (особливо тих, які ма-
ють пільгове оподаткування), можливість інвестиційного розвитку як на під-
приємстві, так і в державі в цілому. Податковий менеджмент визначає також 
систему стимулювання роботи працівників та їх зацікавленість у результатах 
праці та ін. Тобто податковий менеджмент повинен бути частиною єдиної сис-
теми управління підприємством та інтегрованим у цю систему. 

2. Комплексний характер прийняття рішень з питань оподаткування. 
Усі управлінські рішення повинні прийматися з урахуванням дії всієї систе-
ми управління підприємством та часу. Так, прийняття тимчасового рішення 
щодо сплати податку може зрештою призвести до збитків. Наприклад, непра-
вильне віднесення витрат на собівартість (коли вони повинні бути відшкодо-
вані за рахунок прибутку) призводить до зменшення бази оподаткування при-
бутку підприємства і накладання на нього штрафних санкцій. Отже, 
отримання тимчасового ефекту надалі призводить до збитків. Цей принцип 
передбачає орієнтацію управлінських рішень податкового менеджменту на 
кінцевий результат і досягнення мети платника. 

3. Динамізм податкового менеджменту. Актуальність цього принципу 
зумовлена різними чинниками: 

1) нестабільністю законодавства з питань оподаткування. Так, в закони 
щодо податків майже щотижня Верховною Радою України вносяться зміни 
або доповнення, а в деяких випадках (наприклад, Закон про оподаткування 
прибутку підприємств, ПДВ) зміни вносяться й у прийняті раніше рішення;

2) постійною зміною в умовах ринкової економіки та перехідного періоду 
як зовнішніх, так і внутрішніх чинників впливу на економіку (рівня інфля-
ції, доходів населення та його добробуту, кон’юнктури ринку, ставлення до 
України інших держав тощо). Тому, приймаючи управлінські рішення щодо 
податкової політики, потрібно враховувати умови, які склалися. Крім того, 
треба мати на увазі, що будь-яке, навіть найкраще, рішення не можна з одна-
ковим успіхом реалізувати ще раз. Його потрібно, як мінімум, модифікувати 
або прийняти інше. 

4. Багатоваріантність підходів при прийнятті управлінських рішень. 
Податковий менеджмент, як і будь-який менеджмент, передбачає при розроб-
ленні багато варіантів для надання можливості вибору найперспективнішого, 
ефективного та сприятливого для певних умов рішення. Для цього передбача-
ються розроблення критеріїв оцінки рішення та визначення їх параметрів. 
При розробленні потрібно користуватися як загальними критеріями, так і та-
кими, які визначаються безпосередньо на підприємстві. 

Головна мета податкового менеджменту підприємства — забезпечення 
йому оптимальних податкових платежів з урахуванням чинного законо-
давства. При цьому потрібно приділяти увагу вирішенню кількох проблем. 

Дисципліна та культура платників податків. Більшість керівників під-
приємств (як в Україні, так і за кордоном) вважають податки втратами для 



210

свого бізнесу. Але податкові стягнення, по суті, є платою за можливість жити 
і діяти в умовах цивілізованого суспільства. Тому й дисципліна сплати подат-
ків визначає ступінь цивілізованості держави, а це впливає і на визначення 
головної мети суспільства. Так, у країнах з розвиненою ринковою економікою 
для середньостатистичного платника не існує проблеми сплати податків: їх 
потрібно платити однозначно. Проте за можливості підприємство розробляє 
заходи щодо зменшення їх розміру за рахунок пільг, які надаються держа-
вою. На жаль, в Україні більшість керівників підприємств ставить за мету 
взагалі не сплачувати податки (при цьому вони свідомо ідуть на порушення 
чинного законодавства). 

Поєднання стратегічної і тактичної (поточної) цілей податкового ме-
неджменту. Між ними можуть бути й суперечності. У деяких випадках змен-
шення сплати податків може надалі призвести до збільшення їх загальної 
суми наприкінці стратегічного періоду. Наприклад, помилковий розрахунок 
амортизаційних відрахувань наприкінці звітного періоду спричиняє скоро-
чення бази оподаткування прибутку і призводить до штрафних санкцій у май-
бутньому. 

Мінімізація та оптимізація сплати податків. Ця проблема тісно 
пов’язана із загальною політикою підприємства. Так, зменшення податків за 
рахунок скорочення обсягів діяльності при збереженні або збільшенні роз-
мірів отриманого прибутку в сучасних умовах (зменшення податку на додану 
вартість, на інновації, земельного податку) може зрештою збільшити прямі 
податки (податок на прибуток), якщо виріб реалізується за високою ціною зі 
значною прибутковістю. Тобто у деяких випадках вигіднішою є оптимізація 
податкових платежів (вкладання частини прибутку в інвестування, розши-
рення виробництва, а не спрямування її на стимулювання праці). При вирі-
шенні цієї проблеми ми не розглядаємо випадків, коли мінімізація податків 
відбувається за рахунок свідомого тимчасового зниження бази оподаткування 
або інших порушень законодавства (навіть якщо воно не має кримінального 
характеру). 

Ризик податкових платежів для платників податків. Насамперед це ри-
зик, пов’язаний зі змінами податкового законодавства. При цьому потрібно 
мати на увазі, що вони можуть відбуватись як на рівні вищих державних за-
конодавчих органів (зміни законів Верховною Радою України, нормативної 
бази на рівні уряду України, окремих міністерств і відомств), так і на місцево-
му рівні, причому останній для більшості платників податків є найбільш ри-
зикованим. 

Процес розроблення податкового менеджменту підприємства. Цей процес 
складається з кількох етапів:

1. Розроблення загальної політики оподаткування для підприємства. 
Сутність цього етапу полягає у визначенні податковим менеджментом всієї 
податкової системи для конкретного підприємства з урахуванням усіх чинни-
ків — передусім видів діяльності, форми організації підприємства, підпоряд-
кованості, відносин з державними органами влади тощо. У свою чергу, на  
підприємстві визначаються всі податки, збори, обов’язкові платежі, які воно 
повинне сплачувати згідно з чинним законодавством. 

2. Визначення податкових пільг і можливості їх застосування на підпри-
ємстві. Кожен податок, збір та обов’язковий платіж має особливі пільги, які 



211

дають змогу зменшити податковий тягар на підприємство. Тобто пільги є ре-
альною можливістю досягти оптимізації податкових платежів, не порушуючи 
чинного законодавства (окремо це питання розглянемо нижче). 

3. Розрахунок можливої виробничої диверсифікації підприємства та змі-
ни при цьому податкових платежів. Згідно з чинною податковою системою 
оподаткуванню підлягають не тільки обсяги діяльності підприємства, а й різ-
ні види його діяльності. Наприклад, ставки акцизного збору залежать від 
виду виробу, місця виробництва. Ставка земельного податку також визна-
чається залежно від використання земельної ділянки: під виробництво окре-
мих видів продукції, службові приміщення, сільськогосподарські угіддя, 
житло та ін. Тому перед податковим менеджментом підприємства постає за-
вдання: розробити таку виробничу стратегію підприємства, яка б дала змогу 
оптимізувати податкові платежі, зменшити сплату їх загального розміру і та-
ким чином уникнути несприятливої податкової політики з боку держави (на-
приклад, почати випуск такої продукції, яка не має державних обмежень цін, 
має податкові пільги та ін.). 

4. Розроблення планів податкових платежів у цілому по підприємству. 
Виконання цього завдання передбачає планування розмірів податків, зборів 
та обов’язкових платежів згідно з чинними нормативами, ставками та за за-
твердженими методиками. 

5. Розроблення податкового календаря. Виконання цього завдання має ве-
лике значення для прищеплення платникам податків податкової культури та 
порядку. Крім того, це уможливлює дотримання строків сплати податків й 
уникнення відповідних порушень. 

6. Визначення та оцінка ефективності виробленої податкової політики 
й системи оподаткування підприємства. За своєю сутністю це завдання є 
підсумковим і дає можливість оцінити здійснену роботу та корисність подат-
кового менеджменту в цілому. 

Як і будь-який менеджмент, податковий передбачає обов’язкові складові, 
специфічні елементи. Головними з них є суб’єкт та об’єкт оподаткування. 

Суб’єкт оподаткування — всі платники податків. Суб’єкти оподаткуван-
ня в Україні поділяються на дві категорії: юридичні та фізичні особи. Вони 
відповідають за дотримання строків, порядку сплати податків і за їх порушен-
ня несуть адміністративну, а в певних випадках і кримінальну відповідаль-
ність. Дотримання порядку сплати податків контролюється як державними 
органами (податкові адміністрації, Міністерство внутрішніх справ, Служба 
безпеки України та ін.), так і іншими уповноваженими органами та організа-
ціями (банками, недержавними та позабюджетними фондами тощо). Так, під-
приємство не зможе почати свою діяльність і йому не відкриють розрахунко-
вий рахунок в установі банку, якщо воно не зареєстроване в податковій 
адміністрації. 

Податкова система є єдиною для всіх платників податку. Відмінність ви-
никає тільки тоді, коли фізичні особи — підприємці переходять на сплату 
єдиного або фіксованого податку та при визначенні пільг за окремими подат-
ками. Наприклад, підприємства сплачують головний прямий податок — по-
даток на прибуток. Для фізичних осіб основний — це прибутковий податок, 
який за економічною сутністю є податком на доходи. Громадяни України, які 
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є підприємцями, також сплачують податок на дохід, тобто податок на прибу-
ток фізичних осіб. 

У країні, де підприємство (або фізична особа) займається підприємниць-
кою діяльністю, суб’єкти оподаткування поділяються на резидентів і нерези-
дентів. До резидентів належать ті, хто зареєстрований у цій країні й здійснює 
в ній свою основну діяльність; має юридичну адресу в цій державі. Нерези-
дентами є ті, хто зареєстрований як підприємство в іншій державі, а здійснює 
діяльність через представництва. Цей поділ платників податків впливає на 
розміри оподаткування. Так, у більшості країн Західної Європи резиденти 
сплачують податки на всі доходи, у тому числі й на отримані за межами дер-
жави. Нерезиденти сплачують податки тільки на доходи, отримані на тери-
торії країни, де вони працюють через представництва. 

У деяких країнах на особливості оподаткування впливає такий чинник, як 
правові форми організації підприємництва. Це стосується акціонерних това-
риств, підприємств з обмеженою відповідальністю, коли вони звільняються 
від сплати певних податків. 

Об’єктом оподаткування виступають переважно майно, дохід або приріст 
вартості виробу, вид діяльності. Так, за сплати податків на землю, майно, 
спадщину об’єктом оподаткування є земля, майно підприємства, дохід від 
спадщини фізичної особи, вартість подарунка, вартість фондів юридичної осо-
би або їх приріст. За сплати податку на прибуток (дохід), стягнення прибутко-
вого податку з громадян об’єкт — це сума отриманого доходу, балансового 
прибутку, доходи громадян, які вони отримують з різних джерел. За сплати 
податку на додану вартість об’єктом оподаткування виступає знов утворена 
вартість товару в процесі його виробництва та просування на ринок. Існують 
також податки на окремі види діяльності — при виробництві продукції або 
наданні послуг, виконанні робіт (патенти, ліцензії, інші дозволи з боку ор-
ганів влади). 

Об’єкт оподаткування має відповідати певним вимогам: бути стабільним, 
безпосередньо стосуватись платника податку й піддаватися чіткому обліку. 
Від останнього залежить розмір податку. Загалом об’єкт оподаткування є ба-
зою для визначення загальних податкових платежів і прибуткової частини 
бюджету. В об’єкті оподаткування найбільше виявляються суперечності між 
функціями податків. З одного боку, виконання фіскальної функції передба-
чає отримання державою податкових платежів у повному обсязі й стабільно, з 
дотриманням порядку та строків сплати платежів. З іншого — платник подат-
ку не зацікавлений у збільшенні податкових платежів, оскільки це об’єктивно 
зменшує його прибуток. Тому для нього вигідне зменшення обсягу об’єкта 
оподаткування (в тому числі й усупереч чинному законодавству). У такому 
разі постає проблема зі згладжуванням цих суперечностей, визначенням 
об’єктів оподаткування згідно з чинним законодавством, з урахуванням оп-
тимізації податкових платежів і з отриманням стабільного прибутку.

Функції податкового менеджменту підприємства. Податковий менедж-
мент реалізує свою головну мету та виконує завдання, які перед ним стоять, 
за допомогою таких функцій: 

1. Розроблення податкової стратегії підприємства. Стратегія підприємс-
тва повинна базуватися на економічній і фінансовій його стратегіях в цілому 
та на їх складових. При розробленні податкової стратегії підприємства визна-
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чають приблизні коридорні межі податкових платежів як у майбутньому, так 
і в попередньому періоді. Для цього визначають конкретні завдання на кож-
ний проміжок часу, розробляють відповідні заходи, пріоритети та параметри 
діяльності. У деяких випадках щодо окремих податків податкова стратегія 
може мати незалежний від інших стратегій характер. Наприклад, податкові 
платежі на землю, майно не залежать від обсягів діяльності та ефективності 
використання ресурсів і майнового потенціалу. 

2. Утворення інформаційної системи. Виконання цієї функції полягає у 
формуванні інформаційної бази, яка б повністю задовольняла усім потребам 
податкового менеджменту. Для цього визначають усі зовнішні, а також внут-
рішні джерела отримання нормативної, правової інформації. Насамперед це 
пов’язано із системою обліку на підприємстві, повнотою та достовірністю от-
риманої інформації. 

3. Аналіз податкової політики підприємства. У процесі виконання цієї 
функції аналізують не тільки динаміку, структуру податкових платежів, а й 
організацію податкової служби на підприємстві взагалі. У процесі аналізу 
визначають не лише зміни в податкових платежах, а й недоліки в організації 
планування та в сплаті податків. 

4. Планування податкової діяльності. Здійснюється на підставі податко-
вої стратегії підприємства. Виконання цієї функції передбачає розроблення 
на майбутнє як стратегічних планів, так і поточних, податкового календаря 
підприємства. 

5. Контроль за виконанням податкової політики підприємства. Ця фун-
кція передбачає не тільки здійснення контролю за дотриманням порядку та 
строків сплати податкових платежів, а й коригування податкової політики 
залежно від зміни економічної та політичної ситуації. Вона забезпечує також 
застосування дієвого внутрішнього контролю за податковою системою підпри-
ємства й покладання обов’язків за виконання цієї функції на відповідальних 
осіб. Здійснюється цей контроль переважно за допомогою системи певних по-
казників і в контрольні періоди. 

4.2.11. Муніципальний менеджмент

Сутність муніципального менеджменту. Муніципальний менеджмент — 
наукова дисципліна в системі економічних знань, яка вивчає управління со-
ціально-економічними системами різного рівня. Крім того, муніципальний 
менеджмент — це реальна соціальна практика, система дій і умов управління 
певними регіональними та територіальними об’єднаннями. Вважають, що 
муніципальний менеджмент тотожний місцевому самоврядуванню як форма 
управління місцевою (муніципальною) власністю [91]. У Європейській хартії 
під місцевим самоуправлінням (самоврядуванням) розуміють право і реальну 
спроможність органів місцевого самоврядування регламентувати значну час-
тину державних справ і керувати ними, діючи в межах закону, під свою від-
повідальність і в інтересах місцевого населення.

Проте однозначного визначення понять “муніципальний менеджмент”, 
“місцеве самоврядування” не існує. Більше того, розмаїття теоретичних під-
ходів до розуміння особливостей, сутності місцевого самоврядування спричи-
нило появу багатьох підходів до визначення терміна “місцеве самоврядуван-
ня”. Найпоширенішими з них є такі:
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• теорія вільної громади (ХІХ ст.). Її основу становить твердження про те, 
що за своєю природою громада має право на вирішення усіх проблем не-
залежно від центральної влади;

• господарська теорія (Р. Моль, В. Кірхенхейм, А. Васильчиков та ін.). 
В її основі твердження стосовно того, що місцеве самоуправління вирі-
шує справи недержавного значення;

• юридична теорія, або теорія самоврядних одиниць як юридичних осіб 
(Е. Мейєр, Г. Еллінєк, Х. Преус, О. Мауер, Б. Чечерін, Н. Коркунов  
та ін.). Згідно з цією теорією органи місцевого самоврядування здійс-
нюють функції державного управління, проте є органами не держави, а 
місцевої, територіальної громади;

• політична теорія (початок ХХ ст.). Сутність її полягає в тому, що народ 
протиставляється уряду;

• державна теорія (Л. Штейн, Р. Гнейст, В. Безобразов, Н. Лазаревський 
та ін.). Згідно з нею місцеве самоврядування вважається своєрідною час-
тиною держави, а той, хто займається таким самоврядуванням, — вико-
навцем державницької волі та політики;

• органічна теорія. Базується на розумінні територіальної громади як 
певної нижчої організації держави. Прихильників такої теорії досить 
мало;

• соціально-класова теорія. Найперше була притаманна ортодоксальному 
марксизму, пізніше — марксизму-ленінізму; полягає в тому, що місцеве 
самоврядування розглядається як громадський інститут держави, за ра-
хунок якого панівний клас суспільства забезпечує реалізацію на місцях 
своїх інтересів.

Для будь-якого теоретичного визначення (моделі) місцевого самоврядуван-
ня принципово важливим є те, що органи місцевого самоврядування мають 
вирішувати усі проблеми, узгоджуючи державні, регіональні інтереси з інте-
ресами територіальних громад. Звідси сутність, призначення, специфіка не 
лише діяльності таких органів, а й функціонування місцевого самоврядуван-
ня загалом.

Врешті феномен місцевого самоврядування можна усвідомити через конк-
ретні питання, які безпосередньо перебувають у його площині. Український 
фахівець в галузі управління В. Куйбіда наводить такі головні з них:

• фінанси місцевого рівня;
• питання соціально-економічного розвитку населених пунктів;
• планування і забудова населених пунктів;
• комунальне землекористування, використання місцевих природних ре-

сурсів;
• управління об’єктами комунальної власності;
• догляд за дорогами, їх будівництво;
• каналізація, електро-, газо-, водопостачання;
• житлове будівництво;
• робота місцевого транспорту, благоустрій;
• утримання кладовищ, надання ритуальних послуг;
• робота дошкільних установ, закладів початкової та середньої освіти;
• робота медичних установ, надання медичних послуг;
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• робота комунальних закладів культури, фізичної культури, спорту, ту-
ризму;

• працевлаштування і організація громадських робіт;
• питання охорони довкілля, громадського порядку тощо [68].
Відповідно до моделі конкретної держави, її політичної системи існують 

муніципальні утворення. Це міські, сільські поселення, декілька поселень, 
об’єднаних загальною територією, частина поселення, інша заселена тери-
торія, в межах яких здійснюється місцеве самоуправління (самоврядування), 
є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого само-
управління [92].

Об’єктом муніципального управління (місцевого самоврядування) є місце-
ве товариство (communiti). Це населення, яке проживає на одній території, в 
межах певних кордонів, — соціальна спільнота людей, спроможна як суб’єкт 
управління на основі спільних цінностей перетворювати місцеве господарс-
тво, якість послуг, місцеве виробництво відповідно до своїх інтересів, постій-
но поліпшуючи якість життя [93].

Місцеве товариство може інтерпретуватися і як органи місцевого самоуп-
равління (самоврядування) (англ. local authorities) [91]. Розрізняють переваж-
но два типи товариств:

• перший тип — товариство інтересів, яке визначається особистісними 
відносинами в межах кола друзів і родичів, професійних асоціацій, 
об’єднань за спільними інтересами;

• другий тип — товариство, що характеризується відносинами сусідства, 
як правило, обмежене певною територією.

Стосовно поняття “місцеве товариство” прийнятнішим є другий тип такого 
товариства, для якого характерні чотири основні ознаки: 

• населення (товариство людей — історичне, культурне, сусідське та ін.);
• місце (територія), простір в межах певних кордонів;
• соціальна взаємодія (сусідські відносини);
• почуття товариства (психологічна ідентифікація з товариством, що ха-

рактеризується спільністю цінностей, почуттям належності до подій у 
суспільстві, відповідальності перед товариством тощо) [91].

У деяких країнах разом з поняттям “місцеве товариство” вживається по-
няття “муніципальне утворення”. Так, законодавство Російської Федерації 
визначає, що таке утворення є міським, сільським поселенням, в межах якого 
здійснюється місцеве самоуправління, має муніципальну власність, місцевий 
бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. Основна мета місцевого 
товариства — розвиток самоорганізації, самодіяльності населення з метою 
найкращої організації і влаштування свого життя, вирішення спільних пи-
тань і проблем, задоволення індивідуальних, групових, корпоративних та ін-
ших інтересів членів товариства. Такою ж є і головна мета муніципального 
менеджменту.

Питання і проблеми муніципального менеджменту. Це питання муніци-
пальної науки, головними з яких є:

• стан та перспективи розвитку місцевого товариства;
• місцеві економіка, бюджет, власність тощо;
• співвідношення на місцевому рівні управління і самоуправління;
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• засади місцевого самоуправління, його принципи, механізми, форми і 
методи практичного здійснення;

• стратегія подальшого розвитку місцевого товариства, зміст правового та 
іншого регулювання його функціонування.

Муніципальне управління, самоврядування здійснюються за наявності 
муніципальної власності та відповідних муніципальних служб. Муніципаль-
на власність — власність конкретного муніципального утворення — регіону, 
міста, міського, сільського району, селища, села тощо. Для того щоб розпо-
ряджатися такою власністю, треба мати місцевий бюджет, планувати і здійс-
нювати його накопичення і витрати.

Муніципальні служби — органи місцевого самоуправління, де на постійній 
професійній основі працюють управлінці-професіонали.

В широкому розумінні самоврядування (англ. — self-mаnеgement; нім. — 
Selbstverwaltund; фр. — autoqestion (automonie); чеськ. — samosprava) пояс-
нюють як автономне функціонування будь-якої організаційної системи чи 
підсистеми або управління справами територіальної спільноти, організації, 
колективу, самостійно здійснюване їх членами через виборні органи чи безпо-
середньо [68].

Місцеве самоврядування — право і реальна здатність органів місцевого са-
моврядування регламентувати значну частину публічних справ і управляти 
ними, діючи в межах закону, на свою відповідальність і в інтересах місцевого 
самоврядування [26]. У свою чергу органи місцевого самоуправління (само-
врядування) — це виборні та інші органи, які наділені повноваженнями щодо 
вирішення питань місцевого значення і не входять до системи органів держав-
ної влади.

Найбільш загальні засади місцевого самоврядування визначено в деяких 
міжнародних документах. Так, Європейська хартія місцевого самоврядуван-
ня містить такі нормативні визначення:

1. Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих влас-
тей, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою части-
ною державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місце-
вого населення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обира-
ються таємним голосуванням на підставі прямого, рівного загального вибор-
чого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення 
ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або 
будь-якої іншої прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом.

Згадана хартія визначає, що об’єктом місцевого самоврядування є частина 
публічних (державних) справ, які становлять питання місцевого значення. Ці 
питання мають комплексний характер і пов’язані з реалізацією інтересів 
членів територіальної громади у всіх сферах місцевого життя: економіці, ос-
віті, науці, культурі, громадському порядку тощо.

У Конституції України самоврядування визначено як:
• одна із засад конституційного ладу в Україні;
• специфічна форма народовладдя;
• право громадян певної території (територіальної громади) на самостійне 

вирішення питань місцевого рівня.
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Місцеве самоврядування має власні повноваження і реалізує їх самостійно 
та незалежно від держави. В межах своїх повноважень, визначених законом, 
органи місцевого самоврядування приймають рішення, які є обов’язковими 
для їх виконання на певній території.

Деякі держави, що намагаються максимально демократизувати свої сус-
пільства, дбають про реальний розвиток і становлення муніципального управ-
ління і місцевого самоврядування як дієвих засобів формування правової дер-
жави і громадянського суспільства. Так, в Російській Федерації Конституція 
1993 р. проголосила розмежування органів державної влади і місцевого само-
управління, самоврядування. Засади такого самоуправління, самоврядуван-
ня було закладено у Федеральному законі “Про загальні принципи організації 
місцевого самоуправління в Російській Федерації”.

У Конституції України (ст. 140) зазначено, що “місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання 
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирі-
шувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України” 
[1]. Тобто місцеве самоврядування визнано і визначено однією із засад конс-
титуційного ладу України, яка передбачає встановлення такої цілісної систе-
ми управління, яка базувалася б на самостійності територіальних громад, ор-
ганів місцевого самоврядування у вирішенні більшості питань і проблем 
місцевого рівня і значення. Саме тому природа місцевого самоврядування, на 
думку В. Куйбіди, зумовлена низкою факторів історичного, політико-право-
вого, соціально-економічного, географічного, культурологічного тощо харак-
теру [68].

Основні засади місцевого самоврядування:
• комунальна власність;
• місцевий бюджет;
• виборні органи управління.
Структура органів місцевого самоуправління:
• місцевий виборний орган — його обирає населення відповідно до ад-

міністративно-територіального поділу;
• виконавчий орган — виконує рішення виборного органу та здійснює опе-

ративне управління в межах адміністративно-територіальної одиниці.
Основні принципи здійснення місцевого самоврядування:
• реальне народовладдя;
• законність і правопорядок;
• власність;
• виборність;
• реальне поєднання державних і місцевих інтересів;
• правова, організаційна, матеріально-фінансова самостійність у межах 

повноважень, визначених законом;
• підзвітність і відповідальність органів та посадових осіб самоврядуван-

ня перед територіальними громадами;
• державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
• судовий захист прав місцевого самоврядування [26].
Найпоширеніші моделі місцевого самоврядування:
• радянська. Існувала у формі рад та їх комітетів. Ради при цьому були 

органами державної влади на усій території СРСР;
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• англо-американська, або англосаксонська. За такою моделлю представ-
ницькі органи діють самостійно, прямого підпорядкування вищим орга-
нам немає. На усіх рівнях управління функціонують органи місцевого 
самоврядування, а місцеві органи виконавчої влади загальної компетен-
ції відсутні;

• іберійська. Управління за цією моделлю (Бразилія, Мексика, Порту-
галія та інші країни) організовано так, що на всіх субрегіональних рів-
нях воно здійснюється через обрані населенням представницькі органи 
місцевого самоврядування та відповідних головних посадових осіб міс-
цевого самоврядування (префектів, мерів, алькадів тощо);

• континентальна (романо-германська або європейська). За цієї моделі 
управління місцеві органи влади підпорядковуються вищим державним 
органам, які здійснюють прямий контроль за їх діяльністю. До того ж 
вона базується на поєднанні місцевого управління та самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні має давнішні історичні традиції. Його 
як принцип було закріплено ще в Конституції гетьмана Пилипа Орлика 
(1710), потім у Конституції УНР (1918). Цей принцип відповідно до вимог Єв-
ропейської хартії зафіксовано у Конституції України 1996 р., згідно з чим і 
вибудовується уся система місцевого самоврядування у суверенній Україні.

4.2.12. Регіональний менеджмент

Регіональний менеджмент застосовується при вирішенні питань, проблем 
функціонування окремих регіонів. Він має забезпечувати виявлення і комп-
лексне використання потенційних можливостей регіонів, об’єднувати і коор-
динувати зусилля регіональних структур для реалізації соціально-еконо-
мічної політики держави. Регіональний менеджмент залежить і будується 
відповідно до особливостей функціонування регіону та регіональної політики. 
Оскільки регіон є частиною країни та виділеною територіальною одиницею, 
менеджмент, який в ньому здійснюється, повинен враховувати як загально-
державні, так і територіальні, місцеві особливості — природні, економічні, 
соціальні та ін. Регіональна політика спрямована на розвиток певного куль-
турного, економічного і адміністративного регіону з елементами планування 
[36]. Часто термін “регіональна політика” вживається як синонім понять “ре-
гіональна економічна”, “регіональна структурна” політика.

Деякі вчені, зокрема Д. Стеченко [128], вводять і обґрунтовують таке по-
няття, як “регіонально-адміністративний менеджмент”. Під ним розуміють 
цілеспрямовану дію органів місцевого самоврядування на підприємства та  
організації, розташовані в межах певного регіону, в інтересах досягнення  
загальнорегіональних цілей. Отже, регіонально-адміністративний менедж-
мент — це управління соціально-економічним розвитком територіальних 
одиниць: селища, міста, району міста, сільського адміністративного району, 
області, а також управління вирішенням регіональних проблем держави.

Концептуально регіональний менеджмент має вирішити такі докорінні пи-
тання соціальної практики, що стосуються окремих територій:

• якими є життєві сили, природні та інші соціальні ресурси і технології їх 
освоєння;

• якими мають бути місцева (регіональна) економіка, місцеві матеріаль-
ні та технічні ресурси, як розвивати місцеве господарство, формувати  
бюджет, збирати і витрачати податки;
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• якими повинні бути управління та самоуправління на місцевому рівні;
• як мають бути врегульовані процеси відносин центру і регіону та ін.
На регіональному рівні потрібні менеджери різного спрямування і фаху, 

але найбільшого значення набуває підготовка фахівців для вирішення функ-
ціональних завдань передусім у виробничій та соціальній сферах.

У виробничій сфері:
• ефективний розвиток регіону та узгодження його специфічних інтересів 

і потреб із загальнодержавними;
• внутрірегіональний поділ праці, а також становлення раціональних 

зв’язків і структури з урахуванням спеціалізації, кооперування, комп-
лексування господарства регіонів у цілому;

• спільна діяльність підприємств, структур, організацій у регіоні з метою 
забезпечення виробничо-споживчої збалансованості та раціонального 
використання ресурсного потенціалу регіону;

• забезпечення максимально сприятливих інфраструктурних умов для 
створення ефективного функціонування виробничих об’єднань, струк-
тур і підрозділів;

• розвиток територіально-міжгалузевих комплексів, формування регіо-
нальних комплексів тощо.

У соціальній сфері:
• оптимальне задоволення запитів і потреб населення в праці й забезпечен-

ня ефективного використання трудового потенціалу регіону загалом;
• створення належних умов для відтворення і розширення трудового по-

тенціалу регіону;
• забезпечення високого, ефективного розвитку соціальної інфраструкту-

ри регіону;
• задоволення регіональних інтересів і потреб населення в продуктах хар-

чування, товарах народного споживання і послугах тощо;
• регулювання і визначення перспектив формування систем розселення 

населення (демографічна проблема);
• опрацювання заходів щодо оздоровлення екологічного середовища та 

забезпечення сприятливих умов життєдіяльності, а також реалізації 
ресурсного потенціалу регіону в контексті загальнодержавних проблем 
тощо.

Менеджери на регіональному рівні займаються переважно організацією 
роботи життєво важливих для людей об’єктів: дороги, тепло, електроенергія, 
вода, світло, газ, опалення, освіта, дошкільні установи, охорона здоров’я, тор-
гівля, соціальне обслуговування населення, забезпечення санітарних умов 
життя і господарювання, озеленення, створення і підтримання баз відпочин-
ку і оздоровлення та ін. У свою чергу, це створює відповідні умови для успіш-
ної діяльності муніципальних (регіональних) підприємств, закладів, установ.

4.2.13. Екологічний менеджмент

Сутність, предмет та завдання екологічного менеджменту. Суспільний роз-
виток супроводжується загостренням протиріч між дедалі зростаючими потре-
бами людства в природних ресурсах та якісному середовищі проживання і об-
меженими можливостями біосфери. Головним завданням екологічного 
менеджменту є не стільки врахування цих протиріч, як комплексний управ-
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лінський вплив на суб’єкти господарювання з метою раціонального вико-
ристання природного середовища (довкілля). Ефективність такого впливу зале-
жить від дієвості механізму, яким оперуватиме екологічний менеджмент.

Враховуючи, що екологічний менеджмент безпосередньо пов’язаний з при-
родничими та економічними науками, він повинен враховувати особливості 
та закони розвитку кожної з них. Таким чином, екологічний менеджмент пе-
ребуває на перетині теоретичної і практичної екології та наукової системи уп-
равління, що охоплює сукупність економічних і адміністративних методів, 
засобів впливу на діяльність суб’єктів господарювання, спрямованих на до-
сягнення поставленої мети. В цьому плані екологічний менеджмент повинен 
сприяти реалізації концепції стійкого еколого-економічного розвитку як на 
локальному, так і на регіональному рівнях.

Таким чином, предметом екологічного менеджменту є така система ор-
ганізації управління суб’єктами господарювання, яка б забезпечила одночас-
не досягнення ефективності виробництва, охорони довкілля та раціональне 
використання природних ресурсів.

Щодо сутності категорії “екологічний менеджмент”, то в спеціальній літе-
ратурі наводяться різні визначення. Проте більшість фахівців під цим понят-
тям розуміють можливі організаційно-управлінські, економічні та адміністра-
тивні засоби впливу суб’єктів управління на об’єкти господарювання, які 
безпосередньо чи опосередковано стосуються використання природного се-
редовища, з метою досягнення екологічних цілей та виконання існуючих про-
ектів і державних програм. Категорія “екологічне управління” в даному разі 
означає діяльність державних органів та економічних суб’єктів, спрямовану 
на дотримання вимог існуючого природоохоронного законодавства, прийнят-
тя і реалізацію відповідних екологічних проектів і програм [108].

Основними функціями екологічного менеджменту є планування, прогно-
зування, організування, координування та контроль. Завдання екологічного 
планування полягає в розробленні заходів із екологічно безпечного господа-
рювання та раціонального використання природних ресурсів за найменших 
витрат. Здійснюється екологічне планування на основі врахування чинних 
норм і нормативів з використанням таких методів: техніко-економічного 
обґрунтування, моделювання, балансових, програмно-цільових.

Важливе значення в досягненні мети екологічного менеджменту має стра-
тегічне планування, яке полягає у прийнятті керівними органами обґрунто-
ваних рішень, що безпосередньо стосуються управління екологобезпечним 
розвитком господарства, використання природних ресурсів, та сприяння їх 
виконанню з метою досягнення головних природоохоронних цілей.

Прийняті внаслідок цього раціональні управлінські рішення виявляються 
у стратегії екологічного менеджменту, до основних функціональних напря-
мів якої належать сучасні методологічні та організаційні засади управління 
станом природних та соціоприродних екосистем, удосконалення використан-
ня та відновлення природних ресурсів, регулювання процесів антропогенного 
впливу на природне середовище.

Екологічне прогнозування передбачає складання прогнозів щодо змін у стані 
природного середовища, зокрема природних ресурсів, та обґрунтування потреб 
в додатковій кількості необхідних для соціально-економічного розвитку країни 
ресурсів. На цій основі обґрунтовується екологічна політика уряду країни.
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Організаційна функція екологічного менеджменту полягає у формуванні 
доцільної системи органів управління, що забезпечила б ефективне з народно-
господарської точки зору управління станом довкілля та використання при-
родних ресурсів. Основними складовими цієї системи управління є чітка рег-
ламентація функцій управління кожної ланки, структура та склад їх 
працівників, ступінь централізації управлінської системи, інформаційні по-
токи, особливо моніторингових показників. 

Внаслідок реалізації координаційної функції екологічного менеджменту 
досягається узгодженість дій органів управління на загальнодержавному, ре-
гіональному, локальному рівнях та їх цілеспрямованість і взаємозв’язок із 
суб’єктами господарювання.

Функція контролю в екологічному менеджменті полягає у завчасному ви-
явленні порушень у природокористуванні, що сприятиме запобіганню невід-
воротних наслідків. Основним завданням контролю у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища є дотримання вимог екологічного 
законодавства на всіх рівнях господарювання.

Органи управління охороною навколишнього середовища та їх функції. 
Об’єктом охорони довкілля є багаторівнева соціально-економічна система, ор-
ганізована відповідно до існуючого в державі територіально-галузевого по-
ділу, що визначає територіальну будову органів управління охороною дов-
кілля. 

До компетенції Верховної Ради України щодо охорони навколишнього при-
родного середовища відповідно до Конституції України належить: визначен-
ня головних напрямів державної політики у сфері охорони довкілля; затвер-
дження державних екологічних програм та правових засад регулювання 
відносин з охорони довкілля; визначення повноважень рад народних депу-
татів; запровадження порядку організації та діяльності органів екологічного 
управління у сфері встановлення правового режиму зон надзвичайної еколо-
гічної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на те-
риторії держави.

Кабінет Міністрів України в галузі охорони навколишнього природного 
середовища виконує такі заходи:

• реалізує визначену Верховною Радою України екологічну політику;
• забезпечує розроблення державних республіканських, міждержавних і 

регіональних екологічних програм;
• координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організа-

цій України з питань охорони навколишнього природного середовища;
• визначає порядок розроблення та затвердження екологічних норма-

тивів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів за-
бруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення 
відходів;

• встановлює порядок визначення плати та її граничних розмірів за ко-
ристування природними ресурсами навколишнього природного середо-
вища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього;

• приймає рішення про організацію територій та об’єктів природно-за-
повідного фонду республіканського значення;

• організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;
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• приймає рішення про зупинення (тимчасове) або припинення діяльності 
підприємств, установ і організації, незалежно від форм власності та під-
порядкування в разі порушення ними законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища.

Центральним органом державного управління природокористуванням є 
Міністерство охорони навколишнього середовища та відповідні його структур-
ні підрозділи на місцях.  До компетенції цього Міністерства належить: здійс-
нення комплексного управління у сфері охорони навколишнього природного 
середовища в державі; здійснення єдиної науково-технічної політики з питань 
його охорони і використання природних ресурсів; координування діяльності 
міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій у цій галузі, а також 
державний контроль за використанням усіх компонентів довкілля; організація 
моніторингу навколишнього природного середовища на основі створення та за-
безпечення роботи державної екологічної інформаційної системи.

Важливу роль в управлінні природокористуванням відіграють обласні, 
міські та місцеві органи влади які несуть відповідальність за стан навколиш-
нього природного середовища на підвідомчих територіях.

Екологічний аудит. Є важливою складовою механізму управління приро-
докористуванням та якістю навколишнього середовища. Це по суті перевірка 
діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання ними норм екобезпеки 
з метою раціонального використання та відтворення природних ресурсів і 
навколишнього середовища в цілому. На підставі отримання об’єктивної ін-
формації про діяльність об’єкта аудиту та її наслідки складають аудиторський 
висновок. 

Екологічний аудит вперше почав застосовуватися в США стосовно великих 
промислових корпорацій після низки аварій з метою організації внутрішньо-
го контролю за власними підприємствами як можливим джерелом забруднен-
ня навколишнього середовища. Тому завдання екологічного аудиту полягало 
в отриманні достовірної інформації щодо імовірних екологічних ризиків у 
структурних підрозділах компаній, дотримання ними природоохоронного за-
конодавства, визначення необхідних заходів для поліпшення існуючого ста-
новища та інформування про це правління корпорацій і акціонерів.

На міжнародному рівні внутрішній аудит як захід самоконтролю був запо-
чаткований у 1989 р. Міжнародною торговельною палатою (МТП), що прий-
няла і опублікувала відповідне рішення з цього питання. Система заходів еко-
логічного аудиту передбачала систематичні перевірки та контроль за впливом 
виробництва на довкілля, на основі чого здійснювався поглиблений система-
тичний аналіз природоохоронної діяльності промислових підприємств. Для 
розвитку цього Комісія європейських співтовариств у 1993 р. запропонувала 
перший проект обов’язкових правил екологічного аудиту. Відповідно до євро-
пейського стандарту сутність екологічного аудиту полягає в незалежній оцін-
ці в інтересах виробника і держави екологічної ефективності управління 
суб’єктом господарювання щодо використання устаткування та технологій з 
метою зростання конкурентоспроможності продукції.

Основні завдання екологічного аудиту:
• збирання об’єктивної інформації щодо діяльності об’єкта аудиту, її 

аналіз та підготовка на цій основі обґрунтованого аудиторського виснов-
ку про вплив на довкілля і його екологічний стан;
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• визначення рівня екологічного ризику та безпеки діяльності об’єкта;
• встановлення ступеня відповідності об’єктів, у яких здійснюється еко-

логічний аудит, прийнятим на певній території санітарним і будівель-
ним нормам та вимогам екологічного законодавства;

• екологічна оцінка впливу об’єктів екологічного аудиту на здоров’я на-
селення, якість природних ресурсів та стан природного середовища в ці-
лому;

• визначення ефективності, достатності та обґрунтованості заходів щодо 
збереження природного середовища та здоров’я населення;

• розроблення на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності 
обґрунтованих рекомендацій та заходів щодо захисту від можливих не-
гативних наслідків їх діяльності населення і довкілля, збереження та 
відтворення природного середовища.

Об’єкти екологічного аудиту: 
• діючі підприємства, організації та установи; 
• певні екологічні ситуації, що мають місце на деяких територіях; 
• окремі земельні ділянки з розміщеними на них природними ресурсами 

або об’єкти, що використовуються чи пропонуються для реалізації; 
• відходи різного походження, стічні води, стан атмосферного повітря над 

окремими територіями та відходи, які забруднюють його; 
• види діяльності фізичних чи юридичних осіб, у тому числі режимні та 

військові об’єкти, озброєння, техніка; 
• приватизаційні та інвестиційні проекти, програми, кредитні угоди; 
• сировинні матеріали, готова до використання продукція, в тому числі 

продукти харчування, технологічні процеси; 
• екологічні паспорти підприємств, існуюча та проектована техніка безпе-

ки, засоби індивідуального та колективного захисту.
Суб’єкти екологічного аудиту поділяються на дві групи:
1) замовники — фізичні та юридичні особи як користувачі природних ре-

сурсів; власники господарських об’єктів чи довірені особи, які мають юридич-
не право замовляти здійснення екологічного аудиту; центральні, регіональні 
та місцеві органи виконавчої влади, а також структури виконавчої влади;

2) виконавці, основними серед яких є: екологічні аудиторські організації; 
аудитори, в тому числі провідні, та аудиторські групи з питань екології; від-
повідні фахівці центральних органів виконавчої влади з питань екології та 
природокористування, які мають спеціальні повноваження.

Залежно від спеціалізації господарських суб’єктів, визначених завдань та 
внутрішніх і зовнішніх потреб екологічний аудит класифікують на такі види: 
аудит управлінської діяльності підприємств; мінімізації відходів; нерухо-
мості; енергозбереження; виявлення користувачів господарських об’єктів, у 
тому числі земельних ділянок.

Форми екологічного аудиту: екологічний аудит виробничих об’єктів та ус-
таткування; військових і оборонних об’єктів; територій; екологічний консал-
тинг, завданням якого є надання аудиторами консультативних послуг з пи-
тань екології. Крім того, екологічний аудит перших двох форм поділяється на 
внутрішній та цільовий, а також екологічний аудит ідентифікації підпри-
ємств — потенційних джерел екологічних аварій.
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Екологічний аудит обов’язковий для тих підприємствах, які здійснюють 
екологічно небезпечні види діяльності, а також є джерелами підвищеної еко-
логічної небезпеки. Перелік екологічно небезпечних об’єктів та підприємств 
затверджує Кабінет Міністрів України.

4.2.14. Банківський менеджмент 

Сутність і принципи реалізації банківського менеджменту. Банк — під-
приємство, яке здійснює управління власним і залученим капіталом з метою 
отримання прибутку та забезпечення ліквідності. Банківський менедж-
мент — особливий вид професійної діяльності, пов’язаний з безпосереднім 
управлінням процесами здійснення комерційним банком своїх функцій. 
У цьому аспекті банківський менеджмент виступає як система розроблення 
керуючих впливів на об’єкт управління — активні, пасивні та розрахунково-
касові операції. Крім того, управлінська діяльність банку спрямована на ви-
конання нормативних фінансово-економічних показників, які встановлює 
центральний банк, а також на забезпечення внутрібанківського аудиту і кон-
тролю.

Банківський менеджмент — управління банком в умовах ринкової еконо-
міки — будується на використанні таких основних принципів:

• орієнтація банківської діяльності на попит і пропозицію ринку; створен-
ня таких банківських продуктів і послуг, які приносять банку прибуток 
і забезпечують його конкурентоспроможність на грошовому ринку;

• забезпечення оптимізації банківської діяльності з метою зменшення 
банківських ризиків і отримання прибутку на вкладений капітал;

• коригування цілей, завдань і програм банку залежно від стану ринку 
(кредитного, депозитного, валютного, фондового);

• щоденне визначення результатів роботи з метою постійного контролю 
платоспроможності банку, його ліквідності та гранично допустимого 
рівня ризику кредитно-інвестиційного портфелю;

• обов’язкове використання сучасної інформаційної бази (комп’ютерних 
мереж і зв’язків з валютною і фондовою біржами, іншими кредитно-фі-
нансовими інститутами) з метою прийняття оптимальних рішень;

• раціональний добір персоналу і його ефективне використання.
Під поняттям “банківська діяльність” мають на увазі організацію техно-

логічного ланцюжка банківського циклу (пасивні та активні операції, фінан-
сові послуги тощо), забезпечення процесу роботи банку всіма необхідними 
ресурсами.

Банківська діяльність охоплює розроблення і вдосконалення банківських 
технологій, забезпечення необхідного рівня якості банківських продуктів і 
послуг, виконання банківських операцій і всіх видів розрахунків, технічне 
обслуговування операцій, матеріально-технічне забезпечення банківської 
діяльності, забезпечення персоналом, забезпечення ліквідності.

Основне призначення банку — це посередництво в процесі переміщення гро-
шових коштів від кредиторів до позичальників і від продавців до покупців. Не-
можливість повного збігу економічних інтересів банку і клієнта пов’язана з 
тим, що банк за своєю економічною природою — фінансовий посередник, який 
забезпечує обслуговування грошових потоків в економіці й не є власником за-
лучених грошових коштів, тоді як клієнт, як правило, — власник вироблених 
товарів і послуг, що мають переважно матеріальне наповнення.
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Реальному сектору економіки необхідні інвестиції та фінансування обіго-
вих коштів, а банкам — збільшення обсягів виробничих активів. Для реаліза-
ції комерційним банком своїх функцій в ринковій економіці необхідно, щоб 
ці дві цілі були пов’язані. Економічні інтереси комерційного банку і клієнта 
не збігаються повністю, існують лише окремі точки їх перетину. Тому на бан-
ківський менеджмент покладається функція зворотного зв’язку із зовнішнім 
середовищем комерційного банку. Постійна зміна зовнішніх умов вимагає 
відповідної реакції з боку комерційного банку — глибокого аналізу фінансо-
вої та макроекономічної політики, пошуку нових способів отримання прибут-
ку. Банки повинні постійно відповідати вимогам ринку, що змінюються. Пос-
тійне формування нових напрямів банківської діяльності з розроблення і 
реалізації банківських продуктів і послуг неминуче стикається із трудноща-
ми, спричиненими відсутністю належної взаємодії функціональних підроз-
ділів банку, обміну інформацією між ними і координації їх зусиль.

Саме через відсутність взаємодії підрозділів банку погіршуються його ос-
новні якісні параметри і показники, ускладнюються процеси прийняття стра-
тегічних рішень, а також оцінка переваг і недоліків обраних рішень. Тому го-
ловне завдання банківського менеджменту — це побудова системи відносин, 
пов’язаних з оптимальною організацією взаємодії численних елементів склад-
ної динамічної системи, якою є сучасний комерційний банк, а також визна-
чення оптимальних режимів його функціонування.

Структура і основні завдання банківського менеджменту. Система управ-
ління банку (менеджмент банку) складається з двох підсистем — фінансового 
менеджменту і менеджменту персоналу.

Фінансовий менеджмент містить такі функціональні системи:
• управління активами і пасивами;
• управління ліквідністю;
• управління власним капіталом;
• управління позичковим капіталом;
• управління банківськими ризиками;
• управління кредитно-інвестиційним портфелем;
• організація внутрібанківського контролю.
Управління персоналом складається з організаційних структур, що забез-

печують організацію, добір і підготовку кадрів: 1)	 адміністрування системи 
організації та оплати праці; 2)	 організація добору і розстановки персоналу; 
3)	організація системи підготовки персоналу. Система банківського менедж-
менту спрямована на вирішення завдань, які визначають рівень ефективності 
банківської діяльності. Вирішення цих завдань забезпечує банку певну конку-
рентну позицію на ринку (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Завдання складових банківського менеджменту

Завдання Зміст вирішуваних завдань

1 2

Банківська 
політика

Постановка головних завдань, визначення основної мети існування банку;
розроблення комплексних програм і проектів, що забезпечують досягнення 
основних цілей існування банку;
розроблення методології управління діяльністю банку;
розроблення організаційної структури банків відповідно до обраної політики 
розвитку банку;
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Закінчення табл. 4.2

1 2

стратегія управління персоналом банку у сфері:
•організації роботи персоналу;
•визначення ефективності роботи персоналу;
•мотивації персоналу;
•стимулювання інноваційного потенціалу персоналу;
•просування персоналу

Банківський 
маркетинг

Аналіз існуючих і потенційних ринків банківських послуг;
вибір конкретних ринків і виявлення потреб банківської клієнтури;
встановлення довго- і короткострокових цілей для розвитку існуючих і 
створення нових видів банківських послуг;
впровадження нових видів послуг в практику і контроль банку  
за реалізацією програм впровадження

Створення 
банківських 
продуктів

Розроблення методів зміни стану, властивостей, форми грошових коштів в 
процесі діяльності банку для задоволення потреб існуючих  
і потенційних клієнтів банку;
впровадження нових банківських технологій обслуговування клієнтів

Формування 
бази клієнтів 
банку, 
обслуговування 
клієнтів, продаж 
послуг

Зміцнення позицій на освоєних сегментах ринку банківських послуг 
(кредитних, операційних, інвестиційних, трастових) для залучених груп 
клієнтів (суб’єкти господарювання, державні установи, фізичні особи);
завоювання нових ринків банківських послуг;
підвищення конкурентоспроможності, розширення ресурсної бази банку, 
створення додаткових грошових потоків, що приносять прибуток;
отримання прибутку

Економіка і 
фінанси

Приріст капіталу;
управління прибутком і ліквідністю;
максимізація управлінської винагороди;
забезпечення стабільності розвитку банку;
обґрунтування фінансових рішень;
управління витратами банку

Інформаційно-
аналітичне 
забезпечення

Створення інформаційно-аналітичної системи планування і реалізації 
фінансових операцій

Адміністрування Приведення організаційної структури банку, класифікації та кваліфікації 
персоналу у відповідність з обраною стратегією розвитку банку

Оцінка якості менеджменту банку. Питанню оцінки якості менеджменту 
банківської діяльності приділяється особлива увага, оскільки від плато-
спроможності та ліквідності кожного банку залежить фінансова стійкість бан-
ківської системи в цілому. На грошовому ринку взаємозалежність банківських 
установ у питаннях ліквідності особливо очевидна. Національний банк Украї-
ни здійснює регулювання і контроль діяльності комерційних банків за такими 
напрямами: оцінка рівня достатності власного капіталу банку (оцінка платос-
проможності), оцінка ліквідності, контроль гранично допустимих рівнів ризи-
ку кредитно-інвестиційного портфелю і відкритої валютної позиції.

Якість менеджменту банку визначається компетентністю його керівниц-
тва, якістю організації та роботи системи внутрішнього контролю, ступенем 
взаємодії між акціонерами і правлінням банку, а також рівнем контролю з 
боку Наглядової ради банку. Якість управління також оцінюється через 
призму створеної системи взаємодії та комунікації різних структурних 
підрозділів банку, що виявляється при аналізі внутрішніх положень і про-
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цедур, а також на рівні спілкування між співробітниками банку, які перебу-
вають на всіх щаблях вертикалі управління. Тому, оцінюючи банківський 
менеджмент, фахівці Світового банку пропонують використовувати такі 
критерії:

•	 компетенція;
•	 лідерство;
•	 виконання регулятивних норм;
•	 здатність до планування;
•	 здатність реагувати на зміни кон’юнктури;
•	 адекватність здійснюваної політики становищу банку на ринку;
•	 здатність до самоконтролю;
•	 якість команди менеджерів;.
•	 відносини з інсайдерами.
Згідно з базельськими принципами ефективного нагляду за банківською 

діяльністю наглядові органи повинні переконатися в тому, що банки мають у 
своєму розпорядженні управлінські інформаційні системи, які дають змогу 
менеджменту банку ідентифікувати концентрації кредитно-інвестиційного 
портфелю. Наглядові органи повинні встановлювати пруденціальні нормати-
ви, що обмежують ризик потенційних збитків від окремих позичальників або 
груп позичальників, пов’язаних між собою.

Неефективний менеджмент і неадекватний контроль є причиною фінансо-
вого краху не тільки окремих установ. У разі виникнення кризи на фінансо-
вому ринку вони можуть підсилити її вплив на ринок і призвести до руйну-
вання всієї банківської системи.

Аналізуючи менеджмент банківської діяльності, необхідно враховувати 
такі основні фактори:

•	 підтримка достатнього рівня капіталу, доходів, ліквідності та якості ак-
тивів;

•	 рівень кваліфікації, компетентність керівництва і його здатність брати 
на себе відповідальність;

•	 чесність і ділова репутація керівного складу банку;
•	 якість нагляду з боку керівництва банку;
•	 рівень підготовки персоналу банку;
•	 наявність системи підготовки заміни для керівних працівників;
•	 виконання норм чинного законодавства і внутрішніх положень;
•	 достатність внутрішніх процедур і положень, якість їх виконання в  

банку;
•	 наявність механізмів внутрішнього контролю, ефективної системи обігу 

документації та внутрішнього обліку;
•	 наявність системи планування і контролю за результатами діяльності;
•	 ефективність кадрової політики, системи економічного стимулювання і 

механізмів просування по службі.
•	 запобігання ризикам при здійсненні кредитної та інвестиційної політи-

ки, забезпечення вимог до певної якості активів і пасивів;
•	 відносини з інсайдерами:

– надання кредитів акціонерам, які мають понад 10 % акцій статутного 
капіталу, членам правління, керівникам банку і підприємствам, по-
в’язаним з ними, без відповідних передумов або на пільгових умовах;
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– виплата надзвичайно високих окладів, гонорарів і дивідендів;
– використання коштів банку для покриття невиправданих особистих 

витрат співробітників і членів правління;
•	 здатність передбачати зміни зовнішніх умов роботи банківської установи 

і адекватно реагувати на економічне, правове і політичне середовище;
•	 відповідність вищого керівництва посадам:

– склад правління банку;
– відвідування членами правління його засідань;
– наявність достатньо документованих протоколів засідань правління, 

що відображають активну участь всіх членів правління в процесі ви-
значення стратегії та політики розвитку банку;

– наявність домінуючої ролі деяких членів правління в процесі прий-
няття рішень, яка негативно позначається на діяльності банку;

– достатність і ефективність роботи спеціалізованих комітетів (кредит-
ного, інвестиційного, з цінних паперів, аудиторського);

•	 наявність достатньої кількості кваліфікованих співробітників у службі 
внутрішнього контролю банку, ступінь її незалежності, наявність про-
цедур внутрішнього контролю в банку.

Одним з питань, що найчастіше виникає при прийнятті рішення щодо при-
датності людини керувати банківською установою, є визначення її ділової ре-
путації. Найістотнішими елементами оцінки ділової репутації керівника є 
оцінка якості його роботи на посадах, які він обіймав раніше. Часто буває так, 
що керівник одного банку, знімається з посади акціонерами за неякісне уп-
равління банком, після чого посідає керівну посаду в іншому банку, нерід-
ко — посаду голови правління. Оцінка ділової репутації передбачає вивчення 
ділових якостей людини на підставі аналізу виконання нею попередніх обо-
в’язків з урахуванням умов зовнішнього середовища.

Відносини з інсайдерами — важливий чинник оцінки якості керівництва. 
В усіх країнах кредитування проектів інсайдерів вимагає створення підвище-
ного рівня резервів, що свідчить про небажаність такого кредитування. Проте 
практика нагляду в Україні показала, що інвестування в проекти інсайдерів 
буває не тільки позитивним, а й іноді єдиним способом існування деяких бан-
ків. Це пов’язано із загальним спадом виробництва і нестабільним станом ба-
гатьох галузей господарства України. Тому деякі крупні промислові підпри-
ємства створюють банківські установи для фінансування власних проектів. У 
цьому випадку наглядові органи повинні оцінювати надійність самих інвес-
тиційних проектів, абстрагуючись від проблем взаємовідносин з інсайдерами. 
Такі банки вимагають частішого і детальнішого аналізу їх роботи, а, можли-
во, наявності постійного представника органів нагляду на підприємстві для 
безперервного моніторингу таких кредитів. Для оцінки цих проектів нагля-
дові органи також можуть залучати аудиторські компанії з умовою оплати ро-
боти аудиторів за рахунок банку або підприємства, а також фахівців держав-
них відомств, у сфері яких банк здійснює фінансування.

Характерні особливості неефективного управління банком:
•	 технічні помилки управління — при організації банку з новим керівниц-

твом; під час переходу банку з одних рук в інші; невизнання погіршення 
фінансового стану банку;
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•	 косметичне управління — приховування збитків; зміна структури розра-
хунку прибутку і дивідендів;

•	 безнадійне управління — спекуляції; залучення депозитів за невиправ-
дано високими ставками;

•	 шахрайство.
Технічні помилки управління:
1) надмірне розширення і швидке зростання — одна з основних причин 

банкрутств (це пов’язане з видачею кредитів в обсягах, які не відповідають 
капіталу банку, а також поширенням діяльності банку у сферах бізнесу або 
регіонах, де він не має навичок роботи);

2) неякісне кредитування — надмірно високі ризики концентрування кре-
дитів, надання дочірнім компаніям кредитів без жорсткого контролю. Креди-
тування дочірніх компаній містить такі приховані небезпеки:

а) постійний легкий доступ до кредитних ресурсів погіршує управління в 
дочірніх компаніях;

б)  основний банк зазвичай не визнає кредити дочірнім компаніям як сум-
нівні або безнадійні.

Косметичне управління — спроби приховати збитки, щоб виграти час і 
зберегти контроль, поки керівництво шукає шляхи виходу із ситуації, що 
склалася. Однією з таких форм косметичного управління є складання звіту 
про прибутки і збитки з використанням техніки так званого “перевернутого 
звіту”. Якщо у звичайному звіті дивіденди розраховуються наприкінці, після 
всіх вирахувань, то в даному разі вони закладаються у витрати до розрахунку 
чистого прибутку. Косметичним управлінням також є перенесення фактич-
них витрат на пізніший звітний період.

Безнадійне управління — ситуація, коли банкіри, побоюючись заявити 
про погіршення фінансового стану банку, вдаються до спекуляції або залучен-
ня депозитів за невиправдано високими ставками. Вдаючись до спекуляції, 
банкіри прагнуть отримати максимальний прибуток з ризикованих операцій, 
що може ще більше погіршити фінансовий стан в тому випадку, якщо ці опе-
рації не вдаються.

Шахрайство виникає тоді, коли банк був придбаний спекулянтами або 
підприємцями, які мають певні фінансові інтереси, а також у разі погіршен-
ня становища банку і можливості його краху, коли керівництво вдається до 
шахрайства з метою приховати або виправити становище. Найпоширеніши-
ми типами шахрайства є “самопозика” і “маятникова власність”. Остання 
полягає в тому, що у разі, якщо компанія, яка належить банку, досягає ус-
піху, банкір викупає у банку права на її володіння за низькою ціною, якщо 
ж вона нерентабельна, то банк з його подачі викупає її акції за високою ці-
ною. Обидві операції збиткові для банку і приносять особисту вигоду тільки 
його власнику.

Для визначення можливого шахрайства і зловживань інсайдерів існують 
певні ознаки, виявивши які, наглядові органи повинні глибше і ретельніше 
вивчати питання, пов’язані з ними. Федеральний резервний банк дав визна-
чення ознак шахрайства, проте деякі з них мають індивідуальний аспект для 
США і не можуть розглядатися для України або не можуть бути застосовані 
через неоднаковий обсяг таких операцій в різних країнах. 
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Ознаки можливого шахрайства в Україні (з урахуванням специфіки робо-
ти її комерційних банків):

•	 наявність в банку великих виплат готівкою;
•	 наявність великої кількості фірм, що прострочили отримання товарів і 

послуг або платежів за експортно-імпортними контрактами;
•	 відсутність якісного внутрішнього контролю над документами із зов-

нішньоекономічної діяльності клієнтів;
•	 кредитування підприємств з віддалених регіонів або іноземних підпри-

ємств;
•	  великий обсяг кредитів підприємствам, які не є клієнтами банку;
•	 погана або недостатня кредитна документація;
•	 надмірна кількість пролонгацій кредитів;
•	 наявність нестандартних умов у кредитних договорах;
•	 фінансування підприємств, які купують товари або послуги в інсайдерів 

банку;
•	 великий обсяг кредитів підприємствам, що діють у сфері інтересів інсай-

дерів;
•	 кредитування підприємств з офшорних зон;
•	 наявність кредитів, забезпечених зобов’язаннями офшорних банків;
•	 наявність кредитів, виданих компаніям, в яких складно визначити їх 

реального власника;
•	 відсутність належного розподілу обов’язків між співробітниками банку, 

особливо в разі здійснення активних операцій;
•	 наявність значних сум заборгованості інсайдерів і керівників банку;
•	 кредитування одного позичальника пов’язаними банками або філіалами 

одного банку;
•	 великі обсяги кредитів під гарантії третіх осіб;
•	 високі посади основних акціонерів у керівництві банку;
•	 часта зміна аудиторів і юридичних фірм, що обслуговують банк;
•	 наявність великого обсягу операцій або кредитування підприємств, фі-

нансова звітність яких свідчить про те, що позичальник інвестує кош-
ти і одержує доходи від інвестицій в країнах з підвищеною секретністю 
інформації про власників банківських рахунків (Панама, Антильські 
острови, Кайманові острови тощо). Фінансова звітність такого пози-
чальника може також передбачати інформацію про великі депозити, які 
неможливо перевірити через підвищену секретність інформації.

Наведені ознаки не є доказом шахрайства банку або зловживань інсай-
дерів, а лише свідчать про необхідність додаткової уваги з боку наглядових 
органів для з’ясування обставин, що стосуються цих операцій.

4.2.15.  Менеджмент готельного бізнесу та туризму

Сучасна вітчизняна туристична галузь розвивається в складних умовах 
становлення ринкової економіки. Вимоги до управління у сфері туризму пос-
тійно зростають, що зумовило формування спеціалізованого напряму — ме-
неджмент готельного бізнесу і туризму. Цей напрям відповідно до рекоменда-
цій [22] об’єднує питання економіки, планування, економічного аналізу, 
організації діяльності, психології, соціології, педагогіки, права, кібернетики 
та ін.
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Фрагменти історії готельнотуристичної індустрії. Дослідження еволюції 
готельно-туристичного бізнесу, “індустрії гостинності” в історичному плані 
дає змогу виділити такі періоди розвитку цього менеджменту: стародавній, 
середньовічний, новий час, сучасний період.

Подорожі з різною метою і намірами, наприклад відвідини святих місць і 
храмів, олімпійські ігри тощо, були можливі, якщо люди могли розраховува-
ти на притулок, харчування і відпочинок. Найстаріші згадки про місця роз-
міщення мандрівників можна знайти в письмових джерелах Давнього Єгип-
ту. Тому розвиток готельної справи пов’язаний з подорожами.

Більшість істориків відносять появу перших гостьових закладів — прооб-
разів сучасних готелів і ресторанів — до стародавнього періоду розвитку сус-
пільства, — IV тисячоліття до н. е. Таверни згадуються в давніх манускрип-
тах. Одним з таких документів є кодекс, написаний правителем Вавилону 
Хаммурапі (1792–1750 рр. до н. е.).

Водночас пересування на возах важкими дорогами, поїздки верхи, а тим 
більше піші походи займали багато часу. У таких походах і поїздках люди 
найчастіше зупинялися в дорозі у знайомих, а в тих місцях, які були 
пов’язані з рідним містом мандрівника договором про взаємну гостин-
ність — проксенією, новоприїжджими опікувався посадовець — проксен. 
Договір про проксенію зобов’язував надавати громадянам обох міст приту-
лок і заступництво.

Давні греки надавали велике значення проксенії і дотриманню пов’язаних 
з нею взаємних зобов’язань. Божественним покровителем гостинності вва-
жався верховний бог Зевс, який серед багатьох своїх прізвиськ мав також 
прізвисько Зевс Гостинний.

Функції проксена певною мірою відповідали обов’язкам нинішнього кон-
сула, проте на відміну від консула проксеном міг бути тільки місцевий жи-
тель, а не представник держави, з якою підтримувалися відносини проксенії. 
Посада була або спадковою, або діставалася тому, кого сімейні або дружні узи 
пов’язували з громадянами відповідної держави [59].

До прибуття в місто у службових цілях представника державної влади до 
зустрічі належним чином готувалися. У Єгипті на одному з папірусів було знай-
дено документ, який відносять до 244 р. н. е., де наведено звіт керівника одного 
з округів, намісника у Файюме (Нижній Єгипет) про підготовку до приїзду туди 
самого намісника. У документі зазначається: “Ми позичили одночасно п’ять 
віслюків для поїздки верхи. Крім того, спорядили сорок віслюків для переве-
зення багажу і займаємося тим, що необхідно підготувати в дорогу”.

У Давній Греції в І тис. до н. е. таверни були важливим елементом соціаль-
ного і релігійного життя. У них існували приміщення для розміщення манд-
рівників, але більшою мірою вони були призначені для надання послуг харчу-
вання. Розвиток торгівлі та пов’язані з нею тривалі подорожі вимагали 
організації не тільки харчування, а й ночування. Це зумовило появу підпри-
ємств нового типу — дворів, повітів. Якщо людина збиралася в місто, де не 
було проксена для прибулих з його рідного краю, або в подорож виряджався 
бідняк, який не мав знайомих або зв’язків, він брав із собою запаси продо-
вольства і одягу. Заїжджі двори, трактири, де можна було б зупинитися, пе-
реночувати, не були достатньо зручними.
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Найбільш розгалужена мережа заїжджих дворів існувала на території 
Римської імперії. Давньоримські заїжджі двори розташовувалися уздовж го-
ловних шляхів у містах і селах на відстані приблизно 25 миль (40,225 км) 
один від одного. Сувора класова структура, що була в основі Римської держа-
ви, вплинула на діяльність закладів гостинності того часу. Зокрема, мандрів-
ників тут розселяли за класовою ознакою. Ніколи купці, торговці й інші ман-
дрівники з простого народу не могли бути поселені поруч із державними 
службовцями та урядовими гінцями. Ця обставина вплинула на якісний стан 
заїжджих дворів. Таверни і заїжджі двори, призначені для обслуговування 
людей нижчих класів, пропонували мінімальні умови для ночівлі та відпо-
чинку. Наприклад, ті, хто дуже часто подорожували, спали просто на соломі, 
а щоб не змерзнути в холодну пору року, притискалися до теплого боку свого 
коня. Про додатковий комфорт не було і мови.

У міру того, як розвивалася торгівля і будувалися нові порти, греки дедалі 
більше дбали про створення зручних приміщень для іноземних гостей — куп-
ців, паломників і просто допитливих мандрівників-туристів. Добре усвідом-
люючи значення відповідно впорядкованих портів не тільки для зручності 
приїжджих, а й для зростання державних доходів, Ксенофонт писав: “Коли 
складеться капітал, то добре і корисно побудувати для судновласників біля 
пристаней міські готелі, а для купців — відповідні місця для купівлі та про-
дажу, для тих, що відправляються в місто такі ж готелі в самому місті. А якби 
влаштувати приміщення і лавки для дрібних торговців в Піреї і в самому 
місті, то це дало б місту і окрасу, і великі доходи” [22].

Величезну роль у появі закладів гостинності відіграв розвиток торгових 
зв’язків на Близькому Сході, в Азії та Закавказзі. Територією цих регіонів 
проходили найбільші торгові шляхи, якими довгими потоками рухалися ка-
равани з товаром. Для організації ночівлі учасників караванів уздовж торго-
вих шляхів створювалися спеціальні пункти розміщення —караван-сараї, що 
мали, як правило, помешкання для людей і загони для верблюдів та коней. 
Усе це було оточене фортечним муром, який захищав від природних стихій 
(вітру, дощу, бурі), а також від грабіжників та розбійників. Після падіння 
Римської імперії в 476 р. н. е. почався новий етап у розвитку закладів гостин-
ності.

На Русі готельна справа зароджується в XII–XIII ст. У IX–XI ст. Давня 
Русь завдяки своєму географічному розташуванню стала центром, де перети-
нались торговельні шляхи між Заходом і Сходом, Північчю та Півднем. Нала-
годжувалися стійкі торговельні відносини, різнобічні культурні та релігійні 
зв’язки. Після запровадження християнства на Русі з Візантії до нашої краї-
ни потяглися священики, перекладачі, переписувачі книг, ремісники. На 
Русі аж до XVI ст. центральною постаттю у встановленні та зміцненні зв’язків 
з іншими країнами був “гість”.

Гостинності та мандрам іноземних гостей надавалось велике значення. 
Так, київський князь Володимир Мономах у своєму “Поученні” заповідав си-
нам добре приймати гостей, шанувати їх, тому що ці люди, “мимохідь”, роз-
несуть світом добру або лиху вість. Попередники перших готелів на Русі — 
постоялі двори — називалися “ямами” і розташовувалися на відстані кінного 
переходу один від одного. У XV ст. постоялі двори створювалися при пошто-
вих станціях, що перебували у підпорядкуванні Ямського наказу. До XV ст. 
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відносять також будівництво у великих містах гостинних дворів, які відріз-
няються від постоялих тим, що крім розміщення і харчування тут було ство-
рено умови для здійснення комерційних операцій, тобто в гостинних дворах 
поєднувалися мебльовані кімнати, торгові ряди, крамниці, склади. Як прави-
ло, все це обносилося муром і баштами з в’їзними воротами. Розселення іно-
земців у гостинних дворах здійснювалося за національною ознакою. У Новго-
роді в XV–XVII ст. існували “німецький” і “голландський” гостинні двори, у 
Москві — “аглицький”, “грецький”, “вірменський” та ін.

У XVI — першій половині XVII ст. одним із торговельних центрів Східної 
Європи був Київ, через який проходили купецькі каравани з Польщі, Кримсь-
кого ханства, Туреччини, Молдови, Греції, Угорщини, країн Західної Європи, 
що прямували до Московської держави. Українські купці мали право безмит-
ної торгівлі в прикордонних містах Московії. Для них створювалися спеціаль-
ні гостинні двори. На чумацьких і торговельних шляхах України здавали в 
оренду корчми, що не тільки вели торгівлю хмільними напоями, а й були при-
тулком для подорожніх.

У другій половині XVII ст., коли “козацька християнська республіка” зна-
ходилась на острові Чортомлик, на її території біля порту височів “Грецький 
дім” — приміщення для іноземних посланців та купців. Адже Запорізька Січ 
сама вела жваву торгівлю, а до того ж була транзитним пунктом у торгівлі 
всіх українських земель і Московської держави з країнами Сходу. Крім того, 
Київ стає одним із центрів паломництва, що зумовило потребу в будівництві 
готелів для прочан біля стін Печерського монастиря.

В Україні до прочан ставилися з великою пошаною. Миряни вважали за 
честь прийняти богомольців на ночівлю, а то й на кілька днів, пригостити, 
дати харчів на дорогу. Паломники були в особливій пошані й мали захист при 
церквах і монастирях, у яких з давніх часів їм відводили спеціальні помеш-
кання, будували готелі й гостинні двори, де велися книги для запису прочан, 
які свідчать про масовий характер паломництва.

Митрополит Євген Волховитинов в описі Києво-Печерської лаври зазна-
чає: “За південною огорожею стіною, через дорогу, знаходиться лаврський го-
тель для притулку усім дорожнім, особливо бідним богомольцям, що існує на 
цьому місці ще з часів преподобного Феодосія (XVII ст.). У 1829 та 1830 pp. 
замість дерев’яного готелю спорудили кам’яний у два яруси під залізним да-
хом з кухнею поблизу нього” [34].

Після приєднання України до Російської імперії (наприкінці XVIII ст.) по-
чалось будівництво поштового тракту від Москви до Києва через Калугу, 
Глухів, Путивль, Конотоп з поштовими дворами та станціями, що одночасно 
виконували функції готелів.

Стан і проблематика менеджменту готельного бізнесу та туризму в Ук
раїні. Нині для короткочасного мешкання в різних регіонах України може 
бути використано більше 1300–1500 готелів, мотелів, готельно-офісних цент-
рів, кемпінгів, молодіжних турбаз, гірських притулків інших підприємств 
різної форми власності загальним обсягом на 900 000–1000 000 відвідувачів. 
За формою власності підприємства готельного бізнесу, які обслуговують ту-
ристів, розподіляються так: 40 % — загальнодержавна і комунальна; 57 % — 
колективна; 3 % — приватна. Середньорічний коефіцієнт завантаження цих 
підприємств за статистикою 2002–2004 рр. в середньому по Україні становив 
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0,24–0,26. При цьому мінімальне використання місткості готелів (9 %) було в 
Луганській і Миколаївській областях, а максимальне (78 %) в Севастополі. 
У Києві цей показник дорівнював 40 %.

За винятком максимальних і мінімальних показників завантаження го-
телів у 2002–2004 рр. їх використання становить 0,2. Саме це значення є най-
більш об’єктивним для характеристики стану готельного бізнесу в Україні. 
Винятком з цього незадовільного стану є Київ, де завантаження в період 
2000–2004 рр. становило в середньому від 0,33 до 0,52 на рік. У більшості ре-
гіонів України рівень завантаженості готелів коливається в межах від 0,17 до 
0,22.

З жовтня 1999 р. для підвищення рівня обслуговування на підприємствах 
готельної галузі відповідно до ст. 15 Закону України “Про туризм” введено 
обов’язкову сертифікацію готельних послуг і послуг з харчування, які нада-
ють суб’єкти туристичної діяльності. Водночас існуюча інфраструктура ту-
ризму в Україні ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів. У біль-
шості готелів немає сучасних засобів зв’язку і комунікацій, конференц-зал з 
відповідною аудіовізуальною технікою і технічними засобами для синхронно-
го перекладу.

Подальший розвиток готельного господарства вимагає впровадження су-
часного устаткування і новітніх інформаційних технологій, без яких немож-
ливо досягти високого рівня якості послуг. Загальна кількість готелів в Ук-
раїні порівняно з провідними туристичними країнами світу — Францією, 
США, Іспанією, Італією, Китаєм, Великобританією, Туреччиною, Австрією 
та ін. — невелика. Наприклад, у Великобританії функціонує понад 260 тис. 
готелів. У країнах Європи кількість великих готелів становить 15–25 % за-
гальної кількості готельних господарств, 75–85 % — це мотелі та готелі сі-
мейного типу.

Як свідчить аналіз структури готельного господарства України, надзви-
чайно поширені в Європі такі форми готельного бізнесу, як мотелі, кемпінги, 
молодіжні бази, в нашій країні практично не розвинені. Чинне законодавство 
України нечітко визначає готельне господарство, його належність до сфери 
туристичних послуг і відомче підпорядкування. За станом на 1 червня 2004 р. 
в Україні налічувалося 1258 підприємств готельного господарства, зокрема 
831 готель, 20 мотелів, 8 готельно-офісних центрів, 11 кемпінгів, 25 молодіж-
них баз і гірських притулків, 363 гуртожитки для приїжджих і 3304 санатор-
но-курортних установ.

Розвиток індустрії готельного бізнесу і туризму в Україні гальмувався че-
рез низку проблем, зумовлених зовнішніми і внутрішніми чинниками, які не 
залежать від менеджерів готелів, але істотно пов’язані з ефективною діяль-
ністю менеджерів зовнішнього рівня. Такими чинниками є: падіння попиту; 
низьке заповнювання готелів; скорочення фонду; відсутність конкуренції; не-
рівне податкове навантаження; низька конкурентоспроможність окремих 
послуг; високий державний ризик; низькорозвинена інфраструктура туриз-
му; висока вартість будівництва і реконструкції готелів; недостатнє вироб-
ництво послуг; проблеми кадрового забезпечення.

Падіння попиту. Після розпаду Радянського Союзу протягом трансформа-
ційного періоду кількість службових відряджень і туристичних поїздок в Ук-
раїні різко скоротилася. Більшість українських споживачів не мають можли-
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вості подорожувати під час відпустки, що раніше не становило труднощів з 
огляду на дотаційні ціни. Таким чином, контингент потенційних клієнтів го-
телів середньої та низької цінових категорій звузився. Крім того, в Україні 
значно менше, ніж в інших країнах з подібним рівнем доходів населення (та-
ких, як Південноафриканська Республіка), поширений продаж товарів через 
торговельних представників, які є однією з основних цільових груп клієнтів 
недорогих готелів.

Різке падіння попиту в пострадянський період призвело до скорочення за-
повнюваності готелів. Останніми роками через збільшення кількості поїздок 
українських громадян на відпочинок за кордон становище дедалі погіршуєть-
ся. Єдине, що дає змогу більшості готелів працювати, незважаючи на вкрай 
низький рівень завантаження, — це малі змінні операційні витрати (особливо 
в недорогих готелях). Зниження рівня доходів українських споживачів також 
обмежує попит на дорожчі готельні номери.

Низька заповнюваність. До періоду перебудови 74 %-й рівень заповнюва-
ності готелів підтримувався за рахунок надання державними підприємствами 
і відомствами готельних номерів своїм працівникам та їхнім родинам за дота-
ційними цінами. З 1990 р. у зв’язку з практичним припиненням внутрішньо-
го туризму, спадом ділової активності, загальним зниженням доходів насе-
лення, підвищенням цін на послуги готелі втратили свою клієнтуру. Обсяг 
готельних послуг, наданих іноземцям, теж неухильно зменшувався. Таку си-
туацію можна пояснити також появою в Україні напівтіньового ринку готель-
них послуг; його суб’єктами стали власники квартир, спеціально обладнаних 
для прийняття іноземних туристів на короткий термін. Як правило, приват-
ники надають гостям повний спектр додаткових послуг: забезпечуються 
транспорт, перекладачі, харчування тощо [118].

Маючи низькі фіксовані витрати і найчастіше не сплачуючи податки, “ті-
ньовики” одержують достатні обігові кошти для підтримання якості послуг 
на високому рівні та розширення бізнесу. До того ж тіньовий готельний бізнес 
має можливість гнучко оперувати цінами залежно від попиту й сезону, пере-
буває поза сферою державного регулювання, отже, не стикається з додаткови-
ми витратами.

У 1995 р. завантаження готелів України становило 29 %, у 2002 — 24, у 
2003 р. — 25 %. У київських готелях завантаження знизилося з 52 % у 
1995 р. до 41 % у 2003 р. Кількість ліжко-місць короткострокового прожи-
вання в цілому по Україні в 1995 р. дорівнювала 130 869, у 2002 р. —  
102 906.

Скорочення номерного фонду. У 2003 р. на підприємствах готельного госпо-
дарства налічувалося до 50 тис. номерів, що на 1 тис. номерів (на 2,1 %) мен-
ше, ніж у 2002 р.; на території України функціонували 1258 підприємств го-
тельного господарства, у тому числі 831 готель, 20 мотелів, 8 готельно-офісних 
центрів, 11 кемпінгів, 25 молодіжних баз та гірських притулків, 363 гурто-
житки для приїжджих. Порівняно з 2002 р. їх кількість зменшилася на 
50 од., або на 3,8 %. Останнім часом здійснюються спроби будівництва чоти-
ри- і п’ятизіркових готелів, що належатимуть міжнародним готельним мере-
жам.

Відсутність конкуренції. Застосування сучасних технологій готельного 
обслуговування на операційному рівні сповільнюється відсутністю конкурен-
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ції з боку потужних міжнародних готельних мереж і слабкістю внутрішньої 
конкуренції. На українському ринку немає сітьових готелів високої, серед-
ньої та низької цінової категорії (таких, як “Мотель б”, “Ібіс”, “Формула 1”, 
Radison SAS, Hilton, Marriot, Kempinski). Слабкість внутрішньої конкуренції 
пояснюється відсутністю вільних коштів та високими податковими ставками, 
через що неможливо поліпшити виробничо-господарську роботу, максимізу-
вати прибутки, підвищити конкурентоспроможність підприємств індустрії 
гостинності на міжнародному ринку готельних послуг.

Нерівне податкове навантаження. Ставки готельного збору для готелів 
різних категорій в Україні різняться. Так, для 2-зіркових готелів ставка ста-
новить 10 %, для 3-зіркових — 15, для 4- і 5-зіркових — 20 %. Неналежне ви-
конання вимог податкової дисципліни і заборгованість з податків характери-
зують роботу дрібних готелів; не маючи доходу, вони, як правило, затримують 
податкові платежі або вдаються до бартеру, коли бракує коштів. Виступаючи 
в ролі власника, держава може безпосередньо впливати на податкові платежі 
“офіційних” готелів, що виконують замовлення уряду.

Низька конкурентоспроможність готельних послуг. Цей показник фор-
мується рівнем ціни та якості послуг. Через високі податкові ставки (готель-
ний збір) готелі змушені встановлювати високі ціни. В умовах ринкової еко-
номіки ціноутворення в готельній індустрії України відбувається під впливом 
конкретної ситуації, за відсутності державного регулювання цін. Розглядаю-
чи процеси, пов’язані з ціноутворенням на світових ринках послуг, треба 
уважно вивчити всі фактори формування цін, оскільки від них залежать про-
даж товару, рівень доходів, прибутки і витрати готелю.

Ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням попи-
ту та пропозиції. На ринку діє багато конкурентів, тому кожен його учасник 
повинен бачити перед собою всю внутрішню і міжнародну ситуацію, постійно 
порівнювати власні витрати з внутрішніми ринковими цінами, витратами 
конкуруючих суб’єктів тощо [125].

Зіставимо, наприклад, ціни на проживання у готелях м. Києва: “Прем’єр 
палац” (5*) — 210 дол., “Дніпро” (4*) — 110 дол., “Національ” (4*) — 130 дол., 
“Президент-Київський” (4*) — 146 дол., “Русь” (3*) — 120 дол., “Турист” 
(3*) — 58 дол., “Братислава” (2*) — 50 дол.; середня завантаженість —  
22–30 %.

Відень у 2003 р. пропонував такі ціни: 5-зірковий готель для організова-
них туристів, що перебувають до 3 днів (Inter-Continental Radisson SAS), — 
144 євро, 4-зірковий — 85 євро, 3-зірковий — 58 євро (за середнього заванта-
ження 40–60 %). А 5-зіркова готельна мережа ”Sheraton”, що має 400 готелів 
у 70 країнах, пропонує середні ціни від 49 до 179 дол.

У київських готелях тарифи на проживання для іноземних громадян у се-
редньому майже в 1,5 раза вищі, ніж в інших європейських країнах (у спів-
відношенні ціна — якість). У цілому ж штучна підтримка високих цін приз-
водить до розвитку монополізму, зниження завантаження готелів, збільшення 
собівартості на одиницю реалізованої продукції, зменшення ефективності ви-
робництва і рентабельності.

Високий державний ризик. Власники сучасних світових готельних мереж 
не стануть залучати українські готелі до своєї структури, принаймні, не пере-
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обладнавши їх, оскільки типовий склад елементів та імідж-мережі забезпечу-
ють реалізацію 50 %-ї переваги на ринку. Подібними міркуваннями керують-
ся й іноземні інвестори, для яких нестабільність означає зростання ризику; 
звідси випливають проблеми інвестування, особливо довгострокових проек-
тів, які пов’язані з капіталовкладеннями в основні фонди, без чого неможли-
во підвищити ефективність українських підприємств цієї галузі [59].

Низькорозвинена інфраструктура туризму. Приплив іноземних туристів 
стримується складною процедурою одержання віз. В’їзні візи вимагаються 
від громадян більшості країн світу. Оформлення візи забирає до 10 днів, за 
терміновість плата зростає (до 150 дол.). Більше того, для одержання турис-
тичної візи необхідно подати документ про передоплату проживання в готелі. 
Усе це обмежує можливості приїзду в Україну, зокрема любителів експромт-
них подорожей. Скорочення внутрішнього та іноземного туризму відбуваєть-
ся також через поганий стан найпривабливіших місць. Визначні пам’ятки 
культури та історії України потребують ретельного догляду, що забезпечуєть-
ся далеко не завжди. Відсутні програми створення нових центрів туризму.

Висока вартість будівництва і реконструкції готелів. Для ремонту готе-
лю понад 60 % матеріалів і устаткування ввозиться з-за кордону. Через висо-
кі митні збори матеріали коштують на 40 % дорожче, ніж у середньому в Єв-
ропі. Крім того, у більшості проектів з реконструкції готелів висувається 
вимога про збереження фасаду будинку, що збільшує вартість робіт ще на 
25 %. Зростання вартості капіталу, спричинене політичною та економічною 
нестабільністю, високі податки — все це змушує потенційних інвесторів від-
мовитися від будь-яких намірів вкласти кошти в цю справу.

Неефективна організація праці зумовлює відставання її продуктивності 
від європейських показників на 18 %. Такий незадовільний стан справ спри-
чинений тим, що функції персоналу готелів України надмірно спеціалізовані, 
отже, працівники недозавантажені (наприклад, чергові на поверхах займа-
ються лише наглядом та видачею ключів, покоївки закріплені за певними по-
верхами і практично не працюють, коли там немає постояльців).

Низька якість пропонованого набору послуг. Площа номерів в українських 
готелях у середньому в 2 рази менша, ніж в європейських готелях аналогічно-
го типу. Просторіші та зручніші номери забезпечують збільшення доданої 
вартості готельних послуг. Якість останніх часто є незадовільною через пога-
ний стан номерів, що потребують поточного або капітального ремонту (за-
старілі основні фонди, несучасні технології). Будь-який сучасний готель має 
надавати клієнтам приблизно такий набір послуг: бронювання місць, у тому 
числі в інших готелях; бронювання і замовлення квитків на різні види транс-
порту; зберігання речей у спеціальній камері; послуги екскурсійного бюро; 
послуги бюро із забезпечення різних категорій туристів; прокат автомобілів; 
автостоянку.

Готель, як правило, має приміщення для проведення зборів (конференц-
зала), бізнес-центр, обладнаний сучасною оргтехнікою, служби зв’язку, нагля-
ду за дітьми, медичних послуг, служби секретарів-референтів. Працюють перу-
карні, косметичні салони, пральні, різні майстерні, ресторани, кафе тощо.

У більшості готелів Європи перелік додаткових послуг налічує понад 
80 найменувань. Служба маркетингу доводить до відома керівництва інфор-



238

мацію про зміни в потребах клієнтів. Приймаючи рішення про розширення 
кола послуг, керівництво готелю не випускає з уваги його спеціалізацію. Об-
рана стратегія розвитку справи безпосередньо впливає на ефективність управ-
ління операційними системами готельного комплексу (номерний фонд, блок 
харчування, лікувально-оздоровчий комплекс та ін.) і всіма видами ресурсів  
(фінансових, трудових, просторових, інформаційних, товарно-матеріальних) 
[22].

Одна з основних операційних систем готельного комплексу пов’язана з 
прийманням і розміщенням клієнтів; вона складається з кількох технологіч-
них циклів: 

•	 резервування;
•	 реєстрація;
•	 попередня оплата;
•	 розміщення та надання додаткових послуг;
•	 остаточний розрахунок;
•	 організація виїзду.
Ефективне операційне управління дає змогу досягти поставлених цілей, 

раціонально використовуючи наявні ресурси.
У готельному бізнесі важко контролювати якість, адже продукується особ-

ливе благо — товаром є послуга. Готельна послуга характеризується такими 
ознаками: невідчужуваність, невіддільність від джерела, наявність суб’єкта — 
споживача, мінливість якості, незбереженість. Щодо мінливості слід зробити 
таке уточнення: якість залежить від того, хто і за яких умов виконує свою 
функцію. Готельні послуги виробляються і споживаються одночасно, що об-
межує можливість контролювати їх якість.

Проблематичним є збереження високої якості обслуговування зі зростан-
ням попиту, за особливого емоційного стану тощо. Найчастіше коливання рів-
ня якості послуг спричиняють невдоволеність клієнтів.

Відсутністю кваліфікованих кадрів на ринку готельних послуг пояснюєть-
ся незадовільна організація праці в українських готелях. Наприклад, в Єв-
ропі готельні мережі можуть задовольнити сезонні потреби в робочій силі, ви-
користовуючи резерв підготовлених працівників. В Україні такого резерву 
немає, а щоб добре навчити працівника тонкощам професії, потрібно багато 
часу. Наприклад, кваліфікована покоївка може підготувати за день 55 но-
мерів, новачка — тільки 35 номерів. На задоволенні потреб у сезонній робочій 
силі негативно позначаються недосконалість бухгалтерських процедур і вели-
кі охоронні послуги [120].

Зниження заповнюваності готелів негативно позначилося на показниках 
продуктивності праці, оскільки кількість певної категорії працівників не-
можливо варіювати залежно від ситуації (до цієї категорії належать представ-
ники адміністрації, інженерно-технічних служб, служби чергових на повер-
хах). У більшості готелів збереглося також багато “зайвих” штатних одиниць, 
потреба в яких залежить від рівня попиту.

Перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. У Польщі після при-
ватизації готелів і здійснення ринкових реформ кількість готельних номерів 
зросла приблизно на 50 % внаслідок появи нових підприємств, особливо у 
складі мереж. Розширення останніх підвищує продуктивність праці завдяки, 
по-перше, поліпшенню структури галузі, а по-друге — зміцненню конкурент-



239

них позицій на ринку. За таких умов готелі, що не входять до певної мережі, 
докладатимуть більше зусиль для підвищення ефективності роботи. Зважив-
ши на польський досвід, можна припустити, що продуктивність праці в ук-
раїнському секторі готельних послуг протягом 10 років могла би досягти 60–
65 % її рівня в передових готелях світу, якщо вжити низку заходів. Передусім 
потрібно змінити структуру галузі: мають з’явитися висококатегорійні готелі 
у складі мережі й малі готелі сімейного типу.

Зростання продуктивності праці стало б результатом більшого завантажен-
ня готелів (до 55–60 %) та вдосконалення організації праці. Поліпшення по-
казників з цих двох позицій дасть змогу підвищити продуктивність праці з 16 
до 50 % середнього рівня передових готелів світу. Але реалізація наведених 
розрахунків вимагає конкретних дій з боку уряду. Йдеться про політику роз-
витку внутрішнього та іноземного туризму [138]. Основні статистичні показ-
ники за 2003 р. свідчать про збереження тенденції активізації туризму, поча-
ток якої припав на 2002 р. В’їзний туристичний потік протягом 2003 р. зріс 
лише на 4,1 %, переважно за рахунок збільшення кількості приїжджих з 
Росії та Молдови.

Важливу роль у розвитку туристичної галузі відіграватимуть можливості 
зростання зайнятості. Середньооблікова кількість працівників туристичних 
організацій, які пройшли ліцензування, зросла за 2003 р. на 4,7 тис. осіб, або 
на 14 %, та досягла 37,9 тис. осіб. Галузь має високий потенціал щодо пра-
цевлаштування людей, які вивільняються внаслідок реструктурування інших 
галузей. Нині в умовах жорсткої конкуренції жоден готель не може повноцін-
но функціонувати без застосування сучасних інформаційних технологій. 
Можливості автоматизації обслуговування набули комплексного характеру, 
охоплюючи всі процеси функціонування готельного комплексу.

Українська готельна індустрія перебуває на етапі масштабного переходу до 
застосування автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) з управління 
готельними комплексами; 60 % їх уже впровадили АІТ у себе. Цей фактор є 
критично важливим для успішного розвитку бізнесу в ситуації гострої конку-
ренції. Найвідоміші фірми пропонують комплексні програмні засоби і після-
продажне обслуговування АІТ; серед них — Inter Hotel, Lodging Touch Libica, 
Intellect Service, “Галактика” та ін.

Викладене дає підстави для певних висновків. У XXI ст. туризм має стати 
одним з ефективних засобів формування системи загальнолюдських ціннос-
тей, сприяючи становленню єдності різноманітного світу, в якому “вільний 
розвиток усіх є умовою розвитку кожного” [59, 144]. Стратегія розгортання 
туристичної індустрії в Україні полягає, в першу чергу, у виробленні держав-
ної політики, основою якої є ставлення до туризму як одного з пріоритетних 
напрямів розвитку національної культури й економіки.

Протягом останніх років було прийнято низку нормативних актів, які ре-
гулюють функціонування галузі загалом і готельного господарства зокрема 
(Програма розвитку туризму в Україні до 2005 р. тощо), але, незважаючи на 
“нормативну заповненість”, ще багато аспектів роботи готельної індустрії по-
требують уваги з боку держави. Чинне законодавство, на жаль, містить нечіт-
кі визначення основних понять щодо сфери туристичних послуг, відомчого 
підпорядкування та ін. 
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Для реалізації туристичного потенціалу України повною мірою держава 
повинна:

•	 забезпечити туристам комфортні та безпечні умови для приїзду в Укра-
їну;

•	 здійснювати ефективну політику розвитку масового туризму, опрацюва-
ти відповідну концепцію;

•	 спростити і прискорити оформлення віз, скасувати візовий режим для 
країн ЄС, США, Канади, Японії;

•	 зменшити готельний збір;
•	 вжити заходів для поліпшення стану визначних пам’яток і створення 

нових об’єктів масового туризму;
•	 внести зміни до законів про землекористування, до правил видачі від-

повідних дозволів організаціям суміжних галузей, що дасть змогу залу-
чати інвестиції у відкриття нових осередків відпочинку;

•	 створити можливості для будівництва та роботи малих мотелів і готелів 
сімейного типу, які забезпечать збільшення кількості робочих місць для 
населення і можуть стати джерелом валютних надходжень;

•	 розгорнути реалізацію проектів з будівництва готелів високої категорій-
ності;

Адміністративному складу готелів потрібно буде вирішити певні завдання 
для вдосконалення роботи підприємств (поліпшення організації праці, забез-
печення особистої безпеки клієнтів, застосування сучасних інформаційних 
технологій, розширення набору готельних послуг тощо).

4.2.16.  Менеджмент сільського туризму

На початку ХХ ст. туризм був формою розваги відносно невеликої кількості 
багатих людей, наприкінці минулого століття він став масовим — обсяг міжна-
родних подорожей на межі ХХ і ХХI ст. становив понад 600 млн осіб. Міжна-
родний туризм перетворився на велику сферу світового експорту і посів третє 
місце — 7,4 %, услід за експортом автомобілів — 7,7 % і нафти — 8,9 %.

Феномен туризму ще недостатньо досліджений, але очевидно, що люди по-
дорожують, щоб пізнати світ, набути знання про життя, культуру та історію 
інших народів, держав. За прогнозами Всесвітньої туристичної організації 
двигуном економіки у ХХI ст. стане туризм. Передбачається, що до 2010 р. 
кількість туристичних поїздок у світі зросте удвічі, а експорт та імпорт турис-
тичних послуг міцно посяде третє місце у світовому товарообігу [137].

Ключові поняття менеджменту сільського туризму. У 1985 р. Всесвітня ту-
ристична організація в Хартії туризму сформулювала низку важливих теоре-
тико-правових положень, в яких визначено основні права людини на відпочи-
нок і дозвілля, у тому числі право вільного пересуватися по Землі без 
обмежень. Для реалізації цих прав всі держави повинні сприяти розвитку 
внутрішнього і міжнародного туризму.

Розвиток соціальної культурної політики туризму було продовжено і за-
кріплено в 1996 р. у Монреальській декларації — “Про гуманне і соціальне 
бачення туризму”. В ній виділено основні типи туризму — внутрішній, виїз-
ний і в’їзний, категорії — туризм у межах країни, національний, міжнарод-
ний, а також спеціальні види туризму — археологічний, спортивний, еколо-
гічний, зелений, сільський та ін. [98].
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У деяких європейських країнах і в Україні зокрема під поняттям “сільсь-
кий туризм” розуміють повний різновид підсобної господарської діяльності 
сільських господарств у межах і з використанням будівель, виробничих, при-
родних та інших ресурсів ділянки землі (приватного власника, садиби, госпо-
дарства), а також навколишніх територій з надання послуг відпочиваючим 
(туристам).

Послуги в сільському туризмі надаються власником садиби (господарства) 
у формі забезпечення місць для мешкання, харчування та інших послуг, 
пов’язаних з рекреативною і туристичною діяльністю. Рекреація (лат. 
rekreatio — відновлення сил) — загальнооздоровчий відпочинок; рекреаційна 
діяльність — це туристична діяльність. При цьому власник садиби викорис-
товує власну працю і працю членів своєї родини з метою отримання відповід-
ної винагороди (додаткового заробітку).

Господарські відносини, що виникають при виконанні суб’єктами діяль-
ності у сфері сільського туризму в Україні, законодавчо не врегульовані, про-
ект законопроекту “Про сільський туризм”, внесений депутатами Верховної 
Ради України за № 6225 від 21 листопада 2000 р., і нині ще не реалізовано.

Матеріали численних конференцій, висновків вітчизняних експертів, 
офіційних документів директивного плану в регіонах свідчать про тенденцію 
підтримання розвитку сільського туризму, що змінилася, з боку владних 
структур та їх бажання знайти оптимальні для сьогоднішньої України форми 
і засоби правового регулювання такої діяльності й запровадження дієвого ме-
неджменту цього виду туризму.

Основоположним документом, що формує державну політику у сфері ту-
ризму, є Указ Президента України № 973 від 10 серпня 1999 р. “Про основні 
напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року”. У цьому документі перед-
бачено сфери різних заходів загальнодержавного масштабу залучення приват-
ного сектору, особливо в сільській місцевості, до розвитку рекреаційного ту-
ристичного підприємництва і подібної діяльності у сфері сільського зеленого 
туризму. Поняття “сільський” або “зелений” туризм використовується в Указі 
Президента України, розпорядженні Кабінету Міністрів України з 2000 року, 
спрямованого на вирішення проблем підвищення рівня життя сільського на-
селення, забезпечення поліпшення ситуації у сфері його зайнятості, демогра-
фічної ситуації та розвитку села.

Повільний розвиток нормативно-правової бази у сфері сільського туризму 
можна пояснити недостатньою інформованістю окремих фахівців державних 
органів щодо специфічності правової природи цього явища, традиційної для 
жителів сіл багатьох європейських країн форми діяльності із задоволення за-
питів і потреб туристів. Якщо бізнес у сфері сільського туризму є особливим 
видом діяльності селян, спрямованої на отримання додаткового доходу, то ме-
неджмент — процес управління цим бізнесом. Взаємодія цих двох процесів 
відбувається в Україні непросто, хоча в реальному житті бізнес і менеджмент 
виступають як два нерозривні процеси, що існують і взаємодіють за принци-
пом “подвійної зірки”.

У нормальних потокових умовах не можна уявити бізнес сільського туриз-
му без менеджменту, а менеджмент без бізнесу, які повинні спиратися на 
юридичні засади агротуристичної діяльності. Аналіз законодавств деяких єв-
ропейських країн (Республіки Польщі, Угорської Республіки, Королівства 
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Швеція) і низки інших країн свідчить, що і там не все ідеально з нормативно-
правовою базою сільського туризму, там також обмежене окреме регулюван-
ня умов і стандартів цієї діяльності органами державної влади. Для нормуван-
ня і стандартизації сільського туризму в цих країнах використовують загальні 
норми і правила, які регулюють відносини і встановлюють стандарти, напри-
клад у сферах житлового будівництва і експлуатації житлових приміщень, 
санітарні та гігієнічні норми в житловому секторі й секторі тваринництва; 
норми пожежної безпеки в житловому секторі та їх особливості в невеликих 
сільськогосподарських підприємствах; норми страхування життя, майна, 
майнової та іншої цивільної відповідальності тощо. Загальним для менедж-
менту сільського туризму в цих країнах є роль і місце суспільних організацій, 
які беруть на себе відповідальність і повною мірою витісняють представниць-
кі та правозахисні дирекції, а також забезпечують належні рекламні, марке-
тингові, інформаційні, освітні, методологічні й методичні послуги своїм чле-
нам — сільським трудівникам.

Такими структурами в Україні можуть виступати органи самоврядування, 
козацького формування і регіональні відділення суспільних організацій — 
екології, біоенерготехнології та ін. У законодавчих документах європейських 
країн немає стандартного визначення поняття “сільський” (“зелений”, “аг-
рарний”) туризм. Проте традиційно існують і вживаються поняття “госпо-
дарська гостинність”, “сільська хуторська гостинність”, “агротуристичні пос-
луги”, “сільський туризм”, “сільський аграрний туризм”, а також “сільське, 
або селянське, господарство” (у значенні садиба), “селянин”, “сільський гос-
подар” та ін.

Тому при реалізації менеджменту сільського туризму необхідно передусім 
визначитися з ключовими поняттями: 1) які саме послуги у сфері туризму 
слід вважати послугами сільського господаря; 2) хто є селянином, тобто кого 
слід вважати господарем, який має право надавати послуги із сільського ту-
ризму; 3) що слід розуміти під наданням послуги сільським господарем.

Стосовно першого питання, наприклад, сільський господар:
•	 надає відпочиваючим (туристам) в оренду кімнату (а не тільки одне 

спальне ліжко або диван для нічлігу), окремі будови в своєму садибному 
господарстві або житлі прибудови, місця для розміщення майна, транс-
порту та інвентарю туристів;

•	 продає туристам натуральні продукти або продукти власного виробниц-
тва (не продукти гастрономії);

•	 забезпечує туристів гужовим, автомобільним транспортом або іншими 
засобами пересування по землі, воді та повітрю;

•	 надає інші послуги, пов’язані з перебуванням в конкретному господар-
стві.

Щодо другого питання під поняттям “селянин”, “сільський господар” слід 
розуміти фізичну особу, яка займається сільськогосподарською діяльністю 
самостійно, за свій рахунок, є самостійним власником або орендарем госпо-
дарства на тривалий термін.

З третього питання поняття “сільське господарство” — це орні землі й зем-
лі під лісами з будівлями, спорудами та інвентарем, що є або можуть бути ці-
лим господарським комплексом, на які окремі фізичні особи мають права і 
обов’язки, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
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Сільським може бути визнане будь-яке господарство, яке здійснює відповід-
ну сільськогосподарську діяльність: вирощування рослин або тварин, садівниц-
тво, бджільництво, рибальство, лісове господарство. Отже, надання послуг у 
сільському господарстві означає використання з цією метою землі, будівель та 
інших елементів цього господарства без зміни їх параметрів і порушення основ-
ної функції — здійснення сільськогосподарського виробництва.

Необхідно чітко розмежувати діяльність у сфері сільського туризму та інші 
туристичні послуги, які надаються в сільській місцевості, але не належать до 
сфери підприємницької діяльності з усіма юридичними і практичними на-
слідками.

Особливості організації сільського туризму в Європі. Впроваджуючи в Ук-
раїні менеджмент сільського туризму, необхідно врахувати особливості його в 
Європі. У статистичній збірці “Туризм в країнах Центральної Європи: Основ-
ні цифри” сільський туризм належить до основних видів туризму разом з та-
кими видами, як відпочинок, бізнес-туризм, спортивний, релігійний, куль-
турно-пізнавальний туризм [124].

Особливістю сільського туризму, наприклад в Польщі, є те, що він не нале-
жить до сфери підприємництва. Тому грошові надходження за ці послуги не 
підлягають оподаткуванню. Звільняються від податків і доходи, одержані за 
здавання кімнат відпочиваючим у власному домі господаря. Відповідно до 
угорського законодавства регулювання відносин з господарювання в сімейних 
агрогосподарствах також не підпадає під дію нормативних актів, якими ре-
гулюються відносини у сфері підприємництва. Особливістю шведської моделі 
правового регулювання є розвиненість і вдосконалення професійного само-
врядування у сфері сільського туризму. Власники сільських садиб приймають 
відпочиваючих у сільській місцевості в межах спеціальної програми “Сільсь-
ка гостинність”. Ця програма є своєрідним об’єднанням, комплексною органі-
зацією з ознаками суспільних об’єднань і традиційних професійних цехових 
структур. Для власників садиб участь у програмі є добровільною і платною, 
щоб отримати право бути задіяними у сфері сільського туризму.

Досить цікавим для розвитку українського менеджменту сільського туриз-
му є досвід Франції. Там майже двісті років існує культурно-пізнавальний 
маршрут — “Тур де Франс”, розроблений за принципом: немає столиці та пе-
риферії, а є єдина Франція, історію якої необхідно знати кожному жителю. В 
Австрії з 1991 р. реалізується програма “Відпочинок на сільському подвір’ї”, 
яка передбачає: розчиниться в тісному єднанні з господарським побутом і міс-
цевим колоритом на функціональному подвір’ї у селянина. При цьому допус-
тимо не більше 30 ліжок, обов’язкова умова — наявність у дворі тварин, мож-
ливість ознайомиться з іншою типовою формою сільськогосподарської 
діяльності в регіоні.

Порівнюючи різні законодавчі системи і особливості національного ме-
неджменту сільського туризму, можна дійти висновку, що за основними прин-
ципами регулювання цього виду туризму вони поділяються на дві специфічні 
правові системи:

1) класична модель правових систем розвинених європейських країн із 
стійкими економічними і правовими традиціями, передусім у сфері аграрного 
сектору. Правове регулювання в Європі (скандинавських країнах зокрема) ра-
зом із забезпеченням стійкого соціально-економічного розвитку сільських те-
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риторій спрямоване також на поліпшення стану навколишнього середовища, 
підвищення рівня послуг, які надаються в межах сільського туризму, і отри-
мання державних доходів (податків) від діяльності сільських господарів, у 
тому числі у сфері аграрного туризму, в розмірі 12–25 %;

2) постсоціалістична модель (характерні представники — Польща, Угор-
щина) з дуже сильними традиціями ведення приватного дрібнотоварного сіль-
ськогосподарського виробництва. Ці держави і Україна, зокрема, перебува-
ють у стадії розв’язання складних проблем забезпечення функціонування 
своїх агрогосподарчих комплексів, заощадження і розвитку сільських насе-
лених пунктів в умовах нових економічних реалій.

Напрями розвитку менеджменту сільського туризму в Україні. В Україні, 
як і в інших постсоціалістичних країнах, сільський туризм можна розгляда-
ти як один з можливих факторів, що сприяє, за відповідного менеджменту 
сільського туризму, розвитку або пом’якшенню таких соціальних проблем 
села, як безробіття, низький рівень грошових доходів селян, слаборозви-
нутість соціальної та інженерної інфраструктур сільських регіонів.

Використання існуючих сільських поселень, які ефективно розвивають 
свої господарства, а також створення нового типу селищ з функціями меш-
кання місцевого населення і відпочиваючих в умовах, наближених до приро-
ди, на противагу великим урбанізованим курортним місцям, дадуть змогу 
створити економічно рентабельні рекреаційні умови на базі поселень сільсь-
кого населення і підвищити соціально-економічний рівень мешкання місце-
вих жителів за рахунок організації об’єктів малого бізнесу.

За одноголосним твердженням бізнесменів і фахівців в індустрії відпо-
чинку “сільський” (або “зелений”) туризм — це туризм ХХI ст. Як свідчить 
практика європейських країн Старого Світу, 20–30 % туристів з-за кордону 
віддають перевагу сільському туризму в країнах Західної Європи. Завдяки 
сільському туризму можна поліпшити життя сільського населення, яке при-
несе додаткові доходи, задовольняючи потреби охочих відпочити в сільській 
місцевості. Цей вид туризму, за відповідних реклами і менеджменту, особ-
ливо в Причорноморських регіонах України, може мати характер внутріш-
нього туризму, а також задовольняти потреби іноземних туристів, які при-
їжджають до України.

Слід особливо звернути увагу на українську діаспору, що становить від 10 
до 13 млн осіб, як на сегмент ринку, який поки освоюється стихійно, але має 
великі можливості для розвитку: це і етнічний туризм, який має тенденцію 
до зростання, і сільський туризм.

Перші кроки в контексті розвитку сільського зеленого туризму зробили 
господарі садиб, будинків, господарств приватного сектору, що знаходяться 
поблизу відомих курортів. Проте у більшості з них ніяких додаткових послуг, 
крім забезпечення ночівлі, поки немає. Ці дуже важливі напрями повинні 
обов’язково розвиватися під стратегічним управлінням державних інститу-
цій. Саме тут передусім потрібен комплекс законів, юридичних правил з боку 
Верховної Ради, уряду України, органів самоврядування. Наприклад, необ-
хідно звільнити сільських господарів (на першому етапі) від обкладення по-
датком на прибуток, який надходить від приймання відпочиваючих за наяв-
ності 8–12 місць для ночівлі (ліжок). Необхідно постійно брати участь в 
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міжнародних конференціях з актуальних питань туризму взагалі та сільсько-
го зокрема.

На сьогодні широко відомі такі Міжнародні організації — ECOVAST 
Ecoturism Ltd, Union Tourism та ін., які організовують проведення конферен-
цій з актуальних проблем: “Сільський туризм в Центральній і Західній Єв-
ропі” (проводилася в Словенії); “Зелений агро-эко-біосільський туризм в 
ХХІ сторіччі” (проводилася в Угорщині).

Головні цілі цих конференцій:
•	 надання допомоги розвитку і відродженню сільського зеленого туризму 

в Західній Європі;
•	 розширення через державні та недержавні органи, засоби масової інфор-

мації, фермерські організації принципів запровадження сільського ту-
ризму;

•	 впровадження проектів економічного і сільського туризму в європейсь-
ких країнах. Все це і є елементами оптимізаційного менеджменту сіль-
ського туризму.

Існують і постійно діють також інші міжнародні програми і семінари, на-
приклад туристичного менеджменту в Румунії, планування і розвитку турис-
тичного менеджменту в Ізраїлі та ін.

Сучасний менеджер у сфері сільського туризму — це фахівець ринкової 
орієнтації, який самостійно організовує експлуатацію існуючих, але поки не-
достатньо затребуваних в Україні сільських туристичних ресурсів, вивчає ту-
ристичний ринок, оцінює кон’юнктуру і динаміку попиту, перебудовує ор-
ганізацію туристичних послуг на селі з урахуванням вимог ринку. Крім того, 
розвиток сільського екологічного (зеленого) туризму дає змогу зменшити тиск 
на курортні території окремих регіонів України, що також повинен врахову-
вати ефективно діючий менеджер.

Можна залучити до розвитку туристичної галузі, наприклад, більшість сіл 
Чорноморського регіону, відокремлених від морських курортів і розрекламо-
ваних раніше місць відпочинку, в яких, як правило, є чудові природні умови, 
чисте повітря, річки, озера, але немає практики обслуговування туристів.

Кримським відділом Українського товариства сільського зеленого туризму 
ще наприкінці минулого століття (1998–2000) було розпочато розроблення 
оригінальних програм перебування туристів в сільських сім’ях, що передба-
чає можливість залучення їх до участі в збиранні урожаю, навчання деяких 
видів народно-прикладного мистецтва тощо.

Сільський туризм — надзвичайно багатогранний вид відпочинку, який на-
був у Європі величезної популярності. Саме тому авіакомпанія Міжнародних 
авіаліній України ухвалила рішення сприяти проведенню ІІ Конгресу сільсь-
кого туризму в Україні, виступивши офіційним перевізником.

Конгрес відбувся 26–28 вересня 2005 р. в перлині Південного узбережжя 
Криму — Ялті. Організувала проведення міжнародного форуму Європейська 
федерація фермерського та сільського туризму EuroGites за підтримки уряду 
України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим. У роботі авторитет-
ного форуму, що проходив під гаслом “Розвиток та інтеграція через сільський 
туризм”, взяли участь представники організацій сільського розвитку і сільсь-
кого туризму з усіх країн Європи — від Грузії до Ісландії, від Фінляндії до 
Португалії.
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Роль менеджерів не повинна зводитися лише до присутності в багаторівне-
вих і розгалужених структурах управління туризмом в Україні. Як показано 
вище, в зрілій ринковій економіці дуже важливий малий бізнес — це 95 % 
всіх світових фірм, а за значенням — найбільша наближеність до повсякден-
них потреб як творців сільських туристичних послуг, так і споживачів цих 
послуг — туристів.

Позитивний досвід європейських країн у сфері сільського туризму заслуго-
вує на пильне вивчення в Україні. Помилковою є думка про те, що досить 
мати в своєму розпорядженні певні туристичні ресурси — і сільський туризм 
почне розвиватися сам собою. Одних туристичних ресурсів мало. Необхідні 
вміння, глибокі професійні знання і тривала напружена праця в галузі ме-
неджменту сільського туризму.

4.2.17.  Менеджмент транспортних систем

Складність людського життя зростає з дедалі більшою швидкістю. Кіль-
кість населення планети збільшується, люди мусять пересуватися швидше, 
долати більші відстані, щоб зустрітися з іншими людьми. У галузі наземного 
транспорту послідовно з‘являються кінь і віз, велосипед, залізничний потяг, 
автомобіль, літак, ракетно-космічні транспортні засоби і системи. Зростаюча 
складність конструкції цих засобів супроводжується відповідним зростанням 
труднощів проектування. Ускладнюються і засоби управління рухом транс-
порту транспортними мережами. Із збільшенням швидкості та ускладненням 
конструкцій безпека пересування людей і вантажів дедалі більше залежить 
від надійності та ефективності системи управління рухом.

Залізнична мережа, автобусна мережа, перевезення на вантажівках, оке-
анські та морські лінії, управління автотранспортом на повітряних трасах і в 
роботі аеропортів — все це висуває дедалі складніші вимоги до менеджменту 
транспортних систем і має потребу у відповідних рішеннях. Менеджмент 
транспортних систем охоплює різні види транспорту: залізничний, автомо-
більний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний. Крім цих тради-
ційних напрямів він спрямований також на розвиток транспортної енергети-
ки і зв’язку як виду транспортування інформації.

Основні параметри менеджменту транспортних систем. Транспортні сис-
теми — системи засобів, призначених для транспортування людей, ванта-
жів, матеріальних та інформаційних ресурсів з одних пунктів перебування 
(виробництва, складування, створення) в інші з певною метою. Проблема 
транспорту в цілому, як і проблема менеджменту транспортних систем, 
охоплює велике коло питань. При розгляді цих проблем необхідно пам’я-
тати, що транспорт не є ізольованою системою, а тісно пов’язаний з іншими 
системами країни.

Розвиток менеджменту транспортних систем базується на загальних прин-
ципах системного аналізу, що вимагає конкретизації та кількісної оцінки та-
ких параметрів:

•	 прогнозування потреб в перевезеннях людей і вантажів;
•	 аналіз можливих видів розподілу транспортних засобів;
•	 визначення показників транспортних послуг і опис різних варіантів рі-

шення;
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•	 вивчення ефективності можливих варіантів рішення;
•	 розроблення макета транспортної мережі та її кінцева перевірка;
•	 реалізація вибраного варіанта рішення.
Параметри транспортної системи та основні фактори організації її менедж-

менту багато в чому визначають одну з найважливіших галузей національної 
економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації 
економіки, розвитку зовнішньоторговельної діяльності, задоволення потреб 
населення і господарського виробництва в перевезеннях, захисті економічних 
інтересів України.

Основні напрями розвитку менеджменту і управління організаціями, що 
забезпечують вдосконалення транспортних систем України (світу):

•	 управління оновленням рухомого складу всіх транспортних систем;
•	 управління розвитком міжнародних транспортних коридорів;
•	 управління впровадженням нових технологій, спрямованих на забезпе-

чення конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг;
•	 управління створенням і впровадженням інформаційних систем нового 

покоління;
•	 управління здійсненням заходів щодо підвищення рівня безпеки та охо-

рони праці на транспорті, поліпшення екології;
•	 управління впровадженням енергозберігаючих технологій;
•	 підвищення швидкості руху транспортних систем;
•	 управління розвитком інфраструктури транспортних систем — аеропор-

тів, вокзалів, дорожнього господарства та інших елементів.
Менеджмент в системі залізничного транспорту. Залізничний транспорт 

України за довжиною шляхів посідає четверте місце у світі після США, Росії 
та Канади. За вантажообігом він виконує основні обсяги перевезень — до 
70 %, а за пасажирооборотом на нього припадає 50–70 % загального обсягу 
перевезень. Електрифіковані ділянки залізниці становлять 40 % шляхів, а 
двоколійні та багатоколійні ділянки залізниці — одну третину загальної дов-
жини доріг. За щільністю залізничних колій (0,037 км на 1 км2 площі) Украї-
на наближається до найрозвиненіших європейських країн. Довжина шляхів, 
що експлуатується, — понад 22 000 км, з яких 60 % обладнані автоматичним 
регулюванням руху потягів; приладами електричної централізації стрілок — 
94 % всіх залізничних станцій. 

Менеджмент в структурних підрозділах Укрзалізниці спрямований на ор-
ганізацію розроблення і впровадження нового покоління рухомого складу: 
локомотивів, пасажирських і вантажних вагонів. Результатом управління по-
винна бути конкурентна підтримка вітчизняних промислових підприємств, 
які вдосконалюють своє виробництво, активно впроваджують нові розробки і 
створюють конкурентоспроможну продукцію для залізничного транспорту.

Конкурентними організаціями на залізничному транспорті є такі струк-
тури:

•	 Крюковський вагонобудівний завод — виробництво трьох типів паса-
жирських вагонів, що відповідають вимогам міжнародних стандартів;

•	 Холдингова компанія “Луганськтепловіз” — виробництво електровозів 
постійного і змінного струму, дизелеїздів;

•	 Дніпропетровський електровозобудівний завод — виробництво для ван-
тажо-пасажирських потягів електровозів постійного струму ДЕ-1;
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•	 Старокраматорський машинобудівний завод спільно з фірмою “Плассер і 
Тойер” — виробництво сучасних колієремонтних машин; інші структури.

Інфраструктура залізничних організацій як об’єкт менеджменту допов-
нюється створенням мережі транспортно-складських комплексів, консигна-
ційних та логістичних центрів, які повинні забезпечити ефективне функціо-
нування транспортних коридорів і організацію контейнерних і контрейлерних 
перевезень.

Менеджмент на залізничному транспорті тісно пов’язаний з електрифіка-
цією залізниць з використанням саморегульованих інтелектуальних систем тя-
гового електрозабезпечення. Головними складовими менеджменту є система 
сигналізації, централізації та блокування на базі оптимальних розробок і ви-
робництв мікропроцесорних і релейно-мікропроцесорних систем організацій, а 
також контролю за рухом потягів, локомотивної сигналізації на ділянках руху 
швидкісних потягів-експресів з швидкостями до 140 км/год з поступовим пере-
ходом на 160 км/год, а також цифрових систем для оперативно-технологічно-
го зв’язку.

Планується до 2011 р. створити корпоративну аналітико-управляючу сис-
тему залізничного транспорту України і центру управління перевезеннями на 
залізницях. При організації менеджменту головним напрямом є розвиток те-
лекомунікаційних мереж: впровадження волоконнооптичних ліній зв’язку 
(ВОЛЗ), цифрових систем зв’язку і радіозв’язку, що дасть змогу вирішити 
проблеми підвищення надійності не тільки магістральних, а й технологічних 
видів зв’язку на залізницях.

Менеджмент в системі автомобільного транспорту. Автомобільний транс-
порт відіграє важливу роль в міжнародних, загальнодержавних і регіональ-
них пасажирських і вантажних перевезеннях. Автобусним транспортом пере-
возиться практично стільки ж пасажирів, скільки всіма іншими видами 
пасажирського транспорту — тролейбусним, трамвайним, залізничним, мет-
рополітеновим, таксомотором, легковим, морським, річковим і авіаційним 
разом узятими.

Загальна довжина доріг і вулиць з твердим покриттям, у тому числі довжи-
на вулиць-набережних в містах і селах міського типу, перевищує 0,25 млн км. 
Автомобільний транспорт домінує у вантажних перевезеннях на короткі від-
стані (середня відстань перевезення 1 м вантажів — приблизно 20 км), “від 
дверей до дверей”, забезпечуючи при цьому практично повне збереження ван-
тажу, терміни і надійність перевезень. Організація менеджменту в системі ав-
томобільного транспорту повинна враховувати численні автопідприємства 
України різних форм власності, які мають укомплектовану виробничу базу і 
розвинену мережу транспортно-експедиційних підприємств, терміналів 
тощо.

Автомобільні перевезення вантажів усередині підприємства та між підпри-
ємствами є лише частиною всієї системи розподілу продукції і водночас тісно 
взаємодіють з такими підсистемами, як управління виробничими запасами, 
оброблення замовлень, виробництво, оброблення інформації та загальне уп-
равління підприємством.

Організація менеджменту міської транспортної системи, яка охоплює склад-
ну мережу вулиць і магістралей, системи транспортного перевезення вантажів, 
швидкісного проїзду автомобілів та ін., вимагає врахування того, що:
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1) ця система виконує функції забезпечення інших міських систем — еко-
номічної, соціальної, політичної і культурної;

2) система є невід’ємною органічною частиною загальноміської системи;
3) планування і управління роботою автотранспорту повинні обов’язково 

передбачати аналіз взаємодії всієї транспортної підсистеми міста (метро, 
трамваї, тролейбуси, електропоїзди, маршрутні та легкові таксі) з іншими 
його підсистемами.

Проблематика автомобільних перевезень охоплює конкретні завдання, 
такі як регулювання і диспетчеризація потоків вантажівок і автобусів, а та-
кож загальні питання внутріміських і міжміських сполучень. Менеджмент 
автомобільних транспортних систем може розглядати, наприклад, такий ас-
пект проблеми внутріміського руху, як управління сигналами світлофорів. 
При цьому можуть бути випущені або тимчасово не взяті до уваги такі питан-
ня, як вибір місць стоянки автомашин, введення одностороннього руху, обме-
ження переходів через вулиці, заборони доставки вантажів в часи пік, реконс-
трукція магістральних вулиць та інші елементи системи регулювання 
вуличного руху.

Про складність організації менеджменту в системі автомобільного транс-
порту свідчить, наприклад, розгляд цього питання в масштабі одного міста — 
столиці України. Київ є не тільки транспортним центром України, що зумов-
лено його географічним розташуванням, а й місцем, в якому ефективно 
функціонує розвинена система міського пасажирського державного і приват-
ного транспорту. На даний час в Києві забезпечують перевезення понад 
500 тис. постійно зареєстрованих автомобілів, кількість яких збільшується.

Як крупний автодорожній вузол, Київ представлений 8 автодорожніми 
підходами до міста, які сполучені напівкільцевою дорогою від Ковельського 
до Дніпропетровського напряму на правому березі Дніпра і ділянкою зовніш-
ньої окружної дороги від Харківського до Санкт-петербурзького напряму на 
лівому березі [61]. Місто має розвинену мережу міжміських, а також примісь-
ких автовокзалів і автостанцій.

При організації менеджменту в системі автомобільного транспорту Києва 
потрібно враховувати, що довжина автомобільних доріг загального користу-
вання — понад 1600 км, довжина внутріміських автомобільних маршрутів — 
більше 2700 км, кількість пасажирських автобусів — понад 2500 (не врахову-
ючи маршрутних таксі) [46]. Водночас слід зазначити, що автомобільні дороги 
України не відповідають європейським стандартам за багатьма показниками: 
швидкість пересування, навантаження на вісь, забезпеченість сучасними до-
рожніми знаками і розміткою, необхідна кількість пунктів технічної та ме-
дичної допомоги, харчування і відпочинку, заправка пальним і мастилом, те-
лефонний зв’язок тощо. Значного поліпшення потребує матеріально-технічна 
база закладів, які здійснюють розвиток і обслуговування автомобільної транс-
портної мережі — все це зумовлює основні напрями менеджменту в системі 
автомобільного транспорту.

Менеджмент у системах морського і річкового транспорту. Основними 
об’єктами менеджменту в системі морського транспорту України є морські 
торгові порти Одеси, Іллічівська, Маріуполя, Миколаєва, Феодосії, Керчі та 
порт “Південний”. Морський транспорт, як і річковий, посідає третє місце за 
вантажообігом після трубопровідного і залізничного, проте за кількістю від-



250

правлених вантажів він становить до 1 %. Основний об’єкт перевезень — за-
рубіжні плавання, кількість таких перевезень за останні 10 років стабільно 
зростає і нині досягає 95 %. Основні вантажі — мінеральні та будівельні ма-
теріали, сільськогосподарська продукція.

Складність менеджменту в системах як морського, так і річкового транс-
порту пов’язана зі значним моральним і фізичним зношенням суден і порто-
вого устаткування. Середній вік суден — понад 20 років, тому деякі порти за-
хідних країн забороняють вхід суден з таким терміном експлуатації.

Велика частина суден торгового флоту України — малотоннажні, тому 
93 % вантажів, які переробляють українські морські порти, обслуговують 
іноземні судна. Середня водотоннажність українських суден в 3–5 разів мен-
ша від аналогічного показника, наприклад, США, Японії, Греції та інших 
країн.

Річковий транспорт хоч і не відіграє значної ролі у вантажних і паса-
жирських перевезеннях, проте за рівнем доходів від своєї діяльності переви-
щує все інші види транспорту, передусім за рахунок зарубіжних перевезень 
вантажів. Географія дії річкового транспорту — це басейни річок Дніпра і Ду-
наю, а також прибережні води Чорного моря. Сьогодні він має допоміжний 
характер, орієнтований на великі партії будівельних матеріалів і не може 
конкурувати за тарифами і послугами із залізничним. Ефективність функціо-
нування річкового транспорту України становить 20 %стосовно країн, що ма-
ють подібні ресурси цього виду транспорту.

Здійснюючи менеджмент морського і річкового транспорту, потрібно вра-
ховувати основні стримуючі чинники його інтенсивного використання. На-
приклад, для застосування річкового транспорту в плані європейської інтег-
рації такими чинниками є застаріла матеріально-технічна база, невисокий 
рівень механізації перевантажувальних робіт, зношення суден тощо.

Менеджмент в системі повітряного транспорту. Він ґрунтується на знач-
них змінах у законодавчому забезпеченні авіаційної діяльності. Поступово за-
вершується перехід на європейські норми повітряних пасажирських переве-
зень, що прискорює наближення України до Європи і міжнародної авіаційної 
співдружності. Нині в Україні діє понад 90 авіакомпаній, а в Європі (для 
порівняння) — всього 5–6 компаній. Тому державна політика розвитку 
повітряного транспорту орієнтована на створення кількох могутніх націо-
нальних перевізників, здатних за умови державної підтримки, інвестицій і 
системи лізингових фондів здійснити реформування галузі.

Менеджмент в системі повітряного транспорту, у першу чергу, повинен 
бути спрямований на комплектацію парку літаків сучасними конкуренто-
спроможними типами — Ан-70, Ан-140, Ан-228, Як-42, будівництво і рекон-
струкцію багатьох об’єктів авіаційно-виробничої інфраструктури, структурну 
реорганізацію управління повітряним транспортом у напрямі створення кон-
курентного середовища в цій галузі. Сьогодні більшість польотів зорієнтована 
на Державний міжнародний аеропорт “Бориспіль”, який поступово перетво-
рюється на аеропорт-хаб європейського типу. Менеджмент в системі повітря-
ного транспорту повинен бути орієнтований на питання модернізації та ре-
конструкції інших українських аеропортів — Донецька, Львова, Одеси.

Значна увага авіаційних менеджерів приділяється проблемним питанням 
в авіації спеціального призначення, у тому числі сільськогосподарській авіа-
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ції та вертолітним системам транспортування пасажирів і вантажів. Розроб-
ляється система контролю за виробництвом і експлуатацією малих і надлег-
ких типів авіаційної техніки.

Менеджмент спеціалізованих транспортних систем. До спеціалізованих 
транспортних систем (в умовах відсутності офіційно визнаної класифікації) 
можуть бути віднесені: трубопровідний транспорт, дорожнє господарство, 
транспортна енергетика і зв’язок.

Трубопровідний транспорт в останні 10 років стабільно нарощує свою час-
тину в обсязі транспортних вантажів, що становить 23 %. Розглядаючи перс-
пективи України у нафтобізнесі, слід зазначити, що 90 % всього імпорту наф-
ти і газу надходить з Російської Федерації. Жодна з розвинених країн не 
допускає, щоб в ній існувала така монополія на постачання енергоносіїв (від 
однієї країни допускається надходження не більше 15–20 % обсягів поста-
чань). Тому перед системою менеджменту трубопровідного транспорту Украї-
ни стоїть головне завдання — збільшити кількість джерел надходження енер-
гоносіїв до України.

Для збільшення обсягу робіт у системі менеджменту спеціалізованих 
транспортних систем слід враховувати, що довжина тільки річних магіст-
ральних і розподільних трубопроводів в Україні перевищує 35 тис. км. Газо-
транспортна система здатна пропускати в рік 250 млрд м3 газу, при цьому по-
ловина обсягу припадає на транзит. Система охоплює 120 компресорних 
станцій, 771 газоперекачувальний агрегат, 1200 розподільних станцій і 
13 підземних сховищ. Через Україну до Європи сьогодні проходить і найближ-
чим часом проходитиме 90 % експорту газу Росії.

Для транзиту до Європи російської нафти система магістральних нафтопро-
водів України має протяжність понад 4 тис. км. Підтримання у нормальному 
стані всього цього багатогалузевого господарства вимагає від менеджерів всіх 
рівнів величезних зусиль, не враховуючи активніших зусиль із залучення 
транзитних потоків нафти і газу через територію України з інших країн.

Менеджмент транспортної енергетики і зв’язку. Транспортна енергетика в 
сучасній системі менеджменту транспортних систем посідає важливе місце:

•	 транспорт становить 29 % загального кінцевого використання всіх енер-
горесурсів, а нафта забезпечує 97–99 % загального користування всіма 
видами транспорту, тому саме транспорт переважно визначає гостроту 
сьогоднішньої енергетичної ситуації у світі;

•	 транспорт є одним з найбільших джерел забруднення атмосфери, ґрунту, 
водоймищ і морів. Наприклад, один вантажний автомобіль викидає за рік 
3 тонни шкідливих речовин, а автомобільний транспорт в цілому стано-
вить 60 % забруднення навколишнього середовища у великих містах;

•	 обмежені світові запаси нафти і газу вже сьогодні вимагають від учених 
пошуку альтернативних джерел палива, що замінять за своєю ефектив-
ністю пальне, яке виробляється з нафтогазової сировини.

Складність менеджменту щодо зазначеної вище проблематики полягає в 
тому, що тут тісно переплітаються сировинні, технічні, економічні та еколо-
гічні чинники, які вимагають дієвого комплексного і системного обґрунту-
вання і розрахунку. Транспортування інформації, іншими словами, зв’язок, 
сьогодні здійснюється за допомогою поштових, електричних та інших техніч-
них засобів. Організація менеджменту транспортування інформації повинна 
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враховувати такі основні види трансферу — пошту і електрозв’язок (телеко-
мунікаційний спосіб). До останнього належать: телефонний зв’язок, теле-
граф, фототелеграф, факсимільний трансфер інформації, Internet, мобільний, 
пейджинговий, супутниковий, дротяний і ефірний способи обміну інформа-
цією, телебачення.

Використання нових інформаційних і комунікаційних технологій транс-
портування інформації може істотно сприяти розв’язанню глобальних про-
блем людства, пов’язаних з необхідністю подолання екстремальних ситуацій 
і кризових явищ на основі прогнозування політичної нестабільності та техно-
логічних аварій, катастроф.

4.2.18.  Медичний та фармацевтичний менеджмент

Сутність та основні характеристики організацій охорони здоров’я. Органі-
зація — специфічне соціальне утворення, систематично орієнтоване на вироб-
ництво товарів і (або) надання послуг. Всім організаціям притаманні загальні 
характеристики: наявність мети, кадри, наявність структури.

Мета організації тісно пов’язана з її місією. Існує кілька сфер, в яких ор-
ганізації охорони здоров’я реалізують свою мету:

•	 соціальна відповідальність, яка виявляється в поліпшенні громадського 
здоров’я;

•	 медичне обслуговування населення;
•	 потреби та добробут працівників;
•	 прибутки організації (для комерційних закладів охорони здоров’я).
Кадри — основа кожної організації, її головне багатство, необхідна умова 

надання медичних послуг або організації роботи аптеки. Успішний заклад на-
магається максимально використовувати потенціал своїх співробітників, 
сприяє підвищенню їх кваліфікації та кар’єрному росту, матеріальному бла-
гополуччю. Сучасне управління має забезпечити такі умови, за яких заклад 
охорони здоров’я та його співробітники були б взаємокорисні та відчували за-
доволення від взаємодії.

Всі організації охорони здоров’я мають спеціально розроблену структуру, 
яка є необхідною умовою виконання поставлених перед ними завдань — ме-
дичне обслуговування населення. Як правило, це традиційна структура, з чіт-
кими та конкретними інструкціями, функціональними обов’язками, поло-
женнями про роботу кожного структурного підрозділу. 

Специфічні особливості закладів охорони здоров’я:
1) труднощі у визначенні якості роботи окремих медичних працівників і 

закладу охорони здоров’я в цілому;
2) необхідність чіткої координації роботи:
а) окремих медичних працівників:

•	 лікар — лікар;
• лікар — медична сестра;
• медична сестра —медична сестра;

б) окремих підрозділів або служб:
• медико-інформаційна служба — управління закладом;
• діагностична служба — лікувальні відділення стаціонару, 

амбулаторно-поліклінічна допомога;
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• метрологічне забезпечення — діагностична служба, лікувальні від-
ділення;

• структури амбулаторно-клінічної допомоги — відділення стаціонару;
• служба швидкої та невідкладної допомоги — відділення стаціонару;
• служба крові — лікувальні відділення стаціонару;
• патолого-анатомічна служба — лікувальні відділення стаціонару;
•	 інші.

3) необхідність високого ступеня спеціалізації;
4) недопустимість толерантного ставлення до помилок;
5) терміновість і невідкладність роботи.
Класифікаційні ознаки закладів охорони здоров’я. Існують суттєві відмін-

ності в різних видах закладів охорони здоров’я, що впливає на управління 
ними. Основними класифікаційними ознаками є:

• сфера діяльності (аптеки, заклади лікувально-профілактичні, санітар-
но-профілактичні, санітарної просвіти, медико-соціального захисту, 
центри медичної статистики, молочні кухні, бюро судово-медичної екс-
пертизи тощо);

• організаційно-правова форма (державні, відомчі, приватні, господарчі 
товариства, об’єднання юридичних осіб);

• розмір;
• участь в науково-дослідній роботі (клініки при НДІ, клінічні заклади 

охорони здоров’я, науково-дослідні підрозділи фармацевтичних фірм);
• інші.
Функції лікувально-профілактичних закладів (за рекомендаціями ВООЗ):
•	 лікувально-відновлювальні (діагностика, лікування, медико-соціальна 

реабілітація, невідкладна медична допомога);
•	 профілактичні (профілактика інфекційних захворювань, запобігання 

переходу гострого стану в хронічний, зниження захворюваності з тимча-
совою непрацездатністю, інвалідності);

•	 навчальні (підготовка лікарів та середніх медичних працівників, підви-
щення кваліфікації медичних працівників);

•		 науково-дослідницькі.
Класифікація закладів охорони здоров’я за сферою діяльності. В основу 

переліку закладів охорони здоров’я України, затвердженого згідно з Наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 28 жовтня 2002 р. за № 385 покладено кла-
сифікацію організацій за сферою діяльності. 

1. Лікувально-профілактичні заклади. До них належать: 
1.1. Лікарняні заклади: 
1.1.1. Багатопрофільні лікарняні заклади: 
•	 госпіталі для інвалідів війни;
•		 дитячі басейнові лікарні на водному транспорті;
•	 дитячі лікарні (республіканські, обласні, міські, районні);
•		 дитячі територіальні медичні об’єднання;
•	 дільничні лікарні (у тому числі сільських, селищних та міських рад);
•		 лікарні (республіканські, обласні, центральні міські, міські, центральні 

районні, районні);
•	 лікарні на водному транспорті (центральні, басейнові, портові);
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•		 лікарні на залізничному транспорті (центральні, дорожні, відділкові, 
вузлові, лінійні, дитячі);

•	 лікарні нафтопереробної промисловості України;
•	 лікарні професійних захворювань;
•	 лікувально-діагностичні центри;
•	 медико-санітарні частини (у тому числі спеціалізовані);
•		 медичні центри (різного профілю);
•	 міські лікарні швидкої медичної допомоги;
•	 перинатальні центри зі стаціонаром;
•	 пологові будинки (обласні, міські);
•	 студентські лікарні (обласні, міські);
•	 територіальні медичні об’єднання;
•		 українська дитяча спеціалізована лікарня “Охматдит”;
•	 українська психіатрична лікарня з інтенсивним (суворим) наглядом;
•	 український госпіталь для воїнів-інтернаціоналістів;
•	 український державний медико-соціальний центр ветеранів війни. 
1.1.2. Однопрофільні лікарняні заклади: 
•	 дерматовенерологічні лікарні; 
•		 інфекційні лікарні;
•		 косметологічні лікарні;
•	 лікарні відновного лікування;
•	 наркологічні лікарні;
•	 наркологічні диспансери;
•		 онкологічні диспансери;
•	 отоларингологічні лікарні;
•	 офтальмологічні лікарні;
•	 протитуберкульозні диспансери;
•	 психіатричні лікарні;
•	 психіатричні диспансери;
•	 психоневрологічні лікарні;
•	 травматологічні лікарні;
•	 туберкульозні лікарні;
•		 фізіотерапевтичні лікарні;
•		 шкірно-венерологічні диспансери.
1.1.3. Спеціалізовані лікарняні заклади:
•	 гастроентерологічні диспансери;
•	 дерматовенерологічні лікарні (у тому числі дитячі);
•		 дитячі кардіоревматологічні диспансери;
•	 ендокринологічні диспансери;
•	 інфекційні лікарні (у тому числі дитячі);
•	 кардіологічні диспансери;
•		 косметологічні лікарні;
•	 лікарні відновного лікування (у тому числі дитячі);
•		 лікарсько-фізкультурні диспансери;
•		 наркологічні диспансери;
•		 онкологічні диспансери;
•		 отоларингологічні лікарні;
•	 офтальмологічні лікарні;
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•	 протитуберкульозні диспансери;
•	 психіатричні лікарні (у тому числі дитячі);
•	 психіатричні диспансери;
•		 психоневрологічні диспансери;
•		 травматологічні лікарні;
•		 трахоматозні диспансери;
•		 туберкульозні лікарні (у тому числі дитячі);
•		 фізіотерапевтичні лікарні;
•		 центри з профілактики та боротьби зі СНІДом;
•	 центри реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи;
•	 шкірно-венерологічні диспансери.
1.1.4. Лікарняні заклади особливого типу: 
•	 лікарні ”Хоспіс” (республіканські, обласні, міські, районні);
•		 обласні дитячі патолого-анатомічні бюро;
•	 патолого-анатомічні бюро (республіканські, обласні, міські);
•	 патолого-анатомічні центри України;
•	 спеціалізовані диспансери радіаційного захисту населення (Українсь-

кий, республіканські, обласні, міські);
•		 спеціалізована поліклініка Українського науково-дослідного протичум-

ного інституту ім. І. І. Мечнікова;
•		 Українська алергологічна лікарня;
•	 Український лепрозорій;
•		 центри реабілітації репродуктивної функції людини (республіканський, 

обласні) 
1.2. Амбулаторно-поліклінічні заклади: 
•		 амбулаторії;
•		 амбулаторії загальної практики — сімейної медицини;
•	 басейнові стоматологічні поліклініки;
•		 дитячі міські поліклініки;
•		 дитячі стоматологічні поліклініки (обласні, міські, районні);
•	 діагностичні центри (різного профілю);
•	 жіночі консультації;
•		 Іллічівська стоматологічна поліклініка Іллічівської басейнової лікарні 

на водному транспорті;
•	 Київська центральна басейнова стоматологічна поліклініка МОЗ України;
•		 консультації “Шлюб і сім’я”;
•	 лінійні амбулаторії на залізничному транспорті;
•	 наркологічні амбулаторії;
•	 поліклініки (центральні міські, міські, центральні районні);
•		 поліклініки на водному транспорті (центральні, басейнові, портові);
•		 поліклініки на залізничному транспорті (центральні, дорожні, відділ-

кові, вузлові, лінійні);
•	 пункти охорони здоров’я (здоровпункти);
•	 сільські лікарські амбулаторії (у тому числі сільських та селищних 

рад);
•	 стоматологічні поліклініки (обласні, міські, районні);
•		 Стоматологічна поліклініка МОЗ України при Національному медуні-

верситеті;
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•	 Стоматологічна поліклініка при Львівському медуніверситеті;
•	 студентські поліклініки (обласні, міські);
•		 фельдшерські пункти (у тому числі сільських та селищних рад);
•		 фельдшерсько-акушерські пункти (у тому числі сільських та селищних 

рад);
•	 фізіотерапевтичні поліклініки;
•	 центри планування сім’ї та репродукції людини.
1.3. Заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги:
•	 обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
•	 республіканські територіальні центри екстреної медичної допомоги;
•	 станції переливання крові (республіканська, обласні, міські);
•	 станції швидкої медичної допомоги;
•	 Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допо-

моги;
•		 центри заготівлі та переробки плазми (республіканський, обласні, місь-

кі, районні);
•	 центри служби крові (республіканський, обласні, міські).
1.4. Санаторно-курортні заклади: 
•	 бальнеологічні лікарні (у тому числі дитячі);
•	 грязелікарні (у тому числі дитячі);
•		 дитячі оздоровчі центри;
•	 курортні поліклініки;
•		 міжнародні дитячі медичні центри;
•	 санаторії (у тому числі дитячі, однопрофільні, багатопрофільні, спе-

ціалізовані);
•		 санаторії для дітей з батьками;
•	 санаторії-профілакторії.
Згідно з наведеною вище кваліфікацією тип лікувально-профілактичного 

закладу системи охорони здоров’я України зумовлює напрям його діяльності, 
підпорядкованість державному органу управління, реалізацію територіально-
го принципу надання медичної допомоги та належність до певної ланки на-
ціональної системи охорони здоров’я. 

Фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські лікарські амбу-
латорії та дільничні лікарні — амбулаторно-поліклінічні заклади, які нада-
ють первинну медико-соціальну допомогу, організовуються в сільських насе-
лених пунктах, об’єктах будівництва за межами населених пунктів і 
підпорядковані міським або районним лікарням. 

Пункт охорони здоров’я (здоровпункт) — амбулаторно-поліклінічний за-
клад, який надає первинну медико-соціальну допомогу, створюється на під-
приємствах, в установах, організаціях і входить до складу поліклініки або 
амбулаторії. 

Амбулаторія — амбулаторно-поліклінічний заклад, що надає медичну до-
помогу хворим з однієї або кількох основних лікарських спеціальностей і 
може надавати медичну допомогу хворим в межах закладу і вдома. 

Поліклініка — амбулаторно-поліклінічний заклад, який надає медичну 
допомогу з багатьох лікарських спеціальностей в межах закладу та вдома.

Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини — лікувально-про-
філактичний заклад, який в межах своєї діяльності забезпечує здійснення 



257

комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюва-
ності, інвалідності та смертності, раннього виявлення захворювань, надає 
прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіко-
вану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансе-
ризацію та моніторинг за станом здоров’я. 

Лікарня — лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання 
стаціонарної медичної допомоги хворим. Лікарня, що надає стаціонарну ме-
дичну допомогу хворим з лікарських спеціальностей одного профілю, нази-
вається однопрофільною, а з кількох лікарських спеціальностей — багатопро-
фільною. У своєму складі можуть мати поліклініку або амбулаторію. 

Однопрофільні лікарняні заклади — лікувально-профілактичні закла-
ди, які створюються для надання медичної допомоги населенню певної те-
риторії (міста, району). У своєму складі можуть мати поліклініку чи амбу-
латорію. 

Спеціалізовані лікарняні заклади — лікувально-профілактичні заклади, 
які створюються з метою надання спеціалізованої медичної допомоги населен-
ню регіону (республіки, області, міста в містах Києві, Севастополі). У своєму 
складі можуть мати поліклініку чи амбулаторію. 

Центральна міська лікарня — лікувально-профілактичний заклад, на 
який покладено функції органу управління охорони здоров’я міста.

Центральна районна лікарня — лікувально-профілактичний заклад, на 
який покладено функції органу управління охорони здоров’я району.

Територіальне медичне об’єднання — багатопрофільний лікувально-про-
філактичний заклад, який є комплексом лікувально-профілактичних та ін-
ших закладів, функціонально і організаційно пов’язаних між собою з метою 
інтеграції та ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів для 
досягнення найкращих кінцевих результатів у наданні медичної допомоги 
населенню.

Диспансер — спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що на-
дає медичну допомогу населенню з певних груп захворювань та забезпечує 
диспансеризацію населення. Диспансери можуть мати у своєму складі стаціо-
нар. Диспансери з кількістю лікарів амбулаторного приймання менше п’яти 
створюватись та функціонувати не можуть. 

Медико-санітарна частина — багатопрофільний локально-профілактич-
ний заклад, організований за типом міської поліклініки або міської лікарні з 
поліклінікою; призначений виключно для надання медичної допомоги робіт-
никам промислових підприємств, будівельних організацій, підприємств 
транспорту. До складу медико-санітарної частини можуть входити й інші за-
клади охорони здоров’я. 

Клінічний заклад охорони здоров’я — лікувально-профілактичний заклад, 
який не менше ніж на 50 % використовується для розташування структурних 
наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії та ін.) вищих медич-
них навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної 
освіти, науково-дослідних інститутів і спільної роботи із забезпечення ліку-
вально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації медичних кадрів та здійснення і впровадження в практику ме-
дичних наукових досліджень. 
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Клініка — лікувально-профілактичний заклад (лікарня, пологовий буди-
нок та ін.), що входить до складу медичних науково-дослідних закладів або 
підпорядкований їм. 

Центр — лікувально-профілактичний заклад або його структурний підроз-
діл, диспансер, пологовий будинок та ін., які виконують функцію головного 
закладу з організації та надання медичної і медикаментозної допомоги закріп-
леному за ними населенню. 

Міська лікарня швидкої медичної допомоги — багатопрофільний лікарня-
ний заклад, який надає виключно екстрену стаціонарну допомогу. 

Лікарня ”Хоспіс” — лікарняний заклад особливого типу, до функцій якого 
входить надання медичної допомоги невиліковним хворим. Функціонує за ра-
хунок місцевого бюджету, додаткового фінансування підприємствами, спон-
сорами, добродійних пожертвувань організацій, фізичних та юридичних осіб. 

Патолого-анатомічне бюро (центр) — науково-практичний лікувальний 
заклад особливого типу, що виконує функції координаційного і організацій-
но-методичного центру патолого-анатомічної служби в підвідомчому регіоні.

2. Санітарно-профілактичні заклади. Державна санітарно-епідеміоло-
гічна служба Міністерства охорони здоров’я України є централізованою сис-
темою органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного 
профілю МОЗ України, яка реалізує державну політику в сфері забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення та спрямовує свою діяль-
ність на профілактику інфекційних хвороб, професійних захворювань, масо-
вих неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, за-
побігання шкідливому впливу на стан їхнього здоров’я і життя факторів 
середовища життєдіяльності

Заклади держсанепідслужби МОЗ України є юридичними особами, мають 
самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із 
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланки та 
штампи. Будівлі, приміщення, устаткування, транспортні засоби та інше 
майно, що використовується закладами держсанепідслужби МОЗ України 
для виконання своїх завдань, земельні ділянки, на яких розташовано будівлі 
цих закладів, перебувають у державній власності та надаються їм у порядку і 
на умовах, визначених законодавством. 

У своїй роботі заклади санітарно-епідеміологічної служби керуються “По-
ложенням про державну санітарно-епідеміологічну службу України” затвер-
дженим Кабінетом Міністрів України від 19 серпня 2002 р. за № 1218. 

2.1. Санітарно-епідеміологічні заклади: 
•	 дезінфекційні станції з профілактичної дезінфекції;
•		 дезінфекційні станції (обласні, міські);
•	 об’єднання (підприємства) ”Профдезінфекція” (обласні, міські);
•		 об’єднання “Меддезінфекція” (обласні, міські);
•	 протичумні станції;
•	 санітарно-епідеміологічні станції (центральна, республіканська, облас-

ні, міські, міжрайонні, районні);
•	 санітарно-епідеміологічні станції на водному транспорті (центральна, 

басейнові, портові);
•	 санітарно-епідеміологічні станції на залізничному транспорті (цент-

ральна, на залізницях, лінійні);
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•	 санітарно-епідеміологічні станції об’єкта з особливим режимом роботи;
•	 Центральна санітарно-епідеміологічна станція на повітряному транс-

порті.
2.2. Заклади санітарної просвіти — центри здоров’я (Український рес-

публіканський, обласні, міські, районні).
Санітарно-епідеміологічна станція (СЕС) — спеціалізований заклад охо-

рони здоров’я, який виконує функції санітарного нагляду на підвідомчій те-
риторії, організує попередження і ліквідацію інфекційних, паразитарних і 
професійних захворювань. СЕС здійснює лабораторні дослідження і дезінфек-
ційне обслуговування в ході санітарно-протиепідемічних заходів. Її завдан-
ням є контроль за дотриманням органами, відомствами підприємствами й ус-
тановами, організаціями, посадовими особами і населенням установлених 
санітарно-профілактичних і протиепідемічних правил і норм, спрямованих 
на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Районні СЕС ор-
ганізуються в сільських адміністративних районах і містах, що мають район-
ний поділ. Потужність санепідстанцій, кількість працюючих у них фахівців 
визначаються типом і категорією конкретної установи і залежать від кіль-
кості населення території, яку вона обслуговує.

Дезінфекційна станція — спеціалізований санітарно-епідемічний заклад, 
що забезпечує організацію і здійснення дезінфекційних заходів у місті, спря-
мованих на попередження виникнення і поширення інфекційних захворю-
вань. Установа є також консультативним і методичним центром з дезінфекції 
та стерилізації. Дезінфекційна станція покликана здійснювати контроль за 
якістю дезінфекційних заходів у лікувально-профілактичних, дитячих та ін-
ших установах, а також у домашніх осередках інфекційних захворювань.

Центр здоров’я — заклад санітарної просвіти, який є координаційним і 
організаційно-методичним центром санітарно-просвітницької роботи на підві-
домчій території. Центри здоров’я покликані здійснювати комплекс організа-
ційних, наукових і практичних заходів, які забезпечують систематичне 
гігієнічне навчання і виховання населення шляхом поширення наукових ме-
дичних та гігієнічних знань.

3. Фармацевтичні (аптечні) заклади. Здійснюють виготовлення, збере-
ження і відпускання лікарських та імунобіологічних препаратів, перев’язних 
матеріалів, предметів догляду за хворими та інших медичних товарів.

До фармацевтичних закладів належать:
•	 аптеки;
•	 аптечні бази (склади);
•	 бази (склади) медичної техніки;
•		 бази спеціального медичного постачання (центральна, республіканська, 

обласні);
•		 контрольно-аналітичні лабораторії;
•	 лабораторії з аналізу якості лікарських засобів;
•	 магазини (медичної техніки, медичної оптики).
Аптека — заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпе-

чення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ і організа-
цій лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Аптека, на яку 
покладено організаційно-методичне управління аптеками району (міста), на-
зивається центральною районною (міською). Аптека, призначена для пере-
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важного забезпечення однієї або кількох лікарень, інших закладів охорони 
здоров’я, а також населення медикаментами і предметами медичного призна-
чення, називається відповідно лікарняною або міжлікарняною. 

Аптеки можуть організовуватися у встановленому порядку як відособлені 
структурні підрозділи у вигляді аптечних пунктів і аптечних кіосків. Аптечні 
пункти існують при закладах охорони здоров’я, а аптечні кіоски — на заво-
дах, фабриках, вокзалах, в аеропортах, у торгових центрах та інших організа-
ціях. За згодою з районними державними адміністраціями роздрібна реаліза-
ція лікарських засобів може здійснюватися через фельдшерсько-акушерскі 
пункти, організовані в сільських населених пунктах, на підставі договорів, 
укладених з аптекою.

Аптечна база (склад) — установа, що здійснює приймання, збереження і 
відпускання лікарських засобів, предметів санітарії та гігієни, медичного об-
ладнання, інструментів та інших медичних товарів закладам охорони здоров’я 
(аптекам, лікарням тощо) та іншим організаціям. Аптечна база постачає си-
ровину фармацевтичним підприємствам.

4. Інші заклади охорони здоров’я. Це група закладів, які функціонують в 
системі охорони здоров’я України та забезпечують разом з лікувально-про-
філактичними, санітарно-профілактичними, фармацевтичними закладами та 
установами медико-соціального захисту державну систему медичної допомо-
ги населенню. 

До категорій інших закладів охорони здоров’я належать:
•	 бюро судово-медичної експертизи (республіканське, обласні, міські);
•	 Головне бюро судово-медичної експертизи України;
•		 Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики;
•	 Центр медичної статистики МОЗ України;
•		 молочні кухні;
Бюро судово-медичної експертизи — спеціальний заклад охорони здоров’я, 

завданнями якого є здійснення судово-медичної експертизи, надання кон-
сультативної допомоги органам дізнання, слідства та суду з питань судово-ме-
дичної експертизи, апробації та впровадження в практику науково-дослідних 
робіт у галузі судової медицини. До функцій таких бюро відносять також 
розроблення пропозицій, спрямованих на поліпшення якості лікувально-про-
філактичної допомоги населенню.

Центр медичної статистики — заклад, що забезпечує координацію об-
ласних центрів медичної статистики і лікувально-профілактичних закладів 
України із збирання, оброблення та аналізу медичної статистичної інформа-
ції, впроваджує міжнародну систему обліку і статистики. До основних за-
вдань Центру відносять також забезпечення достовірності, об’єктивності, 
оперативності та цілісності статистичної інформації, її адекватності завдан-
ням реформування охорони здоров’я. На Центр медичної статистики покла-
дається впровадження комп’ютерної техніки і сертифікація програмного за-
безпечення для оброблення статистичної інформації.

Молочна кухня — заклад у системі охорони здоров’я дитини, що забезпе-
чує, за призначенням лікаря, дітей раннього віку раціонально приготовленою 
їжею. Самостійні молочні кухні можуть утворюватися при обсязі роботи по-
над 12 тис. порцій молока і молочних сумішей у день.
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5. Заклади медико-соціального захисту. Це заклади охорони здоров’я, 
створені з метою забезпечення державної політики охорони здоров’я грома-
дян України. До них належать:

•	 будинки дитини (обласні, міські, районні);
•		 обласні центри (бюро) медико-соціальної експертизи.
Система підготовки медичних кадрів в Україні. Підготовка медичних кад-

рів в Україні здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями та 
напрямами:

•	 середній медичний персонал — молодші спеціалісти (медичні сестри, 
фельдшери-акушери, лаборанти) та бакалаври. Підготовка здійснюєть-
ся на базі медичних училищ, коледжів та відповідних факультетів ме-
дичних інститутів, університетів, академій;

•	 лікарі — переддипломна підготовка за спеціальностями лікувальна 
справа, педіатрія, медико-профілактична справа. Підготовка здійс-
нюється медичними інститутами, університетами, академіями III та IV 
рівнів акредитації за трирівневою системою: лікар загальної практики; 
спеціаліст після інтернатури; магістр медицини. Навчання в магістра-
турі поєднується з інтернатурою. 

Післядипломна освіта середніх медичних працівників. В Україні вико-
нується послідовна робота щодо зміни системи підготовки, атестації та після-
дипломної освіти середнього медичного персоналу. Атестація середніх медич-
них працівників здійснюється відповідно до Положення про атестацію 
середніх медичних працівників, затвердженого Наказом МОЗ України від 
23 жовтня 1991 р. за № 146.

Мета атестації — підвищення кваліфікації, професійного рівня фахівців 
та ефективності медичної допомоги населенню. 

Атестація — форма морального і матеріального стимулювання медичних 
працівників, спрямована на вдосконалення діяльності медичних установ, 
поліпшення медичного обслуговування населення.

Головним завданням атестації середніх медичних працівників є:
•	 визначення обсягу знань і практичних навичок;
•	 визначення рівня професійної підготовки;
•	 вирішення питань подальшого використання спеціалістів;
•		 своєчасне підвищення кваліфікації.
Атестації підлягають середні медичні працівники всіх спеціальностей, які 

одержали підготовку в медичних навчальних закладах (ВНЗ) I–II рівнів акре-
дитації або мають незакінчену вищу освіту, допущені до медичної діяльності, 
зі стажем роботи за атестованою спеціальністю не менше 5 років. 

Видами атестації середніх медичних працівників є атестація і переатеста-
ція.

При присвоєнні кваліфікаційної категорії враховують такі критерії:
•	 показники роботи за останні 3 роки;
•	 проходження курсів спеціалізації, вдосконалення та інших форм підви-

щення кваліфікації за останні 5 років;
•	 наявність раціональних пропозицій, виступів з доповідями на конфе-

ренціях і нарадах медичних працівників.
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Кваліфікаційні категорії середніх медичних працівників:
Друга кваліфікаційна категорія присвоюється середнім медичним праців-

никам, які:
•		 володіють необхідним практичним досвідом;
•	 мають добру теоретичну і практичну підготовку;
•	 пройшли курси вдосконалення;
•	 добре ознайомлені із суміжними дисциплінами;
•	 мають високі показники в роботі;
•		 беруть активну участь у пропаганді медичних та гігієнічних знань серед 

населення. 
Перша кваліфікаційна категорія присвоюється середнім медичним пра-

цівникам, які:
•	 мають високу теоретичну, практичну і професійну підготовку;
•	 пройшли курси вдосконалення;
•		 добре ознайомлені із суміжними дисциплінами;
•		 мають хороші показники в роботі;
•		 беруть активну участь у використанні, впровадженні нових методів 

діагностики і лікування;
•	 беруть участь у пропаганді медичних та гігієнічних знань серед насе-

лення.
Вища кваліфікаційна категорія присвоюється середнім медичним праців-

никам, які:
•	 вирізняються високим професіоналізмом;
•		 мають відмінну теоретичну і практичну підготовку;
•	 відмінно володіють суміжними дисциплінами;
•		 знають роботу з обчислювальною технікою;
•		 активно використовують і впроваджують нові передові методи діагнос-

тики та лікування;
•	 пройшли курси вдосконалення;
•	 мають високі показники в роботі;
•	 є наставниками молодих спеціалістів;
•	 є пропагандистами медичних та гігієнічних знань.
Післядипломна освіта лікарів. Основною метою її є забезпечення високо-

го професійного рівня спеціалістів в умовах стрімкого розвитку біотехнологій 
та медичної науки. Етапність безперервної післядипломної освіти лікарів за-
значено в Наказі МОЗ України від 27 серпня 1993 р. за № 166 “Про подальше 
удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів)”. 

Спеціалізація — здобуття лікарем однієї із зазначених у номенклатурі лі-
карських спеціальностей, затверджених МОЗ України. Підготовка спе-
ціалістів (первинна спеціалізація) здійснюється через інтернатуру.

Умови навчання в інтернатурі регламентуються Наказом МОЗ України від 
10 вересня 1996 р. за № 291 “Про затвердження Положення про спеціалізацію 
(інтернатуру) випускників вищих медичних та фармацевтичних закладів  
III–IV рівнів акредитації”. Тривалість навчання — 1–2 роки, залежно від спе-
ціальності. Форма навчання — денно-заочна.

Денне навчання здійснюється в інститутах або на факультетах удоскона-
лення лікарів, на кафедрах медичних інститутів, університетів; заочне нав-
чання — в базових закладах охорони здоров’я.
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Спеціалізація та перепідготовка лікарів за спеціальностями, які не перед-
бачені циклами спеціалізації в інтернатурі, здійснюються на циклах спеціалі-
зації на факультетах або в інститутах удосконалення лікарів. Спеціалізація 
відбувається після закінчення інтернатури з основної спеціальності. На спе-
ціалізацію направляють після того, як лікар обіймав відповідну посаду ста-
жера з певної спеціалізації. 

Після закінчення інтернатури та циклу спеціалізації здійснюється атеста-
ція на присвоєння звання “лікар-спеціаліст” з відповідної спеціальності. За 
результатами атестації видається сертифікат. Уніфіковане оцінювання знань 
виконують методом комп’ютерного тестування, згідно з Наказом МОЗ Украї-
ни від 19 грудня 1997 р. за № 359 “Про подальше удосконалення атестації лі-
карів”. 

Удосконалення — подальше підвищення кваліфікації лікарів з метою під-
тримання сучасного рівня підготовки. 

Тематичне удосконалення — підвищення кваліфікації за окремими роз-
ділами відповідної спеціальності. Здійснюється в період між передатестацій-
ними курсами.

Клінічна ординатура — дворічна форма післядипломного підвищення 
кваліфікації лікарів.

Передатестаційні курси складаються з передатестаційного циклу та від-
повідного тестового іспиту і мають проходити не пізніше як за рік, що передує 
атестації. Проводяться на факультетах або в інститутах післядипломної осві-
ти лікарів. 

Атестація лікарів здійснюється з метою підвищення відповідальності за 
ефективність і якість роботи, раціональнішої розстановки кадрів, з урахуван-
ням їхньої професійної майстерності, досвіду та складності виконуваних 
робіт. Лікарі мають проходити атестацію не рідше одного разу на 5 років. 

Основні завдання атестації:
•	 визначення рівня професійної підготовки лікарів;
•		 оцінка трудової діяльності лікарів;
•	 оцінка можливості подальшого використання спеціалістів;
•	 підвищення кваліфікації лікарів. 
Розрізняють такі види атестації лікарів: 
•		 атестація на визначення знань і практичних навичок із присвоєнням або 

підтвердженням звання “лікар-спеціаліст”;
•	 атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії;
•	 атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.
Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії. До неї допускаються 

лікарі, які:
•	 мають сертифікат лікаря-спеціаліста;
•		 працюють за спеціальністю, передбаченою Номенклатурою лікарських 

спеціальностей;
•		 закінчили протягом року передатестаційний цикл у закладі післядип-

ломної освіти (на факультеті післядипломної освіти), склали іспит і ма-
ють свідоцтво з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфіка-
ційної категорії.

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які:
•		 мають стаж роботи з даної спеціальності не менше 5 років;
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•		 необхідну за програмою теоретичну та практичну підготовку за своєю 
спеціальністю;

•		 володіють сучасними методами профілактики, діагностики та ліку-
вання.

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, 
які:

•	 мають стаж роботи з даної спеціальності не менше 7 років;
•		 мають необхідну за програмою теоретичну і практичну підготовку за 

своєю та суміжними спеціальностями;
•	 володіють сучасними методами профілактики, діагностики і ліку-

вання.
Вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які:
•	 мають стаж роботи з даної спеціальності не менше 10 років;
•		 мають високу теоретичну та практичну професійну підготовку згідно з 

програмою;
•		 володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування 

хворих за своєю та суміжними спеціальностями.
Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я. Згідно з 

Концепцією розвитку охорони здоров’я населення України, затвердженою 
Указом Президента України за № 1313/2002 від 7 грудня 2002 р., реформу-
вання системи охорони здоров’я передбачає здійснення заходів, спрямованих 
на реалізацію інноваційної та кадрової політики в галузі. Реформування сту-
пеневої медичної освіти пов’язане із започаткуванням підготовки фахівців за 
новими спеціальностями: менеджер у галузі охорони здоров’я; економіст у га-
лузі охорони здоров’я.

Сучасна система підготовки управлінців для галузі охорони здоров’я перед-
бачає здійснення освітньої діяльності в трьох напрямах:

• спеціалізація і вдосконалення лікарів за спеціальністю “Організація та 
управління охороною здоров’я”;

• підготовка менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров’я;
• підготовка магістрів державного управління, орієнтованих на галузь 

охорони здоров’я.
Спеціалізація та удосконалення лікарів за спеціальністю “Організація та 

управління охороною здоров’я”. Етапність підготовки керівників лікувально-
профілактичних закладів в Україні показано на рис. 4.3. Інтернатури за спе-
ціалізацією “Організація та управління охороною здоров’я” не існує. Тому лі-
карі, які закінчили інтернатуру з будь-якої спеціалізації, передбаченої 
Номенклатурою лікарських спеціальностей, і мають досвід практичної робо-
ти в лікувально-профілактичному закладі, направляються на навчання на 
цикли спеціалізації з організації та управління охороною здоров’я. Програма 
підготовки майбутніх керівників складається з шести блоків: соціальна меди-
цина; менеджмент в охороні здоров’я; культура управління; економічні засади 
менеджменту; правові засади менеджменту; управління підсистемами охоро-
ни здоров’я. Після закінчення циклу складається уніфікований комп’ютерний 
іспит. Недоліком цього напряму підготовки керівних кадрів є короткотри-
валість циклу — 2 місяці (312 годин). Такий термін підготовки не дає змоги 
забезпечити фундаментальність підготовки.
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Крім того, організатори охорони здоров’я навчаються на тематичних кур-
сах, присвячених актуальним проблемам організації охорони здоров’я: ме-
неджмент і маркетинг в охороні здоров’я; економічні проблеми охорони 
здоров’я; організація первинної медико-санітарної допомоги; організація ме-
дичної допомоги сільському населенню; інформаційне забезпечення охорони 
здоров’я та ін. 

Один раз на 5 років керівники лікувально-профілактичних закладів підви-
щують кваліфікацію на передатестаційних циклах, призначених поглибити 
теоретичну і практичну підготовку лікарів з організації та управління систе-
мою охорони здоров’я, а також перевірити знання та вміння відповідно до ви-
мог кваліфікаційної характеристики. 

Підготовка менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров’я. В Ук-
раїні поступово започатковується підготовка кадрів із управління та економі-
ки в галузі охорони здоров’я. Такі фахівці мають взяти участь у формуванні 
приватної інфраструктури охорони здоров’я, запровадити медичне страхуван-
ня, забезпечити існування галузі на засадах:

•	 багатоукладної економіки, з багатоканальним фінансуванням;
•	 поєднання державних гарантій з демонополізацією;
•	 заохочення підприємництва і конкуренції. 
З метою забезпечення ефективного управління в лікувально-профілактич-

них закладах, страхових компаніях, задоволення потреб медичного бізнесу у 
фахівцях з медичного менеджменту в вищих навчальних закладах України 
здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, 
“спеціаліст”, “магістр”. Єдиним вищим навчальним закладом, що готує фа-
хівців для медичного бізнесу за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, є 
Міжрегіональна академія управління персоналом. Загальним принципом під-
готовки менеджерів, орієнтованих на галузь охорони здоров’я, є послідовність 

Рис. 4.3. Підготовка керівників лікувальнопрофілактичних закладів в Україні

Дипломна підготовка на медичних факультетах у ВНЗ 
III–IV рівнів акредитації за навчальними планами, 

орієнтованими на підготовку лікаря загальної практики

Інтернатура за однією з передбачених номенклатурою 
лікарських спеціальностей

Практичний досвід роботи  
в лікувально-профілактичному закладі

Спеціалізація за циклом підготовки  
“Організація і управління охороною здоров’я”
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підготовки, за якою студенти спершу опановують комплекс знань з теоретич-
ної та практичної медицини, а потім продовжують навчання за спеціальністю 
“Менеджмент організацій”, професійне спрямування — “Медичний менедж-
мент”. 

Структурно-логічна схема підготовки фахівців з медичного та фармацев-
тичного менеджменту передбачає навчання за основними блоками навчаль-
них дисциплін: гуманітарний; фундаментальний; економіка, фінанси та бух-
галтерський облік; право; загальний менеджмент і маркетинг; управління та 
економіка закладів охорони здоров’я.

Підготовка магістрів за спеціальністю “Державне управління” та спе-
ціалізацією “Управління охороною здоров’я”. Підготовка фахівців-магістрів 
державного управління в галузі охорони здоров’я здійснюється в Національ-
ній Академії державного управління при Президентові України. Програма 
підготовки спрямована на здобуття слухачами знань з державної політики і 
стратегії в галузі охорони здоров’я, сучасного державного управління, врахо-
вує всі рівні управління та сучасні аспекти охорони здоров’я, які передбача-
ють підвищення ролі первинної медико-санітарної допомоги та місцевого са-
моврядування для її забезпечення, сприяння здоров’ю (Health promotion) та 
формування здорового способу життя (Health life style).

Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні. Здійснюється за такими 
освітньо-кваліфікаційними рівнями та напрямами:

1. Молодші спеціалісти — навчання здійснюється у медичних ВНЗ I–II 
рівнів акредитації та спеціалізованих навчальних закладах (наприклад, Жи-
томирське фармацевтичне училище ім. І. Протасовича) за спеціальностями: 
“фармація”, “виробництво фармацевтичних препаратів”, “аналітичний конт-
роль якості хімічних лікарських сполук”. Молодші спеціалісти можуть обій-
мати посади фармацевта з виготовлення ліків у аптеці, фармацевта з безре-
цептурного відпускання лікарських засобів і виробів медичного призначення, 
завідувача аптечного пункту першої групи або філіалу аптеки, фармацевта 
аптечного складу, лаборанта контрольно-аналітичної лабораторії, тощо.

2. Бакалаври — можуть обіймати посади провізора аптеки, провізора ап-
течного складу, провізора фармацевтичного підприємства, провізора конт-
рольно-аналітичної лабораторії. Не можуть обіймати керівних посад.

3. Спеціалісти — навчання здійснюється на фармацевтичних факульте-
тах ВНЗ III–IV рівнів акредитації. Спеціалісти-провізори можуть працювати 
на посадах різних ієрархічних рівнів в контрольно-аналітичних лабораторіях, 
кабінетах фармацевтичної інформації, магазинах медичної техніки, на аптеч-
них базах, фармацевтичних підприємствах, у дистриб’юторських фармацев-
тичних фірмах тощо.

4. Магістри — навчання здійснюється на фармацевтичних факультетах 
ВНЗ IV рівня акредитації. Підготовка магістрів фармації відбувається одно-
часно з їх навчанням в інтернатурі. Магістри мають право обіймати посади 
наукових співробітників, викладачів ВНЗ, консультантів та радників.

Післядипломна освіта фармацевтичних кадрів передбачає навчання в ін-
тернатурі, циклову підготовку в інститутах або на факультетах удосконален-
ня провізорів, курси інформації та стажування. Інтернатура є початковим 
етапом післядипломної освіти провізорів, яка здійснюється за індивідуаль-
ним планом на базі типових навчальних планів і програм післядипломної під-



267

готовки. Підготовка в інтернатурі поділяється на дві частини — заочну та 
очну. По закінченні терміну інтернатури здійснюють атестацію провізорів на 
визначення знань та практичних навичок. Після цього провізору надається 
звання “провізор загальної практики”. Тематичне вдосконалення є обо-
в’язковою формою підвищення кваліфікації провізорів перед черговою атес-
тацією на присудження або підтвердження кваліфікаційної категорії. Курси 
інформації та стажування проводяться на базі науково-дослідних і фармацев-
тичних інститутів та факультетах (інститутів) удосконалення провізорів. 

4.2.19.  Менеджмент соціальної сфери

Сутність і роль соціальної сфери у розвитку суспільства. Соціальна сфе-
ра — сукупність умов, у якій функціонує людина як вища її цінність. В основі 
соціальної сфери — реальні суперечності системного характеру, подолання 
яких вимагає здійснення оптимально пророблених та скерованих дій. В ос-
нові соціальної сфери — регламентована законодавчими та регулюючими 
документами соціальна інфраструктура, яка складається із різних секторів. 
Сектор — певна суспільна система, яка представлена сферами державного та 
громадського управління, реальними обставинами життєдіяльності людей. 
Кожен із секторів має свою цілісну структуру, але водночас і суперечності 
функціонування та розвитку. 

Соціальна сфера може розглядатись з так званого мультисекторного підхо-
ду. Розв’язання проблем узгодженої діяльності секторів базується на гар-
монійності функціонування, що передбачає задоволення потреб та інтересів 
соціальних груп, які входять у систему соціальної допомоги, і суспільства. 
Суб’єктне значення соціальної сфери полягає у створенні умов позитивної со-
ціалізації через діяльність держави та суспільних іституцій, зокрема створе-
них самими об’єктами впливу, наприклад недержавних організацій. Соціаль-
на сфера в такому контексті — це спільна діяльність із забезпечення та 
відстоювання прав громадян відповідно до Конституції. Так, наприклад, пра-
во на освіту гарантується створенням системи освіти, яка має рівневу струк-
туру й способи задоволення її цілей. Відповідно право на працю має гаранту-
ватися робочими місцями чи умовами підприємницької діяльності; право на 
здоров’я — умовами й службами екологічної, правоохоронної діяльності та 
установами охорони здоров’я. 

Соціальна сфера як діяльність обумовлена здійсненням різноманітних 
ініціатив, заходів, які гарантують громадянам визнаний державою рівень їх 
життя та розвитку. В основу її управління можуть бути покладені різні моделі 
забезпечення ефективності — від авторитаризму до народовладдя. У будь-яко-
му суспільстві різні соціальні групи мають неоднакові можливості для задово-
лення своїх потреб та інтересів. Це залежить як від стартових умов, так і ситуа-
цій, які можуть вплинути на такі можливості в процесі життя. Соціальні групи 
спроможні задовольнити свої прагнення завдяки власним зусиллям, роблять 
внесок у розвиток соціальної сфери, вплив якої поширюється на соціальні гру-
пи, що потребують підтримки через різні сектори соціальної роботи.

У такому значенні соціальна сфера є сукупністю інфраструктурних скла-
дових, які мають забезпечити визнання державою цінностей: людина як цін-
ність, справедливість законів, культурні та технологічні умови для створення 
сталого розвитку суспільства тощо. В її основі домінують дві тенденції: 
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•	 функціонування, яке означає підтримання життєспроможності системи, 
збереження цілісності, якісну визначеність діяльності, інші сутнісні ха-
рактеристики;

•	 розвиток, який полягає у набутті нової якості, що зміцнює життєдіяль-
ність системи в умовах змінного середовища. 

Соціальна сфера у взаємодії тенденцій працює через представлені в секто-
рах відомства, яким вона підпорядкована, або виступає як незалежна система 
неурядових організацій соціальної служби. Нині соціальна сфера розвиваєть-
ся в суперечності традиційних та інноваційних підходів, одним із секторів 
яких виступає управлінська діяльність.

Складові менеджменту соціальної сфери. Соціальна функція менеджменту 
полягає в розподілі повноважень, здійсненні спільної діяльності, вдоскона-
ленні взаємодії та якості соціальних послуг. Завдяки цьому вдається домог-
тися реалізації поставлених соціальною політикою цілей і в процесі соціаль-
ної роботи задовольнити потреби незабезпечених соціальних категорій 
населення, послабити суперечності між соціальними групами та проблемами 
в суспільстві у цілому. 

Основні системні складові менеджменту соціальної сфери: соціальна полі-
тика, правова і моральна легітимність, соціальні закономірності, механізми 
управління, методологія менеджменту.

Соціальна політика. Визначає цілі, пріоритети, основні напрями діяль-
ності суб’єктів соціальної сфери. 

Правова та моральна легітимність. Головним документом є Конституція 
України. З огляду на визнання та ратифікацію міжнародних документів 
розроблено національні закони, постанови та відомчі документи, які не су-
перечать загальновизнаним нормам. 

Соціальні закономірності. До них належать об’єктивні чинники соціаль-
ного розвитку, закономірності функціонування та розвитку. Зокрема, такими 
закономірностями є зумовленість вияву соціальної активності стосунками в 
суспільстві, солідарності — гармонізацією розвитку соціальної системи. 

Механізми управління. Передбачають задіяння стратегічних і поточних 
проектів управління та відповідних їм функцій — адміністративних, громад-
ських, інформаційних, технологічних, фінансових і моніторингових. 

Методологія менеджменту соціальної сфери. Визначається через реаліза-
цію регулятивних законів соціальної політики в системному характері її здійс-
нення. Зокрема, застосування моделі системного підходу для об’єктів соціаль-
ної сфери має сприяти раціоналізації діяльності, оптимізації управлінських 
рішень, здійсненню найдоцільніших соціальних проектів.

Розвиток теорії менеджменту соціальної сфери. Соціальна сфера є феноме-
ном щодо оцінки її сутності. Велике розмаїття поглядів зумовлює складність 
її розуміння та можливості застосування різноманітних підходів до побудови 
загальної теорії менеджменту соціальної сфери. Еволюція теорій менеджмен-
ту здійснюється напрацюванням ідей, які відповідають еволюційному, проте 
не лінійному розвитку теорії та практики. 

Розвиток теорії і практики менеджменту соціальної сфери в Україні відбу-
вається на засадах його розуміння як різновиду соціального управління, 
діяльність суб’єктів якого пов’язана з організацією ефективного, цілеспрямо-
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ваного функціонування і розвитку всіх рівнів соціальної роботи і системи в 
цілому [14, 64, 102]. М. Лукашевич розглядає менеджмент соціальної сфери 
на основі трирівневої структури, яка складається з менеджменту організацій-
ного, менеджменту персоналу та самоменеджменту [76]. 

Соціальна обумовленість менеджменту випливає з положень про прямі та 
зворотні зв’язки між суспільством і менеджментом. Визначено, що вплив сус-
пільства на менеджмент становить прямий зв’язок, а дія менеджменту на сус-
пільство — зворотний. 

Прямий зв’язок зумовлений такими чинниками:
•	 потреба в управлінській діяльності виникає не скрізь, а там, де спільна 

праця здійснюється в значних масштабах; 
•	 вплив суспільства на менеджмент виявляється у тому, що певні верстви 

суспільства висувають конкретні вимоги, цілі, обмеження;
•	 соціальна обумовленість менеджменту полягає в тому, що на певному 

етапі розвитку суспільства виникає наука менеджмент, без якої немож-
ливе його ефективне здійснення;

•	  з’являються особистості, які завдяки своїм лідерським якостям здатні 
виконувати такі функції. 

Для досягнення рівня сталого суспільства і незалежного способу життя со-
ціальних груп слід здійснити такі соціальні ініціативи:

•	 визначити наявні ресурси соціальної сфери;
•	 розробити прогнози різних сценаріїв людського розвитку (загального 

та репродуктивного здоров’я, активності у соціальних перетвореннях 
тощо);

•	 сформувати стратегії життєдіяльності суспільства та людини відповідно 
до ідей солідарного суспільства;

•	 забезпечити поступову децентралізацію менеджменту соціальної сфери. 

4.2.20.  Менеджмент фізичної культури та спорту

Сфера фізичної культури і спорту, особливо масовий спорт, покликана ви-
рішити багато соціально-економічних проблем, таких, як об’єднання суспіль-
ства, відволікання молоді від шкідливих звичок, профілактика захворювань, 
збільшення середньої тривалості життя і його якісного рівня. 

Управління фізичною культурою та спортом — система конкретних 
форм і методів свідомої діяльності, спрямованої на забезпечення ефективно-
го функціонування та планомірного розвитку галузі фізичної культури і 
спорту з метою повнішого задоволення потреб у фізичному вдосконаленні 
населення.

Спортивний менеджмент — теорія і практика ефективного управління 
організаціями фізкультурно-спортивного напряму в сучасних ринкових умо-
вах.

Процес менеджменту буде ефективним лише в тому разі, якщо здійснюва-
тиметься професійно підготовленими спеціалістами, які створюють фізкуль-
турно-спортивні організації та керують ними шляхом постановки мети і 
розроблення способів її досягнення. Менеджери мають бути підготовленими 
не лише у сфері управління, а й професійно розумітися на специфіці послуг, 
що надаються галуззю “фізична культура і спорт”, знати сутність та зміст пе-
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дагогічної діяльності для задоволення потреб і фізкультурно-спортивних ін-
тересів населення та вміти реалізувати ці знання на практиці.

Важливою характеристикою сучасного менеджменту як сукупності про-
фесійно підготовлених спеціалістів є орієнтування на “команду”, тобто на “ін-
телектуальну” частину персоналу фізкультурно-спортивної організації, яка 
розглядається як основний ресурс її ефективної діяльності. Відмінною особ-
ливістю більшості фізкультурно-спортивних організацій є те, що в менедж-
менті ними беруть участь їх члени, у зв’язку з чим все гостріше постає питан-
ня переходу від автократичного (адміністративного) до демократичного стилю 
управління.

Предметне розмаїття менеджменту у фізичній культурі та спорті усклад-
нює його уявлення у вигляді чітко сформульованих правил і тим більше  
рецептів діяльності. Тому сучасний менеджмент у фізичній культурі та спорті 
повинен розглядатися як система найзагальніших уявлень про фізкультурно-
спортивні організації та “внутріфірмове” управління ними, як нова “управ-
лінська філософія”. 

Реалізація взаємопов’язаної сукупності функцій менеджменту стала 
невід’ємною складовою посадових обов’язків керівників різних рівнів: дирек-
тор, старший тренер-викладач, старший інструктор-методист. Окремі функ-
ції менеджменту виконують і спеціалісти різного профілю: тренер-викладач, 
інструктор-методист, спортсмен-інструктор.

Система менеджменту у фізичній культурі та спорті. Суб’єктом у цій сис-
темі є керівник організації, його заступники, а об’єктом — колектив спів-
робітників організації. Обмеженнями процесу впливу суб’єкта на об’єкт  
можуть бути розмір фізкультурно-спортивної організації та її організаційно-
правова форма, кваліфікація і досвід керівників різного рангу і виконавців та 
інші фактори. Мета впливу змінюватиметься залежно від конкретних обста-
вин в широкому діапазоні: від отримання прибутку (комерційні фізкультур-
но-спортивні організації) до виконання соціальної місії (некомерційні фіз-
культурно-спортивні організації) тощо.

Метою менеджменту у фізичній культурі та спорті є бажаний, можливий 
та необхідний стан фізкультурно-спортивної організації, якого необхідно до-
сягти. Визначення мети є початковим етапом процесу менеджменту у фізич-
ній культурі та спорті, оскільки він за змістом характеризує цілеспрямова-
ний, а не стихійний вплив.

Функції менеджменту у фізичній культурі та спорті — відносно відокрем-
лені напрями управлінської діяльності, що дають змогу здійснювати управ-
лінський вплив. Спеціалісти дотримуються різних думок щодо основних фун-
кцій менеджменту. Найбільш традиційно до їх складу відносять такі функції: 
організування, планування, мотивація, контроль та координація.

Конкретні функції менеджменту у фізичній культурі та спорті є результа-
том динамічного розподілу управлінської роботи. Вони можуть бути виділені 
та охарактеризовані за змістом управлінського впливу на певний об’єкт.

За результатами наукового аналізу класифікації компонентного складу фі-
зичної культури і спорту названо галузевими такі найсуттєвіші конкретні 
(специфічні) функції управління: 

•	 фізичне виховання молоді, яка навчається; 
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•	 організація фізкультурно-спортивної роботи з населенням (розвиток 
спорту для всіх); 

•	 підготовка висококваліфікованих спортсменів за видами спорту, розви-
ток професійного спорту; 

•	 підготовка спортивного резерву; 
•	 проведення спортивних змагань і спортивно-видовищних заходів; 
•	 наукове та програмно-методичне забезпечення фізичного виховання і 

розвитку спорту; 
•	 організація виробництва спортивних товарів; 
•	 здійснення міжнародних спортивних зв’язків та ін. 
Склад конкретних функцій та їх пріоритети розрізняються залежно від 

специфічних особливостей фізкультурно-спортивних організацій.
Конкретні функції менеджменту можуть бути охарактеризовані за змістом 

управлінського впливу, що здійснюється відповідним органом чи керівником. 
Ці функції передбачають наявність спеціальних методик, інструкцій та ін-
ших регулюючих документів, на основі яких організовується робота певного 
суб’єкта управління відповідно до специфіки об’єкта управління. Існування 
регламентуючих документів означає, що суб’єкт управління не може діяти 
довільно.

Однією з конкретних функцій управління фізичною культурою і спортом є 
проведення спортивних змагань. Цю функцію реалізують, як правило, спе-
ціально створені об’єкти — організаційні комітети, суддівські колегії та ін. 
Найважливішим документом, що регламентує діяльність суддівської колегії, 
є правила спортивних змагань за конкретним видом спорту.

Загальні та конкретні функції менеджменту у фізичній культурі та спорті 
як відносно відокремлені напрями управлінської діяльності реалізуються на 
практиці на основі певних принципів. 

Принципи менеджменту у фізичній культурі та спорті — основні правила, 
положення і норми поведінки, якими керуються органи управління та окремі 
керівники в процесі здійснення управлінського впливу. Основними принци-
пами менеджменту у фізичній культурі і спорті є: 

•	 принцип демократичного централізму; 
•	 принцип науковості; 
•	 принцип плановості; 
•	 принцип ієрархічності; 
•	 принцип поєднання галузевого і територіального управління; 
•	 принцип економічності та ефективності; 
•	 принцип відповідальності; 
•	 принцип поєднання матеріального і морального стимулювання.
На основі наведених принципів загальні та конкретні функції менеджмен-

ту реалізуються на практиці з використанням різних методів.
Методи менеджменту у фізичній культурі та спорті — конкретні способи 

впливу суб’єкта на об’єкт (наприклад, керівника фізкультурно-спортивної 
організації на її співробітників). 

Вирізняють методи прямого (досягнення безпосереднього результату) та 
непрямого (створення умов для досягнення результату) впливу; формального 
(авторитарний стиль управління) і неформального (демократичний стиль уп-
равління) впливу та ін. 
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Найбільше значення щодо практики менеджменту має класифікація  
методів на основі специфіки відносин між співробітниками фізкультурно-
спортивної організації у процесі спільної праці. За цією ознакою методи ме-
неджменту поділяють на три групи: організаційні, економічні та соціально-
психологічні.

Організаційні методи:
•	 методи організаційно-стабілізуючого впливу;
•	 методи розпорядчого впливу;
•	 методи дисциплінарного впливу;
•	 адміністративні методи;
•	 методи правового регулювання.
Економічні методи призначені для впливу на економічні відносини. Їх 

спектр широкий і різноманітний, тому одні економічні методи використо-
вуються з метою управління фізичною культурою і спортом як галуззю  
(бюджетне фінансування, капітальні вкладення, дотації та ін.), а інші — з ме-
тою менеджменту фізкультурно-спортивною організацією (кооперування за-
собів, амортизаційні відрахування, оподаткування, матеріальне стимулюван-
ня та ін.). 

Соціально-психологічні методи:
•	 формування трудових колективів,
•	 соціальне нормування поведінки;
•	 соціальне регулювання;
•	 соціальне стимулювання;
•	 задоволення культурних і соціально-побутових потреб;
•	 створення і підтримання сприятливого соціально-психологічного клі-

мату.
Функціональні різновиди менеджменту у фізичній культурі та спорті. Ос-

новні функціональні різновиди менеджменту у своїй взаємопов’язаній сукуп-
ності становлять систему.

Стратегічний менеджмент — управлінська діяльність, що полягає у ви-
борі системи дій для досягнення довгострокової мети фізкультурно-спортив-
ної організації з урахуванням умов навколишнього середовища. Стратегічний 
менеджмент є сферою діяльності вищого керівництва організації. Він вияв-
ляється у виборі її місії, тобто глобальної мети, для реалізації якої ця органі-
зація створюється і функціонує.

Програмний (проектний) менеджмент — діяльність з управління не пос-
тійними, а тимчасовими об’єктами, якими можуть бути окремі програми, 
проекти тощо або їх сукупність. Вирізнення програмного менеджменту 
пов’язане з необхідністю швидкої та ефективної адаптації діяльності фізкуль-
турно-спортивної організації до умов навколишнього середовища.

Організаційний менеджмент — управлінська діяльність, що базується на 
загальних принципах і спрямована на реалізацію такої основної функції уп-
равління, як “організування”. Діяльність організаційного менеджменту охоп-
лює проектування, створення і вдосконалення організаційних структур; чітке 
розмежування функцій; розподіл організаційних завдань, обов’язків, прав і 
відповідальності структурних підрозділів фізкультурно-спортивної організа-
ції та окремих виконавців тощо.
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Персонал-менеджмент — управлінська діяльність, що містить систему за-
ходів, спрямованих на оптимальне формування трудового колективу фізкуль-
турно-спортивної організації та використання його здібностей у виробничому 
процесі.

Інноваційний менеджмент — діяльність з управління інноваційними про-
цесами у фізкультурно-спортивній організації.

Ризик-менеджмент — діяльність з оцінки ризиків, що можуть виникнути 
під час роботи фізкультурно-спортивної організації, і управління ними. Вона 
спрямована на попередження втрат, серед яких виділяють: матеріальні збит-
ки; трудові, фінансові, часові втрати та спеціальні види втрат, які можуть 
бути пов’язані з нанесенням шкоди здоров’ю та життю людей, навколишньо-
му середовищу, престижу фізкультурно-спортивної організації та ін. 

Фінансовий менеджмент — вид діяльності, спрямованої на управління фі-
нансово-господарським функціонуванням фізкультурно-спортивної організа-
ції. Основне завдання фінансового менеджменту полягає у забезпеченні най-
ефективнішого руху фінансових ресурсів між фізкультурно-спортивною 
організацією та джерелами її фінансування, як внутрішніми, так і зовнішніми. 

Зарубіжний досвід управління масовим спортом. Основними міжнародни-
ми документами у сфері масового спорту є Міжнародна хартія фізичного ви-
ховання і спорту 1978 р. з подальшими доповненнями та Спортивна хартія 
Європи 1992 р. Вони визначають головні принципи регулювання розвитку 
масового спорту, яких повинні дотримуватись усі країни, що ратифікували 
угоду. Такими принципами є: по-перше, доступність занять масовим спортом 
без дискримінації за будь-якими ознаками; по-друге, державне регулювання 
розвитку мережі спортивних споруд і доступність занять фізичною культу-
рою. 

Розвиток спорту базується на законі про спорт. Так, у Франції це Закон 
Французької Республіки про організацію і підвищення ролі у суспільстві фі-
зичної і спортивної активності (1984 р.), у Фінляндії — Закон про спорт 
(21 грудня 1979 р.) і Статут про спорт (28 грудня 1979 р.) та ін. Розроблення 
цих законів, а також всіх інших законодавчих актів щодо питань розвитку 
спорту має відповідати положенням міжнародних угод. Державними органа-
ми виконавчої влади виступають різні міністерства та відомства. Так, в Іс-
панії це Вища рада спорту, що є автономним органом Міністерства освіти і на-
уки, в Аргентині — Міністерство із соціальних питань.

Зарубіжний досвід розвитку масового спорту свідчить, що територіальний 
принцип розподілу управлінських функцій дає можливість чітко розмежува-
ти компетенцію і відповідальність державних і територіальних органів управ-
ління. Так, коли на державному рівні виконуються основні функції управлін-
ня, то регіональні та місцеві органи управління спортом зорієнтовані на 
розвиток масового спорту і спорту для всіх, які за кордоном є нероздільними 
поняттями.

Варте уваги питання побудови управління спортом для всіх на місцевому 
чи регіональному рівні. Спортивні послуги населенню щодо такого спорту 
мають низку особливостей, серед яких основними є їх висока капітало- та 
інформоємність. Будівництво, обладнання і утримання фізкультурно-спор-
тивної споруди (ФСС) вимагає значних капіталовкладень, а тенденція роз-
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ширення асортименту послуг, внесення додаткових і супутніх послуг до 
комплексу обслуговування населення зумовлюють стійку тенденцію до зрос-
тання цих витрат. Аналогічна тенденція стосується трудових ресурсів: пос-
тійно підвищуються не лише кваліфікація тренерського та управлінського 
персоналу (що зумовлює необхідність підвищення оплати праці), а й вимоги 
до їх роботи — збільшується інформаційне навантаження, з’являються нові 
методики, засоби і методи тренування тощо. Оскільки від роботи спе-
ціалістів залежить здоров’я споживача, не можна заощаджувати і на цій 
статті витрат.

Фінансові ресурси. Міжнародне законодавство закликає для вирішення за-
вдань розвитку масового спорту використовувати ресурси державних бюдже-
тів — національних, регіональних і місцевих. Проте, як зазначено вище, іс-
нуючі об’єктивні передумови зростання витрат на утримання сфери масового 
спорту не дають можливості вирішувати всі фінансові проблеми за рахунок 
коштів з одного джерела. Тому фінансування масового спорту набуває багато-
канального характеру. 

Частка коштів державного спортивного бюджету в Німеччині, Великоб-
ританії, Фінляндії, Швеції, Данії становить менше 20 % суми місцевих 
спортивних бюджетів, у Франції, Італії — 30, в Іспанії, Португалії — 40 %. 
У Фінляндії законодавчо регламентується необхідність здійснення прямої 
фінансової допомоги, а також пільгового кредитування з боку держави, аби 
створити нормальні умови для розвитку масового спорту та забезпечити од-
накові можливості для участі у спортивній діяльності всіх громадян країни. 
Державне фінансування, підтримка і кредитування виділяються, у першу 
чергу, із тих коштів, які надходять до національного бюджету від проведен-
ня спортивних лотерей.

У Франції з державного бюджету на спорт виділяється 0,2 % коштів. Якщо 
врахувати, що заробітну плату викладачам фізичного виховання оплачує 
Міністерство освіти, то сукупність державних витрат досягає 0,8 % націо-
нального бюджету. Регіони Франції витрачають на спорт майже 1 % бюдже-
ту, департаменти — теж 1 %, комуни — 4,5 % бюджету. Заняття фізичною 
культурою і спортом за місцем роботи чи служби в армії розглядаються зако-
ном як важлива умова розвитку спорту для всіх, а також як засіб запобігання 
професійним виробничим ризикам. З цією метою робочі комітети підприємств 
повинні сприяти розвитку фізичної активності та спорту на виробництві й 
брати участь в їх фінансуванні, а саме: в різних формах заохочувати співробіт-
ників, які систематично беруть участь на заняттях фізичними вправами і ви-
дами спорту.

Підприємництво становить значний фінансовий ресурс спорту для всіх. 
Проте внаслідок високої капіталоємності спортивних послуг створення ко-
мерційної організації цієї галузі вимагає високого початкового капіталу. 
Тому без підтримки державних і місцевих органів управління ресурси підпри-
ємництва будуть зорієнтовані на забезпечення потреб у заняттях спортом ви-
сокодохідних верств населення, водночас такі сектори, як діти, середній клас, 
пенсіонери та ін., не матимуть можливості займатися фізичною активністю. 
За рахунок прямої чи непрямої участі в діяльності спортивних комерційних 
організацій за кордоном ця проблема нівельована.
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Матеріальні ресурси — мережа ФСС. Міжнародне законодавство проголо-
шує, що для досягнення мети розвитку масового спорту урядам, державним 
органам і компетентним недержавним організаціям на всіх рівнях слід 
об’єднати свої зусилля з планування, створення і оптимального використання 
спортивних споруд, обладнання та інвентарю. Підкреслюється, що фізичне 
виховання і спорт потрібно забезпечити відповідним обладнанням та інвента-
рем, особливо з метою організації активної участі молоді заняттями спортом. 
Питання планування мережі спортивних споруд вважають справою держав-
них органів. 

В Аргентині законом передбачено, що кошти Національного фонду спорту 
спрямовуються на будівництво, модернізацію і експлуатацію спортивних спо-
руд, на допомогу спорту взагалі, на підготовку наукових кадрів, технічних 
спеціалістів і спортсменів, на проведення спортивних змагань національного 
та міжнародного масштабу. Фіксована частина коштів призначається націо-
нальним університетам на пропагування фізичної культури і спорту. Отриму-
ють кошти як державні, так і приватні організації.

Характерною особливістю розвитку мережі фізкультурно-спортивних ор-
ганізацій за кордоном є перевага частки підприємств суспільної власності та 
некомерційних організацій. Так, частка споруд, що перебуває у власності пре-
фектур, муніципалітетів тощо, діяльність яких не спрямована на отримання 
прибутку, становить: для зал — 87 % у Японії і 73 — в Італії; для басейнів — 
87 % у Японії і 41 — в Італії; для майданчикових споруд — 69 % у Японії і 53 
в Італії.

Трудові ресурси. Міжнародне законодавство зазначає, що навчання, забезпе-
чення кадрами і управління у сфері фізичної культури і спорту (ФКС) має за-
безпечуватися кваліфікованим персоналом. Весь персонал повинен мати від-
повідну кваліфікацію і підготовку, а також підвищувати свою кваліфікацію з 
метою забезпечення відповідних рівнів спеціалізації. Крім того, має бути вико-
ристаний добровільний персонал, на належному рівні підібраний і навчений.

У Франції також жорстко регулюються стандарти навчання тренерського 
персоналу. Документом, який дозволяє викладати, організовувати фізкуль-
турну і спортивну активність, а також керувати нею за винагороду, тобто ви-
конувати функції викладача, тренера, інструктора, вихователя та ін., є спе-
ціальний диплом.

Науково-інформаційні ресурси. За останні десятиріччя науково-інформа-
ційні ресурси у сфері ФКС посіли провідне місце за значущістю. Ці ресурси 
правомірно поділити на дві категорії — пропаганда здорового способу життя 
та інформаційно-науковий супровід роботи тренера та іншого спортивного 
персоналу. Такий поділ відображено у діяльності провідних зарубіжних спор-
тивних науково-інформаційних організацій. 

У Фінляндії організації, що займаються спортивною наукою, мають зако-
нодавчо визнане право на безпосереднє державне фінансування. При цьому не 
менше 20 % навчального часу підготовки спеціалістів у сфері ФКС відводить-
ся науковій роботі. Крім того, держава підтримує організацію будь-якої фор-
ми власності, де здійснюються наукові дослідження у галузі спорту і фізич-
них вправ. Спільний спортивний бюджет п’яти провідних французьких 
телеканалів становить 1,3 млрд франків. 



276

Розвиток ФКС базується на пріоритеті масового спорту. У більшості 
країн реалізуються єдині підходи до ресурсного забезпечення масового 
спорту, засновані на його пріоритетності та визнанні високої соціальної 
значущості. 

Державний рівень. Державний орган управління ФКС:
•	 управління спортом вищих досягнень;
•	 дотримання пріоритету спорту для всіх;
•	 формування вимог до підготовки кадрів;
•	 розподіл частки державного бюджету;
•	 розроблення податкових пільг;
•	 пропаганда спорту, в тому числі спорту для всіх.
Регіональний рівень. Регіональний орган управління ФКС:
•	 дотримання пріоритету спорту для всіх;
•	 координація спортивного руху;
•	 фінансування ФКС;
•	 забезпечення матеріальної бази спортивних споруд;
•	 участь у витратах на трудові ресурси;
•	 пропаганда спорту, в тому числі спорту для всіх.
Місцевий рівень. Місцевий орган управління ФКС:
•	 забезпечення матеріально-технічної бази організованих і неорганізова-

них занять фізичною активністю;
•	 залучення трудових ресурсів, в тому числі на загальних засадах;
•	 надання субсидій спортивним організаціям;
•	 надання комунальних послуг та ін.
•	 територіальна і цінова доступність послуг масового спорту для всіх кате-

горій населення;
•	 гарантії якості та безпеки спортивного обладнання;
•	 гарантії високої кваліфікації персоналу спортивної організації.
За кордоном масовий спорт є передусім механізмом оздоровлення населен-

ня, досягнення самоорганізації, самовираження і розвитку, а також засобом 
боротьби проти асоціальних явищ. Тому держава приділяє питанням розвит-
ку масового спорту особливу увагу, ставлячи за мету залучення населення до 
занять масовим спортом. Основними характеристиками процесів розвитку 
масового спорту є: підвищення ролі держави у його підтриманні, а також всіх 
форм організації діяльності у цій сфері; використання масового спорту у про-
філактичних і лікувальних заходах; профілактика негативних соціальних 
явищ; використання спорту в моральному, естетичному та інтелектуальному 
розвитку молоді.

Ці процеси зумовили зростання доходів від спортивних видовищ і сектору 
спортивних послуг, збільшення обсягу спортивного телерадіомовлення; роз-
виток фізкультурно-оздоровчої інфраструктури із врахуванням потреб насе-
лення; багатство форм обслуговування, методів і засобів запропонованих пос-
луг масового спорту.

Доведено, що сфера ФКС може виконувати всі покладені на неї функції 
при охопленні населення спортивними послугами на 30 %. Необхідні переос-
мислення та адаптація позитивного зарубіжного досвіду, який на практиці 
довів свою ефективність.
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4.2.21.  Менеджмент в освітянській сфері

Глобалізаційні процеси, якими характеризується сучасний світ, тісно 
пов’язані із зростаючою роллю освіти в усіх механізмах саморозвитку людства. 
За визначенням, прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, ос-
віта — це процес і результат удосконалення здібностей і поведінки особи, за 
якого вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання. 

Освіта виступає духовним обличчям людини, яке формується під впливом 
сукупності загальнолюдських та професійних знань, технологій їх вико-
ристання в суспільній практиці у процесі виховання й самовиховання. Розви-
ток освітньої сфери є одним із найголовніших пріоритетів кожної держави, 
оскільки саме освіті належить визначальне місце в інтелектуалізації праці, 
яка впливає на складні процеси трансформації та модернізації сучасного сві-
ту, що відбуваються під впливом інтегрованого потенціалу трьох революцій-
них перехідних періодів — індустріалізації, промислової НТР середини 
ХХ ст. та комп’ютерної НТР кінця ХХ ст.

Сутнісні глобалізаційні зміни потребують нових підходів до управління 
усією освітньою сферою, яка є інтегральною сукупністю освітніх структур, 
відносин, діяльності та свідомості, що забезпечує відтворення і розвиток інте-
лектуального потенціалу суспільства.

Менеджмент освітянської сфери передбачає:
•	 визначення цілей, завдань освітніх інституцій усіх форм власності;
•	 конституювання і утворення освітніх інституцій;
•	 формування та організацію виконання рішень в освітній сфері;
•	 підтримання життєдіяльності освітніх інституцій;
•	 контроль за функціонуванням і спрямуванням розвитку освітніх інсти-

туцій.
Об’єкт менеджменту освіти — освітня сфера, складовими якої є освітні 

структури, освітня діяльність та освітня свідомість, що перебувають у тісному 
взаємозв’язку з економічною, політичною, соціальною, інформаційно-ко-
мунікативною, науковою тощо сферами суспільства.

Предметом менеджменту освіти є теоретико-методологічні та практичні 
фактори побудови, функціонування і управління освітніми інституціями на 
державному, міждержавному, міжнародному та транснаціональному рівнях.

Технологія управління освітою є послідовним цілеспрямованим процесом, 
який має циклічний характер і формується завдяки його функціям. Під ними 
розуміють конкретні види управлінської діяльності, що забезпечують форму-
вання прийомів, способів управлінського впливу на освітню сферу. Методоло-
гія менеджменту цієї сфери кардинально не відрізняється від аналогічних 
підходів, напрацьованих у традиційному менеджменті.

Функції менеджменту освіти сформувалися в процесі створення розгалуже-
ної структурно-функціональної системи освітянської сфери нинішнього сус-
пільства і відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях 
управління цією галуззю. Визначальними ознаками для класифікації цих фун-
кцій є, по-перше, вид управлінської діяльності, який дає змогу відрізнити одну 
роботу від інших; по-друге, спрямованість видів освітньої діяльності на керова-
ний об’єкт або фактори зовнішнього середовища. Відповідно можна виділити 
загальні та специфічні (особливі) функції менеджменту освіти.
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Загальні функції є частиною управлінського циклу, якій властивий регу-
лярний вид управлінської діяльності незалежно від місця її прояву, харак-
теру діяльності, масштабів тощо. Вони зумовлюють поділ управлінської 
діяльності на види робіт за ознакою послідовності виконання у часі з метою 
отримання наперед визначеного результату. До загальних функцій належать 
планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання, які 
з абстрактного стану трансформуються в конкретний лише через управління 
певними об’єктами, процесами, елементами освітньої діяльності та реалізу-
ються їх послідовним застосуванням.

Керуюча система у менеджменті освіти забезпечує своє функціонування 
шляхом таких поетапних операцій:

•	 планування діяльності суб’єктів та об’єктів освітнього процесу;
•	 організування діяльності суб’єктів та об’єктів освітнього процесу;
•	 мотивування поведінки працівників, які здійснюють певні процеси 

діяльності в освітній сфері;
•	 контролювання процесу діяльності суб’єктів та об’єктів освітньої сфери;
•	 регулювання процесу діяльності суб’єктів та об’єктів освітньої сфери.
Завдяки таким діям вдається вдосконалювати загалом систему менедж-

менту освіти, підвищувати її ефективність, усувати зайві ланки та бюрокра-
тизм.

Специфічні (особливі) функції виникають як результат горизонтального 
поділу праці в освітній системі будь-якої держави, визначають його спрямо-
ваність на конкретний об’єкт управління. Ці функції менеджменту освіти 
можна класифікувати за різними ознаками:

•	 за рівнями управління — загальнодержавний; регіональний (управлін-
ня освітньою сферою території; локальний (рівень місцевого управління 
та самоврядування);

•	 за рівнями освіти — управління дошкільною, професійною, вищою, по-
зашкільною, післядипломною підсистемами освіти;

•	 за об’єктами управління — управління навчальними закладами різних 
видів та типів (дитсадком, школою, ліцеєм, гімназіями, коледжами, ін-
ститутами, університетами, академіями тощо); 

•	 за процесами управління — управління навчально-методичною робо-
тою, навчально-виховним процесом, роботою з керівниками та науково-
педагогічними кадрами, підвищенням кваліфікації та перепідготовки 
кадрів; науковою діяльністю у вищих навчальних закладах, налаго-
дженням і розширенням міжнародного співробітництва в освітній сфері, 
розвитком соціальної та матеріально-технічної бази освіти тощо.

Менеджмент освіти як наукова теорія ґрунтується на власній методології, 
яка становить сукупність принципів, прийомів і процедур дослідження освіт-
ньої сфери суспільства і технологій її управління.

До методики менеджменту освіти належить система дослідно-аналітичних 
та управлінських методів осмислення (вивчення і аналіз) та управління функ-
ціонуванням освітньою сферою суспільства у тісному зв’язку з іншими галу-
зями (економічною, політичною, соціальною, науковою тощо) його жит-
тєдіяльності.

Метод (грецьк. methodos — шляхи дослідження, спосіб пізнання) — сис-
тема правил і способів дослідження будь-яких об’єктів з метою пошуку 
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об’єктивної істини. Методи менеджменту освіти — можна поділити на три 
групи. 

Перша група — загальнологічні методи. Це загальні методи наукового 
пізнання, які формуються в межах філософії (теорії) пізнання і використову-
ються як в теоретичному, так і в емпіричному пізнанні. До них належать: абс-
трагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, визна-
чення і класифікація, спостереження і експеримент, статистичний аналіз.

Друга група — методи теоретичного дослідження: системний, історичний, 
порівняльний (компаративний), діалектичний, структурно-функціональний, 
комунікативно-кібернетичний.

Третя група — емпіричні (біхевіористичні) методи: безпосередній нагляд, 
контент-аналіз документів та інформаційних потоків, експеримент, анкетне 
опитування, інтерв’ю тощо.

Менеджмент освіти як загальну функцію управління освітньою сферою ук-
раїнський вчений В. Бебик класифікує за видами, взявши за основу такі ознаки:

1. Ієрархічно-територіальний рівень і простір управління:
•	 глобальний (планетарний рівень управління);
• цивілізаційно-територіальний (рівень управління освітніми сферами 

сукупності держав-націй, що мають спільні цивілізаційні ознаки, — за-
хідна, православна, ісламська, конфуціанска, індуїстська, буддистська, 
африканська, латиноамериканська, японська цивілізації);

• державно-національний (рівень управління освітою держави-нації);
• регіональний (рівень управління освітніми сферами територій зі спіль-

ними економічними, соціальними, екологічними, етнічними та іншими 
інтересами, межі яких можуть не збігатися з державними кордонами);

• локальний (рівень місцевого управління та самоврядування освітніми 
закладами міста, селищної, сільської ради тощо).

2. Гармонізація, узгодження інтересів і потреб усіх суб’єктів освітнього 
процесу:

• освітньо-правовий (забезпечує правове регулювання освітньої жит-
тєдіяльності через діяльність органів держави, що ухвалюють закони, 
постанови та інші правові акти з урегулювання освітньої сфери);

• освітньо-економічний (регулює економічні засади функціонування еко-
номічної сфери суспільства);

• освітньо-політичний (полягає в політичному регулюванні освітньої 
сфери суспільства);

• освітньо-методичний (регулюється відповідними державними і недер-
жавними освітніми структурами через запровадження освітніх стандар-
тів та технологій навчання). 

3. Ієрархічно-регулятивний рівень управління:
• суспільно-освітній (поширюється на всю освітню сферу шляхом ухвален-

ня і реалізації виконання — у межах певного суспільства міжнародних 
угод, національних конституцій, законів, постанов та інших актів);

• адміністративно-освітній (впливає на регіонально-адміністративні 
(область, місто, селище, село) та галузеві об’єкти управління освітньою 
сферою (міністерства, відомства));

• освітніх організацій (забезпечує управління і регламентацію внутріш-
ньої діяльності державних і недержавних освітніх організацій норма-
тивно-правовими та соціально-психологічними методами).
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4. За часом дії та наслідками реалізації управлінських впливів:
• стратегічний;
• тактичний;
• технічний.
5. Галузево-функціональний підхід дослідження проблем управління:
• кадровий (досліджує питання управління людьми, мотивації, організа-

ції та контролю їхньої освітньої діяльності);
• інтелектуальний (полягає в управлінні розпізнаванням, аналізом ос-

вітніх знань і технологій, розробленням ефективних дій суб’єктів освіт-
ньої діяльності);

• технологічний (відповідає за розроблення і реалізацію освітніх техноло-
гій);

• маркетинговий (зорієнтований на організацію, узгодження і взаємодію 
внутрішнього середовища суб’єкта освітньої діяльності з умовами ринку 
освітніх послуг шляхом реалізації властивих цьому суб’єкту управління 
конкурентних переваг);

• інноваційний (передбачає розроблення планів і програм інноваційної ос-
вітньої діяльності, здійснення узгодженої інноваційної освітньої полі-
тики);

• фінансовий (полягає в управлінні фінансовими потоками і ресурсами 
суб’єктів освітньої діяльності) [13].

Менеджмент освіти є невід’ємною складовою системи освіти, що сформу-
валась в незалежній Україні. Управління освітянською сферою виступає в ці-
лому як цілісна ієрархічна, законодавчо забезпечена та визначена система зі 
своєю інтегральною функцією та функціями кожного її сегменту.

Управління українською освітою здійснюється органами державної влади 
(уповноваженими ними органами), адміністрацією навчальних закладів та 
органами громадського самоврядування. Відповідно до чинного законодавс-
тва державний менеджмент освіти в Україні реалізують Президент України, 
Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки України; мініс-
терства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму під-
порядкуванні вищі навчальні заклади; Вища атестаційна комісія України; 
Державна акредитаційна комісія України; уряд Автономної Республіки 
Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і 
підпорядковані їм органи управління освітою.

У компетенції Президента України — питання формування державної 
політики із визначенням системи органів виконавчої влади, які втілюють в 
життя державний менеджмент освіти. Верховна Рада створює і розвиває зако-
нодавчу базу функціонування освітньої системи, встановлює мережу основ-
них параметрів функціонування системи та ратифікує міжнародні угоди в ос-
вітянській сфері.

Кабінет Міністрів України зосереджує зусилля на реалізації державних за-
сад освітньої політики в країні, видає нормативно-правові акти з питань жит-
тєдіяльності освітньої системи, створює, реорганізує, ліквідує вищі навчальні 
заклади державної форми власності.

Система менеджменту освіти диференціюється залежно від кожної складо-
вої структури освіти. 
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Управління системою дошкільної освіти. Відповідно до Закону України 
“Про дошкільну освіту” (ст. 17) управління нею здійснюють спеціально упов-
новажений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки; інші 
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні нав-
чальні заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; обласні, Київсь-
ка та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядко-
вані їм органи, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні 
заклади; органи місцевого самоврядування.

Ст. 18 цього Закону визначає основні завдання органів управління систе-
мою дошкільної освіти: 

•	 створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; 
•	 прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі до-

шкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності від-
повідно до освітніх запитів населення; 

•	 ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних 
і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної ос-
віти; 

•	 державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення ре-
зультатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масо-
вої інформації; 

•	 соціальний захист, охорона життя, здоров’я та захист прав учасників 
навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі; 

•	 здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти та до-
триманням вимог базового компонента дошкільної освіти, навчально-
методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних 
навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм 
власності; 

•	 організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впро-
вадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх пе-
дагогічних технологій; 

•	 здійснення обліку дітей дошкільного віку; 
•	 експериментальна та інноваційна діяльність; 
•	 здійснення міжнародного співробітництва у системі дошкільної освіти; 
•	 забезпечення системи дошкільної освіти керівниками і педагогічними 

кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації та проведен-
ню атестації.

Менеджмент системи загальної середньої освіти. Регламентується у Законі 
України “Про загальну середню освіту” (розділ VI, ст. 35–40). Згідно із ст. 35 
управління системою загальної середньої освіти здійснюється Міністерством 
освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, 
яким підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині другій ст. 9 цьо-
го Закону, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними 
органами управління освіти обласних, Київської та Севастопольської місь-
ких, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адмініст-
рацій, а також органами місцевого самоврядування.

У ст. 35 зазначено, що основними завданнями органів управління систе-
мою загальної середньої освіти є: 
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•	 створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої ос-
віти; 

•	 прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі загальноос-
вітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян; 

•	 атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, опри-
люднення результатів атестації через засоби масової інформації; 

•	 ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на при-
ватній формі власності; 

•	 контроль за дотриманням Державного стандарту загальної середньої 
освіти, навчально-методичне керування та державне інспектування за-
гальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності; 

•	 забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту 
прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спе-
ціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів (ви-
хованців) загальноосвітніх навчальних закладів; 

•	 сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних за-
кладах; 

•	 комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними пра-
цівниками, в тому числі керівними кадрами. 

Закон (ст. 37) чітко окреслює повноваження органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування в системі середньої освіти. У цій статті за-
значається, що спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади в галузі загальної середньої освіти виступає Міністерство освіти і науки 
України, яке виконує такі функції:

•	 реалізує державну політику в сфері загальної середньої освіти; 
•	 здійснює в межах повноважень нормативно-правове регулювання відно-

син у системі загальної середньої освіти; 
•	 розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України норма-

тиви матеріально-технічного та фінансового забезпечення загальноос-
вітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної 
середньої освіти; 

•	 визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти; 
•	 розробляє, впроваджує і контролює дотримання Державного стандарту 

загальної середньої освіти; 
•	 контролює діяльність органів управління освітою та навчальних за-

кладів системи загальної середньої освіти; 
•	 організує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне 

забезпечення системи загальної середньої освіти; 
•	 визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів; 
•	 організує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних праців-

ників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої ос-
віти; 

•	 приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі за-
гальної середньої освіти, координує та контролює її здійснення; 

•	 забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної лі-
тератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видан-
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ня, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління 
освітою; 

•	 затверджує типові переліки обов’язкового навчального та іншого облад-
нання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчаль-
но-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури; 

•	 забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав 
педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у навчально-
виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних за-
кладів; 

•	 заохочує педагогічних працівників; організує забезпечення педагогіч-
них працівників підручниками, посібниками та методичною літерату-
рою; 

•	 здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавством 
порядку.

У ст. 37 підкреслюється, що акти Міністерства освіти і науки України, 
прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для інших центральних 
органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні за-
клади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм 
органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 
від типів і форм власності.

Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої 
влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, здійснюють 
інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.

Система менеджменту професійнотехнічної освіти. Зафіксована у Законі 
України “Про професійно-технічну освіту” (ст. 6–10). Ієрархія цієї системи 
представлена таким чином: спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти; міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-тех-
нічні навчальні заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
ні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними 
органи управління професійно-технічною освітою; міжгалузева рада з про-
фесійно-технічної освіти. 

Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконав-
чої влади у сфері професійно-технічної освіти визначено у ст. 7. До них нале-
жать: 

•	 організація здійснення державної політики в галузі професійно-техніч-
ної освіти; 

•	 визначення перспектив та напрямів розвитку професійно-технічної ос-
віти; 

•	 розроблення проектів законів, державного переліку професій з підго-
товки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 
закладах; 

•	 визначення державних стандартів професійно-технічної освіти, типових 
навчальних планів і програм та інших нормативно-правових актів щодо 
функціонування і розвитку професійно-технічної освіти; 

•	 створення, реорганізація, ліквідація державних професійно-технічних 
навчальних закладів; 
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•	 ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних закладів 
на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, ор-
ганізацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування 
на право здійснення професійно-технічного навчання на виробництві; 

•	 визначення на підставі державного замовлення та потреб ринку праці 
обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у про-
фесійно-технічних закладах кваліфікованих робітників; 

•	 державне інспектування професійно-технічних навчальних закладів, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та під-
порядкування щодо рівня професійно-технічної освіти; 

•	 організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших 
нормативно-правових актів щодо соціального захисту працівників, уч-
нів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів у порядку, 
встановленому законодавством; 

•	 організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку в га-
лузі професійно-технічної освіти; 

•	 організація науково-методичного забезпечення професійно-технічної 
освіти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, 
техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педаго-
гічних технологій; 

•	 визначення нормативів та здійснення матеріально-технічного, фінан-
сового забезпечення підпорядкованих йому професійно-технічних нав-
чальних закладів; 

•	 розроблення типових правил прийняття до професійно-технічних нав-
чальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування; 

•	 формування стратегічних напрямів розвитку професійно-технічної ос-
віти; 

•	 забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти; забезпечення контро-
лю за дотриманням вимог щодо якості професійно-технічної освіти.

Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 
у сфері професійно-технічної освіти, прийняті в межах його повноважень, є 
обов’язковими для міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади Авто-
номної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій та створених ними органів управління професій-
но-технічною освітою навчальних закладів, а також для підприємств, ор-
ганізацій, що забезпечують або здійснюють функції з підготовки кваліфіко-
ваних робітників.

Механізм менеджменту у галузі вищої освіти. Визначений у Законі України 
“Про вищу освіту”. Згідно зі ст. 16 до системи вищої освіти належать вищі нав-
чальні заклади всіх форм власності; інші юридичні особи, що надають освітні 
послуги у галузі вищої освіти; органи, які здійснюють управління у цій сфері.

Ст. 17. обумовлює ієрархію цієї системи. Так, Кабінет Міністрів України 
через систему органів виконавчої влади здійснює державну політику у галузі 
вищої освіти; організує розроблення та здійснення відповідних загально-
державних та інших програм; у межах своїх повноважень видає нормативно-
правові акти з питань вищої освіти; забезпечує контроль за виконанням зако-
нодавства про вищу освіту.
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Управління у галузі вищої освіти у межах їх компетенції здійснюється:
•	 спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у га-

лузі освіти і науки;
•	 іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади;
•	 Вищою атестаційною комісією України;
•	 органами влади Автономної Республіки Крим;
•	 органами місцевого самоврядування;
•	 власниками вищих навчальних закладів;
•	 органами громадського самоврядування.
Ст. 18–21 визначають обсяг та характер повноважень суб’єктів менедж-

менту вищої освіти України. 
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі 

освіти і науки виконує такі функції: 
•	 здійснює аналітично-прогностичну діяльність у галузі вищої освіти; 

визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціаль-
но-економічної ситуацій, інфраструктури виробничої та невиробничої 
сфер, ринку праці на стан вищої освіти; 

•	 формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напря-
ми розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та 
інших факторів; 

•	 узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти; 
•	 бере участь у формуванні державної політики у галузі вищої освіти, на-

уки, професійної підготовки кадрів; 
•	 розробляє програми розвитку та стандарти вищої освіти; 
•	 визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення 

вищих навчальних закладів; 
•	 здійснює навчально-методичне управління, контроль за дотриманням 

вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування; 
•	 здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його 

компетенції; 
•	 здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів не-

залежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сер-
тифікати; 

•	 визначає відповідність документів про вищу освіту та вчені звання; 
•	 формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з ви-

щою освітою; 
•	 сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів; 
•	 затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних за-

кладів; 
•	 затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів 

різних форм власності; 
•	 погоджує статути вищих навчальних закладів державної форми влас-

ності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, 
вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної 
Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми 
власності; 
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•	 організує вибори, затверджує та звільняє з посад керівників підпоряд-
кованих йому вищих навчальних закладів; 

•	 погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних за-
кладів комунальної і приватної форм власності; 

•	 організує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників 
щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених 
звань; 

•	 разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у 
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Авто-
номної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні 
вищі навчальні заклади комунальної форми власності, забезпечує реалі-
зацію державної політики у галузі вищої освіти і здійснює контроль за 
втіленням державної політики у цій сфері, дотриманням нормативно-
правових актів про вищу освіту в усіх вищих навчальних закладах неза-
лежно від форми власності та підпорядкування; 

•	 здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядку-

ванні вищі навчальні заклади, спільно із спеціально уповноваженим цент-
ральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки виконують такі за-
вдання: 

•	 беруть участь у здійсненні державної політики у галузі вищої освіти, на-
уки, професійної підготовки кадрів; 

•	 беруть участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих навчаль-
них закладів; 

•	 сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих 
навчальних закладів; 

•	 здійснюють контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості ви-
щої освіти; 

•	 організують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників 
вищих навчальних закладів; 

•	 затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпоряд-
кованих їм вищих навчальних закладів; 

•	 здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Закон визначає, що акти спеціально уповноваженого центрального орга-

ну виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повнова-
жень, є обов’язковими для інших центральних органів виконавчої влади, 
які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів незалежно від форм 
власності.

У Законі України “Про вищу освіту” (ст. 19) зафіксовано повноваження 
Вищої атестаційної комісії України. Її функціональними обов’язками є: 

•	 формування мережі спеціалізованих вчених рад та контроль їх діяль-
ності; 

•	 створення нормативних та методичних засад діяльності спеціалізованих 
вчених рад; 



287

•	 розроблення і затвердження вимог до рівня наукової кваліфікації здо-
бувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового спів-
робітника та встановлення критеріїв атестації наукових кадрів вищої 
кваліфікації; 

•	 забезпечення єдності вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здо-
бувають науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання 
старшого наукового співробітника; 

•	 формування мережі експертних рад; 
•	 здійснення експертизи дисертацій на здобуття наукових ступенів та 

атестаційних справ з метою присвоєння вченого звання старшого науко-
вого співробітника; 

•	 затвердження рішення спеціалізованих вчених рад про присудження 
наукових ступенів і рішень вчених (наукових, науково-технічних, тех-
нічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового спів-
робітника, а також скасування їх у разі невиконання державних вимог 
за атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі-
кації; 

•	 вирішення в установленому порядку питань з переатестації наукових і 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, позбавлення наукових 
ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника, оформлен-
ня й видача дипломів і атестатів, а також розгляд апеляцій; 

•	 присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника; 
•	 здійснення співробітництва з державними органами інших країн з пи-

тань, що належать до компетенції Вищої атестаційної комісії України; 
•	 вирішення в установленому порядку питання взаємовизнання докумен-

тів про присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника.

Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів міс-
цевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні 
заклади, розкрито у ст. 20. У межах своєї компетенції вони здійснюють такі 
функції: 

•	 забезпечують виконання державних програм у галузі вищої освіти; 
•	 вивчають потребу у фахівцях на місцях і вносять спеціально уповнова-

женим центральним органам виконавчої влади у галузі праці та соціаль-
ної політики, економіки, освіти і науки та іншим центральним органам 
виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні 
заклади, пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготов-
ку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців; 

•	 подають до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади у галузі освіти і науки пропозиції щодо формування мережі ви-
щих навчальних закладів; 

•	 затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпоряд-
кованих їм вищих навчальних закладів; 

•	 сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих 
навчальних закладів, їх соціальному захисту; 

•	 залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства, установи, 
організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку вищої освіти.
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Вперше у Законі України “Про вищу освіту” отримали правове закріплен-
ня повноваження власника (власників) вищого начального закладу. За ст. 21 
власник (власники) розробляє статут вищого навчального закладу; організує 
його ліцензування на умовах контракту відповідно до цього Закону; здійснює 
контроль фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу; 
контролює дотримання умов, передбачених рішенням про його заснування; 
приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію вищого навального закла-
ду; здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Проблемам вдосконалення системи менеджменту сфери освіти та окремих її 
складових приділено особливу увагу у Національній доктрині розвитку осві-
ти, в якій зафіксовано такі основні напрями модернізації управління освітою:

•	 оптимізація державних управлінських структур, децентралізація уп-
равління;

•	 перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та нав-
чальними закладами;

•	 перехід до програмно-цільового управління;
•	 поєднання державного і громадського контролю;
•	 запровадження нової системи управлінської діяльності, що базується на 

принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;
•	 прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження норма-

тивно-правових документів;
•	 створення системи моніторингу ефективності управлінських рішень, їх 

впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях;
•	 організація експериментальної перевірки та експертизи освітніх іннова-

цій;
•	 впровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп’ютерних 

технологій;
•	 демократизація процедури призначення керівників навчальних за-

кладів, їх атестації;
•	 удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації нав-

чальних закладів;
•	 підвищення компетентності управлінців усіх рівнів;
•	 ширше залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жі-

нок, а також виховання лідерів у сфері освіти. 
Таким чином, у сучасних умовах в інтелектуальному поступі людства чіль-

не місце належить освітній сфері. Це один із найважливіших пріоритетів 
кожної країни, оскільки освіта відіграє визначальну роль в модернізаційних і 
трансформаційних процесах нинішнього світу і вимагає нових підходів до її 
управління.

Менеджмент освітньої сфери передбачає визначення цілей, завдань освіт-
ніх інституцій; їх конституювання та утворення, забезпечення формування та 
організацію виконання рішень в освітній сфері; підтримку функціонування 
та здійснення контролю за діяльністю освітніх закладів.

Менеджмент освіти має загальні функції планування, організування, мо-
тивування, контролювання та регулювання. Специфічні (особливі) функції 
менеджменту освіти класифікують за такими ознаками: рівні управління; ос-
вітні рівні; об’єкти управління; процеси управління.
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Менеджмент освіти має власні методологію (сукупність принципів, прийо-
мів і процедур дослідження освітньої сфери суспільства, її управління) та ме-
тодику — загальнологічні методи, методи теоретичного дослідження, емпі-
ричні методи.

У науково-дослідній літературі менеджмент освіти класифікується за ви-
дами на підставі таких ознак, як ієрархічно-територіальний рівень та простір 
управління; гармонізація, узгодження інтересів і потреб усіх суб’єктів освіт-
нього процесу; ієрархічно-регулятивний рівень управління; за часом дій і на-
слідків реалізації управлінських впливів; галузево-функціональний підхід 
дослідження проблем управління.

Менеджмент освіти виступає важливою складовою системи освіти в Ук-
раїні. Це цілісна, ієрархічна, законодавчо забезпечена та визначена система 
зі своєю інтегральною функцією та функціями кожного її сегменту.

Менеджментський процес в українській освіті здійснюють органи держав-
ної влади — Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Мініс-
терство освіти і науки України, міністерства та інші центральні органи влади, 
які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; Вища атеста-
ційна комісія України; Державна акредитаційна комісія України; уряд Авто-
номної Республіки Крим; місцеві органи виконавчої влади та органи місцево-
го самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою. Далі 
система менеджменту диференціюється залежно від кожної складової струк-
тури освіти: дошкільної; загальної середньої; професійно-технічної; вищої ос-
віти.

4.2.22.  Менеджмент безпеки

У процесі формування концепції та організації системи менеджменту без-
пеки України доцільно запропонувати і активно реалізувати завдання ство-
рення загальної теорії безпеки як метанауки, яка інтегрує відповідні аспекти 
природничих, технічних і гуманітарних наук.

Сучасна версія тлумачного словника російської мови, розроблена на основі 
праць В. Даля, термін “безпека” трактує як “відсутність небезпеки, збережен-
ня, надійність”. У юридичному словнику законодавчих і нормативних тер-
мінів, складеному на підставі офіційних документів невтомним дослідником 
Н. Дахно, термін “безпека” наводиться і трактується тільки у вигляді слово-
сполучень: “безпека авіаційна”, “безпека інформації”, “безпека харчових про-
дуктів”.

За відсутності визначення терміна “безпека” в офіційних нормативно-пра-
вових актах України при розгляді питання менеджменту безпеки скористає-
мося авторською версією тлумачення і класифікацією: міжнародна безпека, 
національна безпека, безпека життєдіяльності бізнес-структур (підприємств, 
виробництв, об’єднань тощо) і людини. Крім того, пропонується розрізняти 
кілька видів безпеки за конкретної організації менеджменту: політична, вій-
ськова, економічна та інші. Кожен вид безпеки передбачає своє економічне 
забезпечення, функціонування відповідного господарського механізму.

Вивчення і організація менеджменту підсистем економічного забезпечення 
всіх видів безпеки в їх взаємообумовленості дасть змогу зрозуміти загальні за-
кономірності та специфіку кожної з них для організації сучасного менедж-
менту безпеки.
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Менеджмент міжнародної безпеки. Поняття “безпека” містить три аспекти: 
1. Відсутність небезпеки. У реальній дійсності це нестабільний стан або 

помилка. Причиною нинішніх міждержавних конфліктів в існуванні глобаль-
ної багатоманітної соціальної та економічної асиметрії є бідність, відсутність 
рівності, відсутність демократичних правил, непомірне зростання міжнарод-
ної організованої злочинності [82]. З 6 млрд жителів Землі лише 500 тис. ма-
ють високий рівень життя (заможні), 5,5 млрд — нестійкий рівень життя, з 
них 800 тис. — украй бідні й голодують. 11 вересня 2001 р. світова спільнота 
стала свідком безпрецедентного за жорстокістю і безглуздям терористичних 
актів у США. Всі розсудливі люди усвідомили, наскільки наш світ крихкий і 
уразливий, як дестабілізуючі сили “нового покоління” можуть демонструвати 
масштабність і раптовість дій, наскільки зростає реальна загроза для кожної 
країни, кожної людини. Тому в сучасних умовах термін “відсутність небезпе-
ки” залишається тільки теоретичним поняттям.

2. Стан захищеності. Це і є основа менеджменту безпеки — уміння дома-
гатися поставлених цілей на базі праці, інтелекту, мотивів поведінки людей, 
задіяних в різних державних органах, суспільних організаціях — армії, 
поліції, охороні та ін. Досвід всіх країн, у тому числі й України, свідчить, що 
охоронна діяльність як елемент безпеки не дає гарантії безпеки і, більш того, 
сама може перетворитися на істотну загрозу, якщо, наприклад, виявиться під-
порядкованою вузькому колу осіб, ізольованому від суспільства. Надійна без-
пека досягається лише у тому разі, коли особа, суспільство і різні його струк-
турні елементи можуть і готові протистояти загрозам, що виникають, долати 
їх, зміцнювати своє соціальне здоров’я, життєздатність, могутність [24].

3. Могутність як стрижень усіх видів безпеки. Людство в ХХІ ст. вступи-
ло в таку фазу розвитку, коли його прогрес породжує лавиноподібне нарос-
тання старих і нових небезпек. Без адекватного розвитку життєздатності без-
пека буде недостатньою, неминучі катастрофи.

Ще до недавнього часу чинником, що впливає на збереження безпеки, була 
передусім, а іноді виключно, військова сила. Нині застосування її не може 
бути безкарним. Навіть держави з найсучаснішим озброєнням не можуть за-
стосувати військову силу довільно, не враховуючи наслідків цього. Крім вій-
ськового чинника при організації менеджменту безпеки слід враховувати  
також додаткові фактори: економічний, технологічний, фінансовий, еколо-
гічний, сучасні засоби інформації. Стан безпеки держави змінюється відповід-
но до змін, що відбуваються в міжнародному середовищі.

Стан і рівень безпеки кожної окремої держави і всіх держав — членів між-
народного співтовариства створюють основи міжнародної безпеки. Фундамен-
том її є сукупність міжнародних умов, норм, принципів, правил поведінки і 
механізмів, що більш-менш забезпечують державам стан безпечного існуван-
ня, який розробляється менеджерами міжнародного класу.

Умови безпеки європейських народів і держав принципово змінювалися 
внаслідок закінчення розподілу Європи після “холодної війни”. Замість ко-
лишнього суперництва двох військово-політичних блоків, що загрожувало 
військовою конфронтацією, у великому масштабі з’явилися різноманітні нові 
невійськові виклики і загрози. Нові умови призвели до того, що державам 
Старого Світу довелося в корені переглянути свої концепції безпеки і застосо-
вувати спільні зусилля для побудови нової системи міжнародної безпеки.
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Створення системи безпеки і співпраці в Європі пов’язане з безліччю труд-
нощів. Донині не сформовано такої моделі європейської безпеки, яка задо-
вольняла б всіх авторів, фахівців і менеджерів у цій сфері. Проблема розроб-
лення майбутніх моделей міжнародного економічного порядку, міжнародної 
та європейської безпеки може розглядатися щодо ролі та значення в цьому 
питанні окремих держав, інтереси яких будуть реалізовані певною моделлю 
менеджменту безпеки. Це стосується тільки найважливіших держав, що ре-
ально формують систему європейської безпеки. Менеджмент міжнародної єв-
ропейської безпеки у своєму розвитку повинен базуватися на таких моделях: 
загальноєвропейська, атлантична, західноєвропейська, взаємодія існуючих 
структур та їх координація, система суверенних держав і певна багатополяр-
ність. Незалежно від концепцій, моделей і пропозицій взаємовідносин між єв-
ропейськими державами менеджмент безпеки повинен ефективніше стиму-
лювати культуру співпраці.

Менеджмент національної безпеки. Діючий політичний режим в конкрет-
ній державі теоретично і практично формує систему безпеки. Менеджмент 
безпеки за авторитарного режиму спрямований на карально-репресивні мето-
ди управління. Демократичний режим орієнтує менеджмент безпеки на ре-
алізацію загальнолюдських цінностей і узгодження інтересів особи, суспільс-
тва і держави.

Менеджмент національної безпеки повинен формувати оптимальну сис-
тему державно-політичних інститутів з ефективним координуванням і роз-
поділом функцій владних структур. Зокрема, в Україні ці завдання було 
покладено на Раду національної безпеки України, яка була створена в липні 
1992 р. Указом Президента України. Статус Ради національної безпеки, її 
місце в системі державних органів України постійно змінювалися, що по-
требувало розкриття сенсу, змісту, складових і функцій безпеки, її внутріш-
ніх і зовнішніх параметрів і критеріїв. У Статуті ООН поняття “безпека” зга-
дується 28 разів, проте його зміст не розкрито. Це є додатковою ознакою 
того, що в існуючій взаємообумовленості безпеки і політичного режиму або 
“зони їх взаємного покриття” вони завжди матимуть національно-держав-
ний характер [71].

Розподіл функцій і положень у сфері національної безпеки і оборони між 
державними органами визначено в 1996 р. Конституцією України. Концепцію 
(основні засади державної політики) національної безпеки України сформу-
льовано в 1997 р., визначено принципи і стратегічні завдання для формуван-
ня і здійснення державної політики національної безпеки. Це і сьогодні є під-
ставою для ефективного розвитку менеджменту національної безпеки, тобто 
розроблення, уточнення і реалізації законодавчої бази, підготовки доктрин, 
стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у всіх сферах національ-
ної безпеки.

За час існування Ради національної безпеки і оборони України, її апарату і 
науково-дослідних структур було чітко визначено наприкінці 2005 р. ті її на-
прями в політиці та менеджменті національної безпеки, які вже стали або ста-
нуть об’єктом їх постійної уваги:

•	 проблеми державотворення і нормотворення, тобто аналіз ефективності 
функціонування окремих одиниць державного механізму;
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•	 проблеми функціонування національної економіки, а також окремих 
галузей і напрямів господарського комплексу країни, наприклад у сфе-
рах енергетики, фінансів, транспорту тощо;

•	 обороноздатність країни і військово-технічна політика;
•	 боротьба із злочинністю і діяльність правоохоронних відомств;
•	 регіональні проблеми, зокрема енергетичні питання, ситуація в Авто-

номній Республіці Крим;
•	 питання інформаційної політики, зокрема конкретні заходи, спрямо-

вані на посилення менеджменту і управління процесами в інформацій-
ному просторі України;

•	 розвиток науки, науково-технічної та інноваційної політики;
•	 зовнішньополітичні питання — традиційна складова політика націо-

нальної безпеки.
Необхідно особливо зазначити, що до сфери менеджменту національної 

безпеки входять також питання економічної безпеки. Нормативно-правовою 
базою для менеджменту національної безпеки є такі основні Закони України: 
“Про службу безпеки України”, “Про Збройні Силі України”, “Про прикор-
донні війська України”, “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх 
справ України”, “Про цивільну оборону України” та ін.

Менеджмент безпеки життєдіяльності підприємств. Економіка перехідно-
го періоду змушує менеджерів вищої ланки, керівників підприємств і окре-
мих громадян по-новому розглядати проблему безпеки життєдіяльності під-
приємств і конкретних фізичних осіб, замислитися над способами мінімізації 
втрат. Найбільшу небезпеку для життєдіяльності підприємств становить 
нестабільність економічної політики держави, потім втрати від надзвичайних 
ситуацій природного і технологічного характеру, протиправних дій кримі-
нальних структур і недобросовісна конкуренція.

При організації менеджменту безпеки життєдіяльності підприємств слід 
враховувати, що втрати від недобросовісної конкуренції зумовлені можливос-
тями та ефективністю боротьби з промислово-економічним шпіонажем, неза-
конним використанням товарних знаків, заходами захисту від фізичної дії на 
фахівців та іншими чинниками. Організація менеджменту повинна дати мож-
ливість знайти правильне співвідношення між вірогідними втратами і допус-
тимою величиною витрат для запобігання їм або мінімізації.

Менеджмент безпеки життєдіяльності підприємств, спираючись на Закон 
України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, повинен зосередити 
увагу і зусилля в таких напрямах попередження, локалізації та ліквідації на-
слідків недобросовісної конкуренції за видами:

•	 корупція, використання державних контрольних органів, як караль-
них — 45 %;

•	 антиреклама, інформаційні диверсії, підрив репутації конкурента — 
39 %;

•	 технологічне і виробниче шпигунство, копіювання ділових ідей, тех-
нологій, товарів, використання чужих товарних знаків і упаковки — 
29 %;

•	 порушення закону, реалізація контрабандного товару, неоподатковува-
ного митом, — 17 %;

•	 спеціальне розорення неплатежами або затримкою виплат — 10 %;
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•	 фізичний тиск, рекет — 10 %;
•	 укладання монопольних угод — 8 %;
Розрахунки свідчать, що для досягнення 50 % ефективної безпеки жит-

тєдіяльності підприємств (при вірогідності загальної загрози за середньоста-
тистичними даними, яка приблизно відповідає майновим загрозам крупному 
промисловому підприємству в діапазоні 10–20 %) допустимі витрати на за-
хист повинні досягати 10 % доходів. Для забезпечення захисту з ефективніс-
тю 90 % за тих самих умов необхідно витрачати до 15–20 % доходів.

До ресурсів, що забезпечують надійне існування, нормальну життєдіяль-
ність і прогресивний розвиток підприємства, належать: персонал підприємс-
тва, матеріальні та інтелектуальні (інформаційні) ресурси. З урахуванням 
цього менеджмент безпеки життєдіяльності повинен здійснюватися за чотир-
ма основними напрямами:

•	 захист матеріальних і фінансових цінностей;
•	 захист персоналу;
•	 захист інтелектуальної власності (зокрема, комерційної таємниці);
•	 інформаційне забезпечення економічної діяльності підприємства в рин-

кових умовах.
У загальному випадку безпека життєдіяльності розглядається як система 

заходів забезпечення необхідного рівня захищеності підприємницької струк-
тури в цілому та її співробітників за такими напрямами:

•	 захист від організованої злочинності;
•	 захист від порушень законів та інших нормативно-правових докумен-

тів;
•	 захист від недобросовісної конкуренції.
Ці напрями в системі організації менеджменту безпеки реалізуються у пев-

них сферах функціонування підприємницької структури:
•	 виробнича діяльність;
•	 комерційна діяльність;
•	 інформаційне забезпечення;
•	 кадрове забезпечення;
•	 страхування;
•	 інші сфери.
Багато менеджерів під безпекою розуміють передусім фізичну захищеність, 

іноді також окремі вимоги захищеності комерційних інтересів, що не сприяє 
комплексному вирішенню проблем безпеки. Пропоновані різними розшукови-
ми бюро заходи лише відводять підприємницькі структури від запровадження 
комплексних заходів безпеки і управління ними. Однією з причин стриманого 
ставлення іноземних фірм до створення на території країн СНД крупних спіль-
них виробництв є відсутність гарантій збереження секретів виробництва і діло-
вої інформації, тобто безпеки цих даних. Це робить використання дорогих інте-
лектуальних активів іноземних фірм дуже ризикованим.

Тому менеджмент безпеки життєдіяльності може вважатися ефективним, 
якщо він спрямований на конкретну систему захисту, що поєднує такі заходи:

•	 законодавчі;
•	 фізичні (створення перешкод для доступу до майна, що охороняється, 

устаткування, інформації);
•	 адміністративні (введення відповідного режиму, порядку входу, виходу 

тощо);
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•	 технічні (використання технічних засобів охорони);
•	 криптографічні;
•	 програмні;
•	 економічні;
•	 морально-етичні.
Для кожного підприємства менеджмент безпеки життєдіяльності застосо-

вує відповідний комплекс заходів, адекватних його внутрішній і зовнішній 
ситуації. Перехід до ринкових відносин вимагає від менеджерів з безпеки 
здатності орієнтуватися в таких нових сферах діяльності, як організація за-
хисту комерційної таємниці та персоналу підприємства.

Менеджмент безпеки життєдіяльності людини. У фокусі сучасних проблем 
безпеки життєдіяльності — людина: її діяльність наближає екологічну кризу 
і як наслідок цього людина разом з іншими живими організмами стає жерт-
вою цієї кризи. Статистика свідчить, що 80 % випадків виникнення надзви-
чайних ситуацій пов’язано з нерозсудливою діяльністю людину. Загострення 
проблем безпеки життєдіяльності людини, нерозсудливої діяльності в Україні 
пов’язане з плутаниною, беззаконням, неграмотністю чиновників при форму-
ванні та на початку функціонування приватних підприємств, під час прива-
тизації на користь малого і середнього бізнесу на певному економічному рівні, 
при кооперації діяльності, при інфляційних процесах та їх наслідках тощо.

Надзвичайні ситуації в Україні виникають в 5–8 разів частіше, ніж в ін-
ших промислово розвинених країнах світу, внаслідок чого щорічно гине до 
1 % населення, тобто майже 50 000 осіб. Якщо розглянути проблему ширше, 
то згідно із статистичними даними у світі щорічно з понад 10 млн осіб відбува-
ються нещасні випадки, внаслідок яких гине понад 600 тис. людей. За дани-
ми Всесвітньої організації охорони здоров’я нещасні випадки із летальним 
кінцем посідають третє місце у світі (після серцево-судинних і онкологічних 
захворювань), проте для деяких вікових категорій людей, наприклад для 
чоловіків у віці від 15 до 36 років, вони є найбільш поширеною причиною 
смерті.

Тому менеджмент безпеки життєдіяльності повинен враховувати питання 
психології безпеки. Головне завдання психології безпеки полягає в тому, щоб 
на підставі вивчення і обліку психічних причин виникнення нещасних випад-
ків домогтися скорочення їх кількості до мінімуму і тим самим істотно знизи-
ти виробничий травматизм і зробити діяльність людини в умовах небезпеки 
безпечнішої. Тут доречно навести визначення безпеки Е. Хемінгуеєм: “Безпе-
ка — це якщо знаєш, як ухилятися від небезпеки”, на цю другу частину виз-
начення і повинні бути спрямовані зусилля менеджменту безпеки.

Спад виробництва, проблема діяльності населення, криміналізація еконо-
міки, зростання безробіття і послаблення трудової мотивації є основними 
складовими в структурі загроз енергетичній безпеці регіону. Проблеми забез-
печення гідних умов життя, стійкого розвитку особи тісно пов’язані в контек-
сті безпеки життєдіяльності з проблемами енергетичної безпеки територіаль-
них утворень. Зростання безробіття і послаблення трудової дисципліни, 
збільшення навантаження на зайняте населення (зростання кількості соціаль-
них утриманців), зниження рівня життя населення, різка диференціація в до-
ходах, руйнування споживчого ринку зумовлюють виникнення соціальних 
конфліктів і негативне ставлення до перетворень в енергетиці.
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Власне енергетична політика охоплює всі сфери життєдіяльності на конк-
ретній території, зокрема розвиток промисловості, науково-технічного потен-
ціалу тощо. Тому, розглядаючи менеджмент безпеки життєдіяльності, слід 
обов’язково враховувати енергетичну безпеку території при діагностиці за-
гроз. Здійснювати локальну оцінку тільки однієї зі сфер життєдіяльності не-
коректно, так само, як, розглядати енергетичний потенціал без перспектив 
розвитку України в цілому.

4.2.23.  Менеджмент охоронної діяльності

Внаслідок розвитку процесів демократизації в Україні, зростання відкри-
тості суспільства розширюються можливості доступу злочинних елементів, 
зловмисників-одинаків і різних злочинних груп до приватної власності грома-
дян, до різних видів матеріальних коштів та інформації, що мають життєво 
важливе значення для нашої держави, банків, підприємницьких структур і ок-
ремих громадян. Процеси роздержавлення, приватизації, конверсії здійсню-
ються, по суті, за відсутності програм їх реалізації, що знижує рівень всіх видів 
безпеки і актуалізує проблему організації менеджменту охоронної діяльності.

Аналіз документів чинного права свідчить, що визначення поняття “охо-
ронна діяльність” в законодавстві України практично немає. У першому 
наближенні воно асоціюється з “державною службою охорони”, відомчими і 
невідомчими, суспільними і приватними охоронними структурами. За глиб-
шого підходу до поняття “охоронна діяльність” його слід розглядати на чо-
тирьох рівнях — світової спільноти, науки (країни), колективів (корпорацій) 
і особи. На рівні світової спільноти основною проблемою ХХI ст. є економія, 
тому розглянуті питання менеджменту охоронної діяльності слід починати з 
природоохоронної діяльності.

Менеджмент природоохоронної діяльності. Природоохоронна діяльність є 
сферою менеджменту міжнародного рівня.

Завданням всесвітньої галузі охорони природи є досягнення трьох основ-
них цілей у сфері збереження біологічних ресурсів:

1) підтримання основних економічних процесів і систем життєзабезпечен-
ня (таких, як відновлення і захист ґрунту, кругообіг живильних речовин і 
очищення вод), від якого залежать існування людини та її розвиток;

2) збереження генетичної різноманітності (всього генетичного матеріалу, 
що міститься у живих організмах на Землі), від якої залежать функціонуван-
ня економічних процесів і систем життєзабезпечення, здійснення програм се-
лекції, необхідних для охорони і поліпшення різновиду культурних рослин, 
домашніх тварин і корисних мікроорганізмів, а також розвиток науки і меди-
цини, подальший технічний прогрес і забезпечення сировиною багатьох галу-
зей промисловості, що використовують біологічні ресурси;

3) забезпечення оптимального використання біологічних видів і екосистем 
(особливо риб і промислових тварин, лісів і пасовищ), а також крупних галу-
зей промисловості.

Основними напрямами практичного менеджменту міжнародної охоронної 
діяльності та міжнародної співпраці в системі “життя і навколишнє середови-
ще” є:

•	 соціально-економічні, організаційно-правові та педагогічні аспекти охо-
рони середовища;
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•	 гігієнічні аспекти охорони середовища;
•	 охорона екосистем і ландшафту;
•	 захист атмосфери від забруднення шкідливими речовинами;
•	 метеорологічні аспекти забруднення атмосфери;
•	 боротьба з шумом і вібрацією;
•	 охорона вод від забруднення;
•	 знешкодження і утилізація побутових, промислових, сільськогоспо-

дарських та інших відходів;
•	 утилізація застарілої та цивільної і військової техніки, термін вико-

ристання якої скінчився, і устаткування, боєприпасів, ракет, вибухових 
і хімічних речовин;

•	 забезпечення радіаційної безпеки;
•	 розроблення охорони і поліпшення середовища при плануванні міст, їх 

природних зон і систем розселення;
•	 охорона надр і раціональне використання природних ресурсів;
•	 глобальна система моніторингу навколишнього середовища.
Проблема охорони довкілля поділяється на три самостійні проблеми: охо-

рона ґрунту, водного і повітряного басейнів. У природі все взаємопов’язано, 
тому спроба вирішити проблему забруднення ґрунту (збирання і утилізація 
твердих відходів) може призвести до забруднення повітря (спалювання від-
ходів) або води (скидання відходів). Проте слід мати на увазі, що не будь-яке 
скидання відходів обов’язково призводить до погіршення стану навколиш-
нього середовища. Небажані наслідки для користувачів землею, водою або 
повітряним басейном можливі тільки тоді, коли скидання відходів здійс-
нюється впродовж тривалого періоду і концентрація забруднених речовин, 
що містяться у відходах, перевищує встановлені норми.

До недавнього часу вважалося, що проблема охорони довкілля є прерога-
тивою менеджерів санітарних служб (муніципальних служб — прибирання 
снігу, сміття, ремонт вулиць тощо). Сьогодні, коли охорона довкілля стала 
однією з актуальних проблем, для її вирішення залучають різних фахівців і 
використовують найсучасніші методи, причому головна роль повинна відво-
дитися керівникам вищої ланки: серед державних діячів — менеджерам-
міністрам, у сфері вищої освіти — менеджерам-ректорам, які практично во-
лодіють аналізом. Зусилля менеджерів вищої та середньої ланок повинні бути 
спрямовані на прогнозні оцінки утворення відходів, визначення витрат і 
з’ясування чинників невизначеності, пов’язаних з реалізацією можливих 
варіантів управління, а також визначення характеру інформації, необхідної 
для організації робіт з видалення відходів.

Основні напрями наукових робіт менеджерів охоронної діяльності у сфері 
охорони навколишнього середовища:

•	 визначення умов забруднення, розроблення вдосконалених методів 
реєстрації та вимірювання забруднень, вартісна оцінка наслідків за-
бруднення;

•	 розроблення методів контролю за забрудненням: саморегулювання і до-
тримання необхідних стандартів якості;

•	 керування і участь у дослідженнях щодо оцінки витрат і результатів для 
великомасштабних систем контролю якості навколишнього середовища;

•	 розроблення теоретичних засад і комплексних моделей соціальних і еко-
номічних процесів, пов’язаних з охороною довкілля.
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Менеджмент охорони здоров’я. В умовах екологічної кризи внаслідок 
хімічного і радіаційного забруднення навколишнього середовища і дедалі 
зростаючих техногенних навантажень на нього катастрофічно погіршується 
здоров’я населення нашої країни.

Сучасна охорона здоров’я, що базується на фармакологічній парадигмі, не 
в змозі вирішити проблеми неухильного зростання захворюваності, збільшен-
ня смертності, скорочення середньої тривалості життя. Причиною таких 
явищ в Україні є етична криза сьогоднішньої медицини. Відбулося падіння 
престижу медичної науки і практики, панівними стали торгові стимули. Ба-
гато практичних лікарів, фахівців кафедр медичних університетів і НДІ ме-
дичного профілю стали менеджерами західних фармакологічних фірм, рекла-
муючи “супер-таблетки” в навколонаукових статтях, виступах, в медичній 
практиці, втративши при цьому не лише наукову, а й людську гідність. Охо-
рона здоров’я сьогодні, на жаль, пов’язана з інтересами іноземних фірм, що 
призводить до граничного прагматизму і цинізму, принципу користолюбства 
та збагачення за рахунок України і майбутнього її народу, і як наслідок — ка-
тастрофічне погіршення здоров’я нації, соціального життя суспільства і де-
мографічної ситуації. Менеджмент охорони здоров’я в Україні повинен про-
тистояти загрозам, які несе вихор глобалізації. 

Найголовніші напрями менеджменту охорони здоров’я:
•	 організація заміни застарілих стереотипів домінування фармакологіч-

ної парадигми і реалізація принципово нових медико-соціальних про-
грам, що базуються на передових українських наукових досягненнях і 
екологічно чистих медичних технологіях;

•	 вирішення проблем охорони здоров’я, поліпшення якості та доступності 
медичної допомоги, підвищення медико-соціального стандарту без до-
даткових асигнувань, а з опорою на власні пріоритети, можливості та 
потреби;

•	 забезпечення прозорої політики в розробленні, участі та реалізації дер-
жавних і відомчих медико-соціальних програм.

Менеджмент охорони здоров’я повинен враховувати результати інформа-
ційно-хвильової терапії щодо 18 класів захворювань. За останні 3 роки, на-
приклад, по м. Києву скорочено терміни лікування і днів непрацездатності в 
1,5–2 рази, зменшено витрати на лікування на 50–80 %, забезпечено скоро-
чення до 80 % кількості ліжко-місць у стаціонарах і переведено хворих на до-
машні стаціонари та амбулаторне або поліклінічне лікування, знято пробле-
ми шкідливої дії фармакології на організм.

Менеджери всіх рівнів у сфері охорони здоров’я повинні розуміти, що амо-
ральний лікар не може допомогти пацієнту, аморальний вчений-медик, який 
користується науковим ступенем як довічною рентою, не може зробити гід-
ний внесок в медичну науку. Охорона здоров’я в умовах екологічної кризи і 
глобалізації не може бути аморальною і вимагає докорінної перебудови, впро-
вадження вітчизняних інновацій.

Менеджмент в системі охорони комерційної і державної таємниці. Аналіз 
чинного законодавства промислово розвинених країн свідчить, що майнові 
інтереси власників виробничих, торгових, ділових секретів, ноу-хау (комер-
ційна таємниця) охороняються нормами цивільного, торгового, кримінально-
го, трудового права, законодавства про недобросовісну конкуренцію.
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В Україні існує два різновиди цивільно-правових режимів охорони комер-
ційної таємниці: 1) заснований на договірних відносинах (з укладанням спе-
ціальної угоди); 2) заснований на зобов’язаннях, що випливають із спричи-
нення шкоди.

Охорона комерційної таємниці визначається комплексним характером 
правових відносин і норм, викладених у спеціальних документах:

•	 Закон України “Про інформацію” (оскільки комерційна таємниця є ін-
формацією);

•	 Кримінальний кодекс України (захист секретів);
•	 Закон України “Про державну таємницю”;
•	 Закон України “Про підприємства в Україні (норми охорони комерцій-

ної таємниці)”;
•	 Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, оскільки 

посягання на таємницю — це різновид недобросовісної конкуренції;
•	 законодавство про інтелектуальну власність.
Забезпечення збереження комерційної таємниці (відомостей) — це не тіль-

ки правове, організаційне, економічне, а й психологічне завдання, що покла-
дається на менеджмент охоронної діяльності.

В основі виникнення таємниці (професійної, комерційної, державної) — 
недовіра між суб’єктами діяльності. Чим глибша недовіра, тим більше таєм-
ниць, використовуваних як засіб оборони або недовіри, отримання вигод. За-
рубіжний досвід свідчить, що бізнесмени, які не дбають про охорону своєї 
професійної, комерційної (по суті інтелектуальної) власності, втрачають до 
30 % можливої виручки. За оцінками експертів щорічно втрати американсь-
кого бізнесу від викрадання виробничих і торгових секторів перевищують  
4 млрд дол.

Охорона державної таємниці визначається Законом України від 21 січня 
1994 р. із змінами і доповненнями в новій редакції 1999 р. Цей закон регулює 
суспільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до державної таєм-
ниці, засекречуванням, розсекреченням її матеріальних носіїв і охороною дер-
жавної таємниці з метою захисту національної безпеки України.

Основні функції менеджменту з охорони державної таємниці: 
•	 розроблення вимог до виготовлення, користування, збереження, пере-

дання, транспортування і обліку матеріальних носіїв секретної інформа-
ції;

•	 вдосконалення зведення відомостей, які становлять державну таємни-
цю, і механізмів засекречування та розсекречення матеріальних носіїв 
інформації;

•	 визначення особливостей діяльності та режимів секретності органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і органі-
зацій, які виконують функції, пов’язані з державною таємницею.

Управління охороною територій, приміщень, фізичних осіб та їх прав. 
Системи охорони територій і приміщень спрямовані в принципі на вирішення 
одного і того самого завдання: не допустити проникнення зловмисників на 
об’єкти, що охороняються. До складу цих систем належать механічні, елект-
ронно-механічні, електромеханічні, оптичні, акустичні, лазерні, радіолокації 
та інші пристрої і споруди. Вони призначені для створення фізичних пере-
шкод на шляху до об’єктів, що охороняються, і можуть виконувати самостій-
но або в комплексі з іншими засобами функції охорони.
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Завдання менеджменту охоронної діяльності, що вирішуються фізични-
ми засобами:

•	 охорона території, устаткування і об’єктів поза приміщеннями;
•	 охорона внутрішніх приміщень і спостереження за ними;
•	 здійснення контрольованого доступу в контрольовані зони;
•	 організація нейтралізації радіоелектронних наведень і випромінювань;
•	 маскування і перешкоди візуальному спостереженню;
•	 протипожежний захист;
•	 блокування дій зловмисників.
Спостереження за зоною відповідальності відповідних менеджерів (як пра-

вило, менеджерів з охорони і безпеки), що охороняється, здійснюється авто-
матичними або керованими людиною телевізійними, радіолокаціями, лазер-
ними, оптичними, акустичними, кабельними та іншими системами, а також 
системами різних датчиків, які з’єднуються з центральним пультом, звідки 
подаються сигнали тривоги.

Однією з проблем охоронної діяльності є забезпечення безпечної обробки і 
зберігання конфіденційної інформації в комп’ютерних системах, тобто інфор-
мації з різними грифами секретності, для службового користування, інформа-
ції, що становить комерційну таємницю або таємницю фірми чи є власністю 
якоїсь організації, приватної особи.

Термін “комп’ютерна злочинність” вперше з’явився в зарубіжній літера-
турі на початку 60-х років ХХ ст., коли було виявлено перші випадки зло-
чинів з використанням ЕОМ. Обґрунтуванням необхідності віднесення охоро-
ни комп’ютерів до системи менеджменту охоронної діяльності є те, що 
комп’ютерна злочинність в промислово розвинених країнах характеризуєть-
ся такими показниками:

•	 середній збиток від одного комп’ютерного злочину в США — 450 тис. дол.;
•	  максимальний збиток від одного комп’ютерного злочину в США і краї-

нах Західної Європи — 1 млрд дол.;
•	 щорічні втрати деяких фірм США — 5 млрд дол.;
•	 щорічні втрати від комп’ютерних злочинів наприкінці 90-х років: у 

США — 100 млрд дол., у Великобританії — 2,5 млрд фунтів стерлінгів 
(4,45 млрд дол. США), в країнах Західної Європи — 30 млрд дол.;

•	 в окремі роки зростання обсягів втрат досягало 430 % на рік.
Для охорони інформації та боротьби з комп’ютерною злочинністю менедж-

мент охоронної діяльності повинен здійснювати заходи, умовно об’єднані в 
правові, організаційні, технічні, програмні та криптографічні.

4.2.24.  Страховий менеджмент

Сутність, основні функції та принципи організації страхового менеджмен
ту. Страховий менеджмент як система управління діяльністю страхової ком-
панії використовує загальні методологічні підходи, характерні для загальної 
теорії менеджменту, зокрема процедури системного підходу і системного 
аналізу.

Встановлення адекватних зв’язків між елементами управління — вико-
навцями, методами і технічними засобами управління та інформацією про 
об’єкт керування — основа організації систем управління. При цьому повин-
не забезпечуватися виконання поставлених цілей. Для страхової комерційної 
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компанії цілі управління — це не тільки одержання прибутку, а й забезпечен-
ня стабільної діяльності із заданими параметрами платоспроможності як еле-
мента фінансової надійності. 

Розвиток загальної теорії управління конкретизував основні її поняття. 
Так, до сутнісних операцій, що формують основні функції управління, згідно 
з концепціями А. Файоля, Г. Кунца і С. О’Донннела відносять [29]: 

•	 технічні (виробництво, оброблення); 
•	 комерційні (закупівля, продаж); 
•	 фінансові (залучення коштів і розпорядження ними); 
•	 страхові (страхування та охорона майна, особи); 
•	 облікові (бухгалтерія, статистика); 
•	 адміністративні (планування, організування, добір кадрів, керування, 

лідерство та контроль). 
У межах наведених основних функцій управління в страховій компанії 

формуються спеціальні функції [45]:
•	 укладання і супровід договорів страхування та перестрахування;
•	 розроблення правил страхування, виконання актуарних розрахунків;
•	 вивчення страхового ринку, формування нового та (або) розвиток старо-

го страхового продукту, його продаж у відповідній системі продажу;
•	 формування, розміщення страхових резервів і управління ними;
•	 забезпечення фінансової надійності, рівня платоспроможності;
•	 захист діяльності страхової компанії, захист інформації та програмно-

технічних комплексів;
•	 бухгалтерський та фінансовий облік;
•	 стратегічне, оперативне і тактичне планування страхової діяльності;
•	 організація діяльності з використанням сучасних технологій, добором 

висококваліфікованого персоналу, його мотивації, забезпечення ефек-
тивного контролю за діяльністю компанії.

У системному підході в управлінні вважається доцільним використовувати 
концепцію відкритої системи з такими складовими [29]:

1) концепція життєвого циклу товару (чотири стадії — розроблення, зрос-
тання, насичення, спад), а за необхідності — використання поглибленого 
аналізу життєвого циклу виробу (11 стадій);

2) аналіз сутнісних операцій, що характерні для організації;
3) аналіз факторів зовнішнього середовища, в першу чергу, потреб спожи-

вача-страхувальника.
При цьому системний аналіз здійснюється відповідно до вибраної техно-

логії та вибору ефективних принципів управління. Принципи управління 
страховою компанією повинні забезпечувати оптимальне середовище для 
функціонування економічної системи — страхової компанії. Принципи уп-
равління — основні положення та норми поведінки, якими керуються органи 
управління відповідно до соціально-економічних умов, що склалися у това-
ристві [29]. Принципи повинні відповідати внутрішнім процесам системи і за-
безпечувати безперервність процесів, обмін інформацією та ін. 

Основні принципи управління страховою компанією:
•	 єдність мети та ефективності діяльності страхової компанії;
•	 розподіл відповідальності, кількості рівнів та ієрархії управління;
•	 активізація і стимулювання персоналу, особливо в системі продажу;
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•	 керування у поєднанні зі співробітництвом;
•	 ефективність системи комунікацій;
•	 забезпечення захисту діяльності страхової компанії;
•	 оптимальність використання ресурсів;
•	 забезпечення фінансової сталості роботи компанії;
•	 гнучкість стосовно змін кон’юнктури страхового ринку і зовнішнього се-

редовища в цілому, застосування стратегічного управління.
У зарубіжній практиці управління трудовими ресурсами в страхових ор-

ганізаціях широко використовується принцип “Керування у поєднанні зі 
співробітництвом” (делегування повноважень) [45]. Цей принцип управлін-
ня базується на таких положеннях:

1) рішення в страховій компанії приймаються не лише керівником, а й 
співробітниками в межах їх компетенції в прийнятті таких рішень;

2) співробітники мають свої чітко розроблені сфери дій із певними повно-
важеннями і компетенціями (принцип делегування повноважень);

3) відповідальність несуть всі співробітники в межах сфер їх діяльності, 
тому відповідальність не сконцентрована на генеральних менеджерах страхо-
вої компанії;

4) в кожній вищій за ієрархією структурній одиниці страхової компанії 
приймаються рішення, які виконують всі нижчі за ієрархією структури. 

Делегування повноважень відіграє важливу роль для менеджера в тому 
разі, якщо він хоче використовувати весь досвід і майстерність своїх спів-
робітників і водночас підвищити кваліфікаційний рівень тих службовців, які 
можуть у перспективі стати керівниками. У разі делегування повноважень  
співробітники самостійно приймають рішення і відповідають за нього, а керів-
ник компанії відповідає за її роботу в цілому.

Стан розвитку страхового менеджменту в Україні. Визначимо поточний 
стан менеджменту страхових компаній України шляхом аналізу застосуван-
ня різноманітних засобів управління при здійсненні страхової діяльності. Для 
виконання дослідження використовуються системний та історично-функціо-
нальний підходи. Зокрема, при застосуванні концепції американського вче-
ного І. Ансоффа [6] для кожного етапу розвитку ринку необхідно враховувати 
ключові фактори управління, наприклад припущення про зміни зовнішнього 
середовища, тип змін, період управління, основу управління, концепцію уп-
равління.

Аналіз систем управління вітчизняних страховиків на підставі концепції 
І. Ансоффа виконано з урахуванням додаткового фактора — вимог законо-
давства до планування діяльності страховика, що є суттєвим в умовах форму-
вання ринкової економіки України. Результати аналізу згідно з розвиткому 
страхування в Україні наведено в табл. 4.3. 

Етапи розвитку страхування (табл. 4.3) пов’язані із суттєвими факторами 
розвитку ринку. Перший етап відповідає розвитку страхування в СРСР. Дру-
гий етап охоплює період з початку створення незалежної України до прийнят-
тя першого окремого вітчизняного законодавчого документа — Декрету “Про 
страхування”. Третій етап закінчується прийняттям Закону “Про страхуван-
ня”, що суттєво змінив вимоги до діяльності страхових компаній (зростання 
статутного капіталу, вимоги до платоспроможності, ліцензування, звітності, 
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Таблиця 4.3

Розвиток систем управління страховою діяльністю в Україні

Параметри систем 
управління

Системи управління

бюджетування
довгострокове 

планування
стратегічне 
планування

стратегічний 
менеджмент

Зарубіжні системи управління*

Період З 1900 р. З 50-х років З 70-х років З 90-х років

Допущення про 
зміни

Минуле 
повторюється

Тенденції 
зберігаються — 
екстраполяція

Нові явища 
(тенденції) 
передбачувані

Часткова 
передбачуваність  
за слабкими  
сигналами

Тип змін Повільніший від 
реакції фірми

Порівнянний з реакцією фірми Швидший від 
реакції фірми

Процес Циклічний Реальний час

Основа управління Контроль 
відхилень, 
комплексне 
управління

Передбачення 
зростання, основ 
і можливостей

Прогноз 
стратегічних 
змін

Поточне 
урахування 
розвитку ринку 
і зовнішнього 
середовища

Акцент в управлінні Стабільність/ 
реактивність

Передбачення Дослідження Творчість

Додаткові параметри функціонування систем управління страховою діяльністю в Україні**

Період 1930–1990 рр. 
(перший етап)

1991–1993 рр. 
(другий етап)

1993–1996 рр. 
(третій етап)

З 1996 р.(+2001 р.) 
(четвертий етап)

Законодавчі вимоги Державна 
монополія

Загальні для 
нових умов 
господарювання

Бізнес-плану-
вання страхової 
діяльності

Стратегічний  
або бізнес-план 

Складові системи 
управління 

Бюджетування 
та довгострокове 
планування

Бізнес-плану-
вання страхової 
діяльності

Основні засади 
стратегічного 
планування

Стратегічне 
планування та 
основні закони 
стратегічного 
менеджменту

* Згідно з концепцією І. Ансоффа.

** Власний аналіз.

конкуренції тощо). Четвертий етап характеризується подальшим розвитком 
страхового ринку та державних вимог до страхової діяльності. У новій редакції 
Закону “Про страхування” 2001 р. [2] визначено нові вимоги до створення ком-
панії, здійснення страхування життя, обов’язкового страхування, формування 
страхових резервів, державного регулювання страхової діяльності тощо.

Розвиток систем управління страховою діяльністю в Україні певним чи-
ном співвідноситься з етапами розвитку страхування у країні. У командній 
економіці за часів Радянського Союзу (перший етап згідно з табл. 4.3) струк-
тури організації Держстраху в Україні, як і будь-які інші державні підпри-
ємства, при розробленні своїх планів одержували згори інформацію про но-
менклатуру видів страхування, страхувальників, ціни на страхування, 
багато інших показників і нормативів, що автоматично закладалися в осно-
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ву розроблення планів. Планова робота зводилася до пошуку ефективних 
шляхів виконання завдань в умовах достатньо прогнозованого зовнішнього 
середовища. 

В умовах переходу до ринкової економіки (починаючи з другого етапу роз-
витку, табл. 4.3) вказані завдання залишаються, але це тільки частина плано-
вої роботи. В нових умовах страхові компанії повинні самі визначати і про-
гнозувати параметри зовнішнього середовища, асортимент страхових послуг, 
ціни, контрагентів, ринки збуту, а головне — свої довгострокові цілі та стра-
тегію їх досягнення. 

Неврахування цих факторів керівництвом страхових компаній на друго-
му та третьому етапах розвитку (1991–1996 рр.) призводило до прийняття 
незважених стратегічних рішень, що принесли деяким страховим ком-
паніям успіх (особливо у 1991–1994 рр.), але надалі не спрацьовували, і ба-
гато нових страхових компаній зникли (наприклад, “Омета-Інстер”, 
“Славія”, ”Поліс”, ”Саламандра”) або, досягнувши певного рівня, перестали 
зростати. Тому на останньому етапі, в сучасній діяльності, керівники ком-
паній підходять до розуміння необхідності розроблення стратегії [73]. Цьо-
му сприяє виокремлення страхової компанії як цілісної відособленої систе-
ми, формування цільових настанов, інтересів компанії та її співробітників.

Особливостями останнього етапу розвитку управління страховою діяль-
ністю в Україні є:

1. Швидкі зміни зовнішнього середовища страхових компаній, що сти-
мулює появу нових методів, систем і підходів до управління. Це явище під-
тверджується високим темпом зростання страхових платежів (один з найви-
щих у світі) та їх часткою у ВВП (табл. 4.4). Показовим також є постійне 
зростання кількості страховиків, незважаючи на жорсткіші вимоги до їхньої 
діяльності.

Таблиця 4.4

Показники діяльності страхових компаній України  
протягом 1995–2004 рр.

Показник
Роки

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Страхові премії,  
млн грн. 244 318 408 789 1164 2136 3031 4442 9135 19431

Темп зростан-
ня, % – 130 128 193 148 184 142 147 206 213

Страхові випла-
ти, млн грн. 144 147 129 178 361 407 424 543 861 1540

Темп зростан-
ня, % – 102 88 138 203 113 104 128 159 179

Сформовані 
страхові резерви 
на 1 січня, 
млн грн. 65 93 160 448 537 59 1184 1898 3775 7305
Темп зростан-
ня, % – 143 172 280 120 179 123 160 199 194
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Закінчення табл. 4.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Віддано  
у перестраху- 
вання,  
млн грн. 39 55 63 238 451 918 1429 1293 5400 11700
Темп зростан-
ня, % – 141 115 378 189 204 156 90 418 217
Обсяг сплачених 
статутних 
фондів на  
1 січня, млн грн. 23 64 119 151 328 506 1037 1551 3523 5514
Темп зростан-
ня, % – 278 186 127 217 154 205 150 227 157
Частка премій  
у ВВП, % 0,43 0,39 0,42 0,75 0,9 1,3 1,5 2,0 3,47 6,62
Кількість 
компаній 655 700 241 233 254 263 328 338 357 387

2. Наявність поділу страхових компаній на групи залежно від обсягу 
одержаних страхових платежів та власних коштів. Зокрема, станом на 
31 грудня 2004 р. [55] власний капітал страховиків становив 11 763,8 млн 
грн; порівняно з відповідним періодом 2003 р. цей показник зріс у 1,7 раза. 
Розподіл страхових компаній за розміром власного капіталу виглядав так 
(млн. грн.): 27 з них мали капітал понад 100; 19 — від 50 до 100; 188 — від 
10 до 50; 142 — від 5 до 10 та 15 — до 5. Загальний обсяг сплачених статут-
них фондів страховиків становив 5514,5 млн грн і порівняно з аналогічною 
датою 2003 р. зріс у 1,6 раза.

3. Зростання конкуренції та наявність монополізації ринку страхуван-
ня життя. За підсумками роботи страховиків в 2004 р. [55] виокремлюються 
два рівні конкуренції. На ринку ризикових видів страхування частка валових 
премій перших трьох страховиків становила 22,55 % (у 2003 р. цей показник 
дорівнював 23,3 %), а першим 50 страховикам належало 83 % зібраних пре-
мій (77,7 % у 2003 р.). В цілому на ринку ризикових видів страхування індекс 
Герфіндаля — Гіршмана (HHI) становив 315,9 (у 2003 р. — 282,1), що свід-
чить про значний рівень конкуренції на цьому ринку (HHI втричі менший за 
1000).

На ринку страхування життя частка валових премій перших трьох страхо-
виків становила 56,25 % (69,23 % у 2003 р.), а першим 10 страховикам життя 
належало 93 % зібраних премій (95,3 у 2003 р.). HHI для цього ринку дорів-
нював 1443,87 (1941,8 у 2003 р.), що свідчить про середню монополізацію 
(1000 < HHI < 1500).

Отже, у 2004 р. формується тенденція до зростання рівня конкуренції на 
ринку страхування життя, а на ринку ризикових видів страхування — тен-
денція концентрування капіталів, що може призвести до зменшення кіль-
кості компаній внаслідок виходу з ринку компаній з невисокими показника-
ми або приєднання їх до фінансово сильних компаній. Такі тенденції 
оцінюються державними інституціями як позитивні [55].
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4. Наявність інтеграційних процесів. На вітчизняному страховому ринку 
функціонують об’єднання страховиків: Страхова група “Гарант”, Страхова 
група “ДАСК”, Страхова група “Універсальна”, АСКА та ін. В українському 
бізнесі виникають фінансово-промислові групи, що об’єднують промислові 
підприємства, банки, комерційні компанії та страхові компанії (наприклад, 
група ТАС). Основне завдання з управління такими групами полягатиме в пе-
реході нинішнього стану інтеграції до стійкого й ефективного розвитку інтег-
раційних процесів, що неможливо без вирішення проблем стратегічного ме-
неджменту.

5. Наявність процесів глобалізації світового страхового бізнесу та про-
никнення закордонного страхового капіталу в Україну. Продукція та послу-
ги глобальних фірм продаються у всіх країнах світу і є важливим чинником 
конкуренції на національних ринках. В Україні працюють компанії, ство-
рені за участю відомих іноземних страховиків, зокрема AIG (США), Grawe 
(Австрія), QBE Insurance (Австралія). В 2004 р. відбулося посилення пози-
цій іноземного страхового капіталу з близького зарубіжжя. Страхова ком-
панія “PZU-Україна” була створена ключовим оператором польського стра-
хового ринку на базі вітчизняної страхової компанії “Скайд-Вест”. 
Російський капітал посилив свою участь у страхових компаніях “ІФД Капі-
талъ Страхування”, “ПРОСТО-страхування”, “ІНГО Україна”, “Європейсь-
кий страховий альянс” [45, 136, 142]. Протистояти тиску послуг та товарів 
великих компаній можна шляхом впровадження заходів, що використову-
ють ці глобальні компанії, в першу чергу, розробляючи стратегію роботи в 
конкурентному середовищі.

Контрольні запитання і завдання

1. Наведіть загальну класифікацію видів менеджменту.
2. Покажіть роль і місце промислового менеджменту у системі управління 

підприємствами.
3. У чому полягають особливості та завдання аграрного менеджменту?
4. Розкрийте сутність і специфіку міжнародного менеджменту.
5. Охарактеризуйте основні завдання і функції торговельного менедж-

менту.
6. Назвіть інститути та інструменти регулювання міжнародної торгівлі.
7. Які функції виконує етнополітичний менеджмент?
8. Які найхарактерніші особливості національного характеру українців 

впливають на формування етнополітичного менеджменту в Україні?
9. Охарактеризуйте специфіку функцій політичного менеджменту.

10. Розкрийте сутність та функції бюджетного менеджменту.
11. Які вам відомі принципи побудови та функції податкового менедж-

менту?
12. Розкрийте сутність, специфіку та основні завдання регіонального ме-

неджменту.
13. У чому полягають основні завдання екологічного менеджменту?
14. Охарактеризуйте принципи реалізації, завдання та структуру банківсь-

кого менеджменту.
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15. Покажіть стан і проблеми розвитку менеджменту готельного бізнесу та 
туризму в Україні.

16. У чому полягають особливості формування менеджменту сільського ту-
ризму в Україні?

17. Охарактеризуйте напрями розвитку менеджменту транспортних систем 
в Україні. 

18. Розкрийте специфіку підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в 
Україні.

19. Назвіть складові менеджменту соціальної сфери.
20. Покажіть специфіку менеджменту фізичної культури та спорту.
21. Наведіть основні напрями менеджменту охоронної діяльності. 
22. Охарактеризуйте методологічні засади менеджменту освіти.
23. Які функції менеджменту освіти?
24. За якими ознаками можна класифікувати види менеджменту освітньої 

сфери?
25. Назвіть головні суб’єкти управління в системі загальної середньої ос-

віти.
26. Яку ієрархію має система менеджменту в галузі вищої освіти?
27. Назвіть основні напрями модернізації управління освітою, визначені 

національною доктриною розвитку освіти.
28. Охарактеризуйте основні завдання та стан розвитку страхового менедж-

менту в Україні.
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4.3.  Типи менеджменту за сферами управління  
в організації

4.3.1. Менеджмент організацій

Поняття і особливості організацій як об’єктів управління. Різні фахівці 
менеджменту дають приблизно однакові визначення організації як об’єкта 
управління [14, 16, 71, 112].

Організація — це:
• систематизоване, свідоме об’єднання дій людей з метою досягнення виз-

начених цілей;
• група осіб, які взаємодіють між собою для досягнення поставлених цілей 

за допомогою матеріальних, правових, економічних та інших чинників;
• група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення 

спільних цілей;
• соціальне утворення (група людей) з певними межами, що функціонує 

на відносно постійних засадах і свідомо координує свою діяльність для 
досягнення спільної мети;

• сукупність людей і груп, поєднаних для досягнення поставленої мети, 
вирішення певного завдання на підставі визначених правил і процедур, 
розподілу прав і обов’язків.

Основними прикладами організацій є підприємства, фірми, компанії, кор-
порації.

Підприємство — виробничо-господарська одиниця, сукупність матеріаль-
них і людських ресурсів, яка певним чином організована для досягнення пос-
тавлених цілей.

Фірма — організаційно-господарська одиниця, яка здійснює підприємни-
цьку діяльність у сфері промисловості, торгівлі, будівництва, транспорту 
тощо, ставить комерційні цілі та користується правами юридичної особи. 
Фірма у своєму складі має одне чи кілька підприємств, які спеціалізуються 
на конкретних видах діяльності (виробництво товарів, надання послуг), та 
функціональні підрозділи управління.
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Загальні характеристики організацій як об’єктів управління:
1)	 наявність	спільних	цілей. Цілі відображають призначення організації, 

види продукції та послуг, які виробляються і пропонуються нею для задово
лення потреб суспільства. Спільні цілі формуються внаслідок взаємного впли
ву індивідуальних цілей членів організації або задаються ззовні відповідно до 
місії;

2)	 спільна	 діяльність	 людей — персоналу, працівників, які мають від
повідну кваліфікацію, знання і навички, необхідні для досягнення поставле
них цілей. Ефективна спільна діяльність забезпечує синергетичний ефект для 
організації;

3)	 ієрархія	влади. Люди, які працюють в організаціях, мають різний ста
тус. Вони поділяються на керівників, фахівців, робітників, менеджерів, під
леглих і таким чином формують ієрархію влади. Ієрархія	влади — перелік по
садових осіб, починаючи з вищого керівника організації до менеджерів 
первинних підрозділів на нижчому, операційному рівні керівництва;

4)	 наявність	підрозділів,	що	вирішують	конкретні	завдання. Такі підроз
діли називаються відділеннями, філіями, відділами, службами тощо. Важли
во оптимально визначити організаційні розміри структурних підрозділів, їх 
права, обов’язки, систему взаємозв’язків з іншими підрозділами, поставити 
завдання. Від професійного вирішення всіх цих питань значно залежить функ
ціонування організації в цілому;

5)	 розподіл	 праці, який здійснюється відповідно до професійнофахових 
характеристик кожного працівника і забезпечує раціональну структуризацію 
робіт і завдань: 

•	 вертикальний	поділ	праці, за якого відокремлюється функція управлін
ня, забезпечує координацію дій різних підрозділів, працівників. При
кладом є виділення кількох рівнів управління в організації;

•		 горизонтальний	 поділ	 праці — результат використання переваг спе
ціалізації. Типами горизонтального поділу праці є функціональний, 
технологічний, професійний;

6)	 формалізація	 правил	 поведінки,	 процедур	 і	 контролю, яка здійснюється 
для того, щоб організація діяла як єдине ціле. Згідно з визначеними нормами і 
правилами поведінки при виконанні посадових обов’язків, прийнятті рішень ви
конавці можуть діяти самостійно, не звертатися за вказівками до керівників;

7)	 взаємодія	із	зовнішнім	середовищем	і залежність від нього. Організація 
як відкрита система перебуває під впливом зовнішніх прямих (постачальни
ки, конкуренти, споживачі, органи влади) і непрямих чинників (політичних, 
економічних, соціальних, технологічних). Керівники організації можуть 
впливати на прямі зовнішні чинники, а до впливу непрямих повинні присто
совуватися;

8)	 організаційна	культура — сукупність цінностей, переконань, традицій 
і норм, під впливом яких формується поведінка окремих працівників і трудо
вого колективу організації. Сильна організаційна культура сприймається 
більшістю персоналу, чітко визначає пріоритети, має глибокий вплив на по
ведінку людей;

9)	 необхідність	управління. Для координації дій підрозділів, оптимально
го розподілу праці по вертикалі та горизонталі, забезпечення ефективного ви
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користання ресурсів, своєчасної та адекватної реакції на зміни і виклики біз
нессередовища організації повинні управлятися. Робота з управління має 
бути відокремлена від неуправлінської діяльності.

Організації функціонують за власними законами. Закони функціонування 
і розвитку організації поділяються на закони статики (розкривають зв’язки у 
структурі) та закони динаміки (розкривають особливості процесів управлін
ня) [112].

Закони	статики:
1)	 закон	 композиції — відображає необхідність узгодження цілей органі

зації: вони повинні бути спрямованими на підтримання основної загальної 
мети;

2) закон	 пропорційності — відображає необхідність певного кількісного 
співвідношення між частинами організації, їх відповідності та залежності;

3)	 закон	 найменших — структурна стійкість цілого визначається його 
найменшою частковою стійкістю. Стійкість організації щодо зовнішнього се
редовища є складним результатом часткових стійкостей її підрозділів стосов
но спрямованого на них впливу; наприклад, якість роботи підрозділу визна
чається якістю роботи найгіршого працівника, а якість роботи організації — 
якістю роботи найменш кваліфікованого підрозділу (за принципом слабкої 
ланки);

4)	 закон	 онтогенезу	 (перетворення)	— кожна організація проходить у 
своєму розвитку кілька фаз життєвого циклу: становлення, розквіт, згасан
ня. Протягом життєвого циклу одні об’єкти організації народжуються, другі 
розвиваються і процвітають, треті старіють і відмирають, але організація про
довжує функціонувати.

Закони	динаміки:
1)	 закон	синергії — сума властивостей (і результатів діяльності) організа

ції в цілому перевищує арифметичну суму властивостей (і результатів діяль
ності) всіх її елементів, взятих окремо. За високої організованості сума влас
тивостей організації повинна перевищувати суму властивостей її компонентів; 
за низької організованості ефективність функціонування системи буде ниж
чою від сумарної ефективності її компонентів;

2)	 закон	інформованості	—	упорядкованості: рівень порядку, організова
ності системи визначається рівнем її інформованості. Упорядкованість — ха
рактеристика системи, яка відображає наявність певним способом визначе
них взаємозв’язків. Чим більше якісної інформації, тим краще працює 
організація;

3)	 закон	 єдності	 аналізу	 і	 синтезу — процеси розподілу, спеціалізації, 
диференціації в організації потрібно доповнювати протилежними процеса
ми — поєднання, кооперації, інтеграції. Для дослідження організації спершу 
здійснюється її аналіз (вивчення шляхом декомпозиції, розподілу організації 
на елементи), потім синтез — об’єднання в ціле частин, властивостей, харак
теристик, виділених шляхом аналізу. Аналіз зосереджений на структурі, по
казує, як працюють частини цілого. Синтез акцентує увагу на функціях, по
яснює, чому ці частини діють так, а не інакше;

4) закон	самозбереження — будьяка організація прагне зберегти себе як 
цілісне утворення. Важливою умовою збереження організації є забезпечення 
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її рівноваги, наприклад стабільного кадрового складу, підтримання рівня за
пасів, фінансової стійкості. З розвитком організації пов’язана проблема дина
мічної рівноваги, тобто рівноваги зі зміною структури під впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів. Також важливою умовою самозбереження організа
ції є її спроможність адаптуватися до змін внутрішнього і зовнішнього середо
вищ.

Класифікація організацій та їх об’єднань.  Відповідно до різних класифі
каційних ознак (мети діяльності, реакції на зміни середовища, організаційно
правової форми, функціональногалузевої ознаки тощо) організації поділя
ються на кілька типів (табл. 4.5).

У практиці бізнесу склалися різноманітні типи об’єднань організацій, які 
різняться залежно від цілей співробітництва, характеру господарських відно
син між учасниками, рівня самостійності підприємств, що входять до 
об’єднань. Це концерни, консорціуми, холдинги, асоціації, картелі, синдика
ти та ін. (табл. 4.6).

Таблиця	4.5

Класифікація організацій

Класифікаційна ознака Типи організацій

Мета діяльності Комерційні, некомерційні

Реакція на зміни середовища Механістичні (бюрократичні), адаптивні, інноваційні

Зв’язки між підрозділами Традиційні, дивізіональні, матричні, сітьові

Взаємовідносини з людиною Корпоративні, індивідуалістичні

Функціональногалузева Промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, 
торговельні, виробничоторговельні, торговельнопосеред
ницькі, інноваційнопосередницькі, банківські, лізингові, 
факторингові, страхові, інжинірингові, консалтингові, інші

Організаційноправова форма  
і форма власності

Індивідуальні, приватні, колективні, кооперативні, акціо
нерні, суспільні, релігійні, державні (загальнодержавні та 
комунальні), орендні, інші.

Належність капіталу  
та контроль над ним

Національні, іноземні, змішані (спільні підприємства)

Сфера діяльності та ступінь 
підпорядкування

Національні, міжнародні, головні, дочірні, відділення, філії, 
представництва

Масштаби розвитку бізнесу Дрібні, малі, середні, великі

Нові типи Едхократичні, багатовимірні, партисипативні, підприємниць
кі, орієнтовані на ринок

Таблиця	4.6

Типи об’єднань підприємств

Класифікаційна ознака Організаційні форми об’єднань

Об’єднання картельного типу Картель, синдикат, пул 

Договірні об’єднання Асоціація, корпорація

Статутні об’єднання Консорціум, трест, концерн, холдинг, промисловофінансова 
(фінансова, торговельна) група

Інституційні об’єднання Виробниче об’єднання, наукововиробниче об’єднання, між
галузеве об’єднання, територіальне об’єднання
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Мотиви	об’єднання	підприємств:	
• зниження витрат виробництва внаслідок спільної діяльності;	
• придбання нових можливостей реалізації продукції, робіт, або послуг;	
• підвищення дієвості маркетингу;	
• розширення виробничих можливостей;	
• опанування нових ринків збуту;	зниження капітальних витрат, ризику 

при створенні нових виробничих потужностей;
• опанування нових сфер виробничогосподарської діяльності; 
• спільне комплексне використання джерел ресурсів; 
• можливості уникнення сезонності в роботі; 
• наближення науковотехнічної бази до виробництва; 
• комплексне використання відходів виробництва; 
• економія транспортних витрат; зменшення конкуренції на власному 

ринку; 
• придбання цінних ноухау, репутації торгової марки іншого підприємс

тва; 
• розширення капіталу, матеріальної бази, джерел постачання сировини, 

матеріалів або готової продукції; 
• об’єднання фінансових ресурсів на науководослідні роботи та подаль

ший розвиток.
Системний характер менеджменту організацій.  Організація є складною, 

відкритою, соціотехнічною системою — певною цілісністю, що складається із 
взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок у характеристики 
цілого.

Як складна система організація складається із підсистем (кадрової, фінан
сової, управлінської, виробничої тощо), перебуває під впливом внутрішніх 
факторів — цілей, завдань, технології, структури, людей.

Як відкрита система організація є частиною більшої системи (бізнессере
довища) і залежить від впливу на неї зовнішніх чинників (прямих — поста
чальників, конкурентів, влади; непрямих — технологічних, економічних, 
політичних, соціокультурних, інших).

Як соціотехнічна система організація поєднує персонал (соціальний ком
понент) і техніку, обладнання (технічний компонент).

Всі підсистеми організації перебувають у динамічному взаємозв’язку. За 
зміни будьякого з елементів всі інші частини організації також змінюються. 
Розуміння взаємодії підсистем організації, а також можливих наслідків цієї 
взаємодії дуже важливі для її керівників, особливо на вищому рівні.

Властивості організації як системи необхідно знати для більш повного і 
якісного вивчення їх структури і змісту з метою прийняття ефективних уп
равлінських рішень. Вони поділяються на кілька груп:

1.	 Властивості,	 які	 характеризують	 сутність	 і	 складність	 організації	
як	сиcтеми:

• первинність	 системи	 як	 цілого — системи існують як ціле, яке поді
ляється на компоненти. Не компоненти становлять ціле, а навпаки — 
ціле складається із компонентів. В цілісній системі окремі частини фун
кціонують спільно;

• розмірність	—	кількість компонентів системи і зв’язків між ними. За
лежно від кількості компонентів системи поділяються на малі, середні 
та складні;
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• складність	структури	—	характеризується кількістю рівнів управлін
ня; різноманітністю компонентів і зв’язків; складністю управління; об
сягом інформації, необхідної для управління;

• жорсткість — характеризується: ступенем зміни параметрів системи 
за певні відрізки часу; ступенем впливу об’єктивних законів і законо
мірностей на функціонування системи; ступенем свободи системи тощо;

• вертикальна	цілісність	— кількість рівнів ієрархії, зміни в яких впли
вають на всю систему; ступінь взаємозв’язку ієрархічних рівнів; ступінь 
самостійності підсистем організації;

• ієрархічність	— виявляється за структуризації (побудови дерева цілей) 
і декомпозиції цілей організації. Приклад ієрархічності елементів ви
робничої структури: корпус — цех — виробнича дільниця — робоче  
місце.

2. Властивості,	які	характеризують	зв’язок	організації	 із	зовнішнім	се-
редовищем:

• взаємозалежність	 організації	 та	 зовнішнього	 середовища	— організа
ція функціонує у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем. Вона реа
гує на вплив зовнішнього середовища, змінюється, але при цьому збері
гає якісну визначеність і стійкість;

• ступінь	 самостійності	— характеризує кількість зв’язків системи із 
зовнішнім середовищем в середньому на один її компонент (параметр);

• сумісність	— правова, інформаційна, науковометодична, ресурсна 
сумісність організації з чинниками (суб’єктами) зовнішнього середови
ща. Інструментом забезпечення сумісності є стандартизація елементів, 
процесів організації.

3.	 Властивості,	 які	 характеризують	 особливості	 визначення	 цілей	 ор-
ганізації:

• цілеспрямованість	— ієрархія цілей визначає напрям розвитку будь
якої організації. Для ефективного функціонування і розвитку потрібно 
будувати дерево цілей;

• спадковість	—	 характеризує передання головних успадкованих влас
тивостей організації на етапах її розвитку від старого покоління до но
вого;

• пріоритет	 інтересів	 (цілей)	 системи	 вищого	 рівня	— спершу повинні 
задовольнятися інтереси організації в цілому, а потім інтереси її підсис
тем, підрозділів;

• надійність — характеризується стабільністю функціонування організа
ції при виході з ладу одного з її компонентів; збереженням параметрів 
розвитку організації протягом певного періоду; стійкістю фінансового 
стану організації;

• оптимальність	— характеризує ступінь задоволення вимог до організа
ції, реалізацію запланованих цілей, які забезпечують найкраще вико
ристання її потенціалу;

• невизначеність	 інформаційного	 забезпечення	— відображає випадко
вий, імовірнісний характер ситуацій, параметри яких впливають на 
розвиток організації. Своєчасність, достовірність, надійність інформа
ційного забезпечення є основними чинниками досягнення визначених 
цілей.
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4.	 Властивості,	 які	 характеризують	 особливості	 функціонування	 і	 роз-
витку	організації	як	системи:

• безперервність	функціонування	 і	розвитку	—	поки організація розви
вається, вона функціонує. Процеси в будьякій системі безперервні та 
взаємообумовлені. Організація для власного самозбереження повинна 
бути готовою до розвитку і навчання. Тільки так вона може вижити в 
умовах конкуренції, різноманіття форм і методів бізнесу;

• альтернативність	 шляхів	 функціонування	 і	 розвитку	—	 може мати 
як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Залежно від конкретних 
параметрів ситуації у стратегічному і оперативному управлінні застосо
вуються кілька шляхів досягнення певної цілі. Також рекомендується 
розробляти кілька альтернативних варіантів програм, планів, сітьових 
моделей в умовах високої невизначеності ситуації;

• синергічність — ефективність функціонування організації не дорівнює 
сумі ефективностей функціонування її підрозділів. За ефективного уп
равління в організації досягається ефект синергії — ефект взаємодії, до 
одержання якого повинні прагнути менеджери;

• інерційність — характеризується швидкістю (затриманням) реакції ор
ганізації на зміни зовнішнього середовища;

• адаптивність	—	 спроможність організації пристосовуватися до змін 
зовнішнього середовища і при цьому нормально функціонувати;

• організованість	—	 визначається ступенем наближення показників та 
параметрів організації (наприклад, пропорційності, паралельності, пря
моточності, норми управління, централізації) до оптимального рівня. 
Неорганізована система неефективна, швидко руйнується;

• рівень	 стандартизації — сумісність організації з іншими системами, 
відповідність її показників, особливостей виробничого та управлінсько
го процесів, технологій існуючим галузевим, державним та міжнарод
ним стандартам.

Рекомендації щодо застосування системного підходу в управлінні органі
зацією:

1) кількість компонентів організації, які визначають її розмір, повинна 
бути мінімальною, але достатньою для реалізації організаційних цілей;

2) для спрощення структури організації потрібно скорочувати кількість 
рівнів управління, зв’язків між її компонентами, автоматизувати процеси ви
робництва і управління;

3) структура організації має бути гнучкою, з найменшою кількістю жорст
ких зв’язків, спроможною швидко переналагоджуватися на виконання нових 
завдань, пристосовуватись до нових вимог ринку;

4) зміни у вертикальних зв’язках компонентів організації повинні міні
мально впливати на її функціонування. Для цього необхідно розвивати делегу
вання повноважень суб’єктам управління, забезпечувати оптимальну самостій
ність і незалежність структурних підрозділів організацій;

5) кількість горизонтальних зв’язків між елементами одного рівня органі
зації має бути мінімальною, але достатньою для нормального її функціону
вання;

6) вивчення ієрархічності системи та її структуризації потрібно починати 
з визначення систем вищого рівня (кому підпорядковується і куди входить 
певна організація), її зв’язків з цими системами;
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7) кількість зв’язків організації із зовнішнім середовищем повинна бути 
мінімальною, але достатньою для нормального її функціонування. Надмірне 
зростання кількості зв’язків ускладнює керованість організації, а їх брак зни
жує якість управління;

8) для побудови, функціонування і розвитку організації в умовах розши
рення міжнародної інтеграції потрібно досягнення її сумісності з іншими сис
темами за правовим, інформаційним, науковометодичним, ресурсним забез
печенням;

9) ефективність і перспективність організації досягаються оптимізацією її 
цілей, структури, системи менеджменту, інших параметрів;

10) формуючи цілі організації, потрібно враховувати невизначеність інфор
маційного забезпечення;

11) в умовах швидких змін зовнішнього середовища організація повинна 
бути здатною оперативно адаптуватися до змін.

4.3.2. Стратегічний менеджмент

Сутність і особливості стратегічного менеджменту. Світовий досвід бізнесу 
свідчить, що стратегічний підхід до управління підприємством забезпечує 
значні можливості ефективного розвитку в складних мінливих умовах сучас
ного ринку.

Термін “стратегічне управління” було введено в обіг в 60–70х роках ХХ ст. 
з метою розмежування поточного управління на рівні виробництва і управлін
ня, що здійснюється на вищому рівні. 

Стратегічний	 менеджмент — процес прийняття і здійснення стратегіч
них рішень, центральною ланкою якого є стратегічний вибір, заснований на 
зіставленні власного ресурсного потенціалу із можливостями і загрозами зов
нішнього середовища, в якому діє підприємство. Об’єктом стратегічного ме
неджменту є зовнішнє середовище, відстеження змін, пристосування до них, 
пошук можливостей в конкурентній боротьбі. Ключове поняття стратегічного 
менеджменту — “стратегія” (з грецької “мистецтво розгортання війська в 
битві” або “мистецтво генерала”).

Традиційно мистецтво стратегії засновано на уявленні про неї як один з 
процесів управління організацією. Під цим мали на увазі, що стратегія:

• у своєму розвитку проходить два етапи (розроблення і впровадження); 
• складається з рішень, що передбачають аналіз ресурсів і формування за

гальних цілей та можливих варіантів їх реалізації, але без урахування 
обмежень, які з’являються на етапі реалізації;

• стосується переважно зовнішнього середовища діяльності організації.
Стратегія характеризується як набір правил для прийняття рішень, на які 

організація орієнтується у своїй діяльності. І. Ансофф, автор цього визначен
ня, запропонував чотири групи таких правил [2]:

• правила, які доцільно використовувати при оцінці результатів діяль
ності фірми на сьогодні та в майбутньому;

• правила, за якими формуються відносини фірми з навколишнім середо
вищем;

• правила, за якими встановлюються відносини й процедури всередині ор
ганізації;

• правила, за якими фірма діє щодня.
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Наприкінці 80х років з’явився новий підхід до поняття “стратегія”, який 
не суперечить минулим орієнтирам, але уточнює деякі аспекти:

а) в стратегії однаково важливі всі складові, оскільки на стадії впрова
дження можуть виникнути непередбачувані фактори та значно змінити 
результат;

б) стратегія пов’язана також із внутрішніми факторами діяльності органі
зації;

в) стратегія — це процес, що відображає філософію керівництва фірми.
На сьогодні існує багато визначень стратегії:
1) у широкому розумінні стратегія — це взаємопов’язаний комплекс за

ходів щодо підвищення життєдіяльності організацій;
2) у практичному плані — це:

• генеральна довгострокова програма або спосіб дій з порядку вибору 
пріоритетів і розподілу ресурсів організації для досягнення її цілей;

• засіб досягнення довгострокових цілей фірми;
• продумана сукупність норм та правил, покладена в основу розроблення 

та прийняття стратегічних рішень, що впливають на майбутній стан 
підприємства.

Отже, стратегія — це майбутня діяльність, розрахована на тривалий пе
ріод, яка здійснюється для досягнення певної мети.

Спеціалісти стратегічного менеджменту стверджують, що скільки існує 
підприємств, стільки ж є і конкретних стратегій. Найбільш поширені, пере
вірені практикою та висвітлені в літературі стратегії можна класифікувати за 
різними ознаками (табл. 4.7).

Таблиця	4.7	
Основні типи стратегій фірм

Стратегії щодо продукту Стратегії інтеграційного 
зростання Стратегії диверсифікації

Стратегія диференціації
Стратегія низьких витрат
Стратегія спеціалізації  
(фокусування)

Стратегія вертикальної інтег
рації (прогресивної, регресив
ної)
Стратегія горизонтальної 
інтеграції

Стратегія диверсифікації  
в споріднені галузі (концент
рична, горизонтальна)
Стратегія диверсифікації  
в неспоріднені галузі (конгло
мератна)
Стратегія транснаціональної 
диверсифікації

Стратегії скорочення бізнесу Конкурентні стратегії Міжнародні стратегії

Стратегія ліквідації
Стратегія “збирання врожаю”
Стратегія скорочення бізнесу
Стратегія скорочення витрат

Стратегії в нових, зрілих,  
неперспективних і роздрібне
них галузях
Стратегії лідерів, послідовни
ків і аутсайдерів

Глобальна стратегія
Багатонаціональна стратегія

Функціональні стратегії Стратегії невеликих фірм Стратегії можливостей  
за товарами (ринками)

Стратегія НДДКР
Виробнича стратегія
Фінансова стратегія
Маркетингова стратегія (то
варна, марочна, цінова,  
збутова, комунікаційна)
Кадрова стратегія

Стратегія копіювання
Стратегія оптимального 
розміру
Стратегія участі в продукті 
крупної фірми
Стратегія використання пере
ваг великої фірми 

Стратегія глибокого проник
нення на ринок
Стратегія розвитку (розширен
ня) ринку
Стратегія розроблення товару
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Російський автор О. Віханський вважає, що стратегічне управління можна 
розглядати як динамічну сукупність п’яти взаємопов’язаних управлінських 
процесів [15] (рис. 4.4):

1) аналіз середовища, за якого вивчають макрооточення (вплив економі
ки, правового регулювання, політичних процесів, природного середовища і 
ресурсів, соціокультурних факторів, технологічного розвитку суспільства 
тощо), безпосереднє оточення підприємства (споживачі, постачальники, кон
куренти, ринок робочої сили), внутрішнє середовище підприємства (персонал, 
організація управління, виробництво, фінансовий стан, організація марке
тингу, корпоративна культура); 

2) визначення місії та цілей організації (формування місії, яка в концент
рованій формі виражає сенс діяльності підприємства, його призначення; виз
начення довгострокових цілей; встановлення короткострокових цілей);

3) вибір стратегії (прийняття рішення щодо засобів, якими підприємство 
домагатиметься досягнення поставлених цілей).

4) виконання стратегії (організаційний етап здійснення стратегічних змін 
на підприємстві);

5) оцінка і контроль виконання стратегії.
Всі процеси стратегічного управління логічно слідують один за одним, іс

нують стійкий зворотний зв’язок і вплив кожного процесу на інші та на всю їх 
сукупність.

Порівняльна характеристика стратегічного і оперативного управління. 
Особливості стратегічного менеджменту виявляються в його характеристи
ках. Основними з них є:

1)	 суб’єкти	 стратегічного	 управління. За розроблення і вибір стратегії 
відповідає вище керівництво організації. В заходах з реалізації стратегії бе
руть участь менеджери всіх рівнів управління і працівники підприємства;

Рис.	4.4.	Структура стратегічного управління

Аналіз середовища 
(1)

Визначення місії  
і цілей (2)

Вибір стратегії  
(3)

Виконання стратегії 
(4)

Оцінка і контроль 
виконання (5)
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2)	 зміст	 місії. За стратегічного управління головним завданням є вижи
вання в довготерміновій перспективі шляхом установлення динамічного ба
лансу з оточенням, задоволення потреб зацікавлених в діяльності підприєм
ства осіб: споживачів, акціонерів, керівництва, персоналу, ділових партнерів 
та ін. Місія підприємства за нестратегічного управління полягає у виробниц
тві товарів і послуг з метою одержання прибутку від їх реалізації;

3)	 головна	увага	керівництва. Зовнішнє середовище, відстеження і адап
тація до його змін, пошук можливостей в конкурентній боротьбі — об’єкт го
ловної уваги керівництва підприємств за стратегічного управління. За зви
чайного управління керівники, в першу чергу, вирішують внутрішні 
проблеми підприємств;

4)	 фактор	часу. Стратегічне управління орієнтоване на довгострокову перс
пективу. В розвинутих країнах із стабільним середовищем підприємства мо
жуть розробляти стратегію розвитку на 5, 10, 15 років і більше. Звичайне (опе
ративне) управління передбачає розроблення середньо і короткотермінових 
планів (на 1–2 роки), що забезпечують реалізацію стратегії;

5)	 порядок	планування. Стратегічне планування починається з оцінки пот
реб ринку, аналізу дій конкурентів, вивчення тенденцій розвитку галузі. За 
звичайного управління планування починається з аналізу внутрішніх можли
востей і ресурсів організації;

6)	 критерії	ефективності	управління. За звичайного управління такими 
критеріями є забезпечення прибутковості та раціонального використання ви
робничого потенціалу. За стратегічного управління найважливішими кри
теріями ефективності є своєчасність і точність реакції організації на нові за
пити ринку і зміни в оточенні;

7)	 підхід	до	управління	персоналом. За звичайного управління працівники 
є одним із основних видів ресурсів, виконавцями окремих функцій і завдань. 
За стратегічного управління працівники — це основа організації, головна цін
ність і джерело добробуту, якщо їхні професійні якості відповідають обраній 
стратегії підприємства;

8)	 масштаби	 діяльності	 підприємства. Стратегічне управління здійс
нюється керівництвом середніх і великих підприємств на формальних заса
дах з розробленням і затвердженням необхідних документів. Керівництво не
великих організацій, якщо і займається розробленням і реалізацією стратегії, 
то менш формально, за допомогою періодичного обговорення довготермінових 
цілей і заходів з їх досягнення.

Наукові підходи до визначення ролі та змісту стратегічного управління. 
У науковій літературі існує кілька точок зору на визначення сутності та змісту 
стратегічного управління, більшість з яких відображено в практичному ме
неджменті. Прихильники кожної з них дають різні відповіді на фундаменталь
ні питання стратегічного управління: 1) хто є реальним розробником стратегії в 
організації? 2) де в організації розробляються стратегії? 3) як формуються ор
ганізаційні стратегії? 4) наскільки це продуманий і свідомий процес?

Підходи до визначення сутності та змісту стратегічного управління:
• дизайнерський (побудова стратегії — це спроба досягнення відповідності 

між характеристиками організації та її можливостями в зовнішньому 
середовищі);
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• формальний (створення стратегії розглядається як відносно ізольований 
систематичний процес формального планування);

• аналітичний (процес формування стратегії — це вибір на підставі аналі
тичних розрахунків ключової стратегічної позиції фірми залежно від га
лузевої структури ринку);

• підприємницький (процес формування стратегії базується на життєвому 
досвіді, інтуїції та баченні керівникапідприємця організації);

• навчальний (у сучасному складному і динамічному середовищі дотри
мання заздалегідь розробленої стратегії не має сенсу; стратегію необхід
но створювати поступово, у міру розвитку і навчання організації);

• політичний (розроблення стратегії — це процес боротьби за вплив в ор
ганізації та на галузевому ринку);

• трансформаційний (стратегічне управління зводиться до адекватної ре
акції на зміни у зовнішньому оточенні шляхом трансформації організа
ції).

Дизайнерський  підхід. Представники цього підходу (П. Селзнік, 1957; 
А. Уандлер, 1962; К. Ендрюс, 1980) вважають, що економічну стратегію слід 
розуміти як спробу досягнення відповідності між характеристиками органі
зації та її можливостями в зовнішньому середовищі. 

Вихідні положення:
1) формування стратегії повинне бути продуманим свідомим процесом. Рі

шення мають прийматися з розумінням того, що ефективні стратегії створю
ються в ході напруженого і жорстко контрольованого розумового процесу, 
вивчення ситуації;

2) організація розглядається як носій сил і слабкостей, а зовнішнє середо
вище — як засіб для досягнення мети, джерело загроз чи можливостей;

3) основною діючою особою стратегічного процесу є керівник організації, 
“архітектор стратегії”. Керівництво домінує, оцінює, несе відповідальність за 
контроль над стратегічним процесом;

4) модель побудови стратегії повинна бути достатньо простою і неформаль
ною; єдиною в своєму роді; кращою, одержаною в результаті індивідуального 
моделювання; її розроблення ґрунтується не на загальних для всіх випадків 
змінних, а на вимогах конкретної ситуації.

Науковий внесок представників дизайнерського підходу в розвиток страте
гічного управління:

• вони розробили особливу мову, якою ми обговорюємо проблеми форму
вання стратегії;

• започаткували центральне поняття “стратегічний менеджмент” — по
ложення про те, що стратегія відображає фундаментальну відповідність 
між зовнішніми можливостями і внутрішнім потенціалом організації;

• розробили концепцію і технологію здійснення SWOTаналізу, що озна
чає оцінку сильних (streights) і слабких (weakenesses) сторін організації 
у світі існуючих можливостей (opportunities) і загроз (threats);

• ввели поняття “відмінні компетенції”;
• звернули увагу на взаємозв’язок стратегії та структури управління ор

ганізації.
Формальний підхід. Цей підхід мав успіх в 70х роках ХХ ст. Його розроб

ники (І. Ансофф, Дж. Стейнер, П. Вак, М. Гулд, Е. Кемпбелл) розглядають 
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створення стратегії як відносно ізольований систематичний процес формаль
ного планування, що розподіляється на окремі етапи, схематично відобра
жається у вигляді контрольних таблиць, розкладів, програм, бюджетів і за
безпечується відповідними методами.

Основні етапи стратегічного планування:
1) постановка завдань (вирішення питання: в якому стратегічному напря

мі повинні розвиватися фірма та її підрозділи);
2) оцінка зовнішнього середовища, розроблення прогнозів його майбут

нього стану, сценаріїв розвитку подій;
3) вивчення внутрішнього середовища, сильних і слабких сторін організа

ції;
4) формування кількох варіантів стратегії, їх оцінка і вибір найкращого;
5) реалізація стратегії та формалізований контроль за її здійсненням. Най

важливішим моментом цього етапу є декомпозиція — розділення стратегії на 
субстратегії. Це призводить до виникнення цілого переліку ієрархій, що перед
бачає наявність різних рівнів. На вершині піраміди — довгострокові страте
гічні плани (як правило, п’ятирічні), під ними — середньострокові плани, а 
ще нижче — короткострокові (річні) операційні плани. Паралельно з ієрар
хією планування існують ієрархії завдань, бюджетів, підстратегій (корпора
тивних, ділових, функціональних) і програм дій.

Відповідальність за принципову сторону всього стратегічного процесу несе 
вище керівництво компанії. Розроблення стратегічного курсу забезпечують 
висококваліфіковані фахівці, які входять до складу спеціалізованих відділів 
стратегічного планування і мають прямий вихід на вище керівництво органі
зації. Плановик стає центральною постаттю стратегічного процесу.

Формальний підхід до стратегічного управління може ефективно застосо
вуватись в бюрократичних організаціях з централізованим управлінням, які 
діють в простих, стабільних, передбачуваних умовах.

Недоліки формалізації процесу стратегічного управління:
• використання вузького набору стандартних стратегій, відмова від пошу

ку і аналізу альтернативних, нестандартних рішень;
• втрата гнучкості організації, спроможності до інновацій та експеримен

тів, перетворення розробленої стратегії на догму;
• суб’єктивність точок зору спеціалістів стратегічного планування, які 

можуть не враховувати об’єктивного стану галузі та компанії;
• концентрування уваги на зовнішньому оточенні підприємства, недо

оцінка потенціалу внутрішнього середовища, ігнорування особливостей 
організаційної культури;

• неефективність стратегічного планування в умовах динамічного оточен
ня, високого рівня невизначеності.

Аналітичний  підхід. Представники підходу (М. Портер, Д. Шендел, 
К. Хаттен) вважають, що процес формування стратегії — це вибір на основі 
аналітичних розрахунків ключової стратегічної позиції фірми залежно від га
лузевої структури ринку. Галузева структура ринку впливає на стратегічну 
позицію компанії, яка, у свою чергу, зумовлює організаційну структуру уп
равління.

Така точка зору базується на ідеї, що в кожній галузі може бути використа
ний обмежений перелік ключових (генеричних) стратегій, дотримання яких 
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дасть змогу компанії зайняти вигідні ринкові позиції, забезпечить захист від 
атак конкурентів і одержання прибутку, необхідного для розширення і зрос
тання.

Основними діючими особами з добору стратегій є аналітики. Вони здійсню
ють розрахунки, систематизують оброблені дані, на підставі яких рекоменду
ють оптимальну стратегію. Принципова відповідальність за реалізацію стра
тегії покладається на керівництво фірми.

Аналітичний підхід до стратегічного управління застосовується в ком
паніях з бюрократичною (філіальною, глобальною) структурою управління, 
що діють в галузях масового виробництва предметів споживання в простому, 
стабільному, структурованому, кількісно вимірюваному бізнессередовищі.

Значним внеском прибічників аналітичного підходу в розвиток стратегіч
ного управління є розроблені концепції: генеричних (ключових) стратегій; 
конкурентних переваг; “ланцюжка цінностей”; конкурентного аналізу; кри
вої досвіду; матричного аналізу портфелю бізнесів фірми (які будуть розгля
нуто в посібнику нижче).

Недоліки та обмеження аналітичного підходу до стратегічного управ
ління:

• стратегічний аналіз відіграє значну роль при розробленні стратегій ком
паній в стабільних, статичних умовах. Але в умовах динамічного сере
довища подібний аналіз малоефективний, оскільки не враховує значної 
кількості випадкових факторів;

• плановики, аналітики мають справу тільки з цифрами. Вони ізольовані 
в центральних офісах від реальних процесів бізнесу. Надмірна увага 
до розрахунків часто стає перешкодою навчання і творчості, негативно 
впливає на рівень залучення спеціалістів до процесу розроблення стра
тегії;

• інші співробітники компанії сприймаються аналітиками і керівництвом 
як рядові виконавці, які повинні бездумно виконувати нав’язані їм стра
тегії.

Підприємницький  підхід. Його прибічники (Й. Шумпетер, А. Коул, 
Д. Коллінс, Д. Мур) вважають, що процес формування стратегії базується на 
життєвому досвіді, інтуїції та баченні керівника — власника організації. 
Керівник (лідер, власник) особисто займається процесом розроблення стра
тегії, а організація повністю залежить від його диктату. Підприємець акцен
тує увагу не стільки на побудові стратегії, скільки на активному пошуку но
вих можливостей. Проблеми організації при цьому мають другорядне 
значення.

У підприємницькій організації влада сконцентрована в руках її керівника. 
А якщо він є також засновником, то йому властиве небажання підкорятись 
авторитетам, співпрацювати з ними. В управлінні підприємець завжди спи
рається на особисту владу, інколи на харизму. Погляди і позиція керівника 
повністю замінюють зафіксований на папері, виражений в словах і цифрах 
план.

Створення стратегії в підприємницькому стилі характеризується рішучим 
рухом вперед всупереч невизначеності ситуації. Реалізація стратегії набуває 
форми важливих рішень, сміливих кроків. Керівник вміє виконувати енер
гійні дії також в умовах нестабільності, що визначає успіх організації.
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Розвиток, значна роль індивідуального керівництва, випереджаючий (про
активний) характер є основними рисами підприємницького підходу до стра
тегічного управління. Він особливо ефективний в перші роки існування ор
ганізації, на етапі її становлення, вибору напряму розвитку і оволодіння 
ринковою нішею, а також в періоди переживання труднощів.

Сприятливими умовами для застосування підприємницького підходу до 
стратегічного управління вважаються динамічне, але просте і зрозуміле 
керівнику оточення з великою кількістю ніш; невелика підприємницька ор
ганізація з централізованим управлінням, простою організаційною структу
рою.

Недоліком підприємницького підходу є надмірний ризик, тому що форму
вання стратегії повністю зводиться до поведінки однієї особи, значно зале
жить від її здоров’я та примх.

Навчальний підхід. З погляду прихильників цього підходу (Ч. Ліндблома, 
Дж. Куінна, Г. Хемела, К. Прахалада, К. Аржириса та ін.) світ бізнесу дуже 
складний і динамічний. Тому побудування і дотримання заздалегідь розроб
леної стратегії не має сенсу. Стратегію необхідно створювати поступово, крок 
за кроком, у міру розвитку і навчання організації.

Вихідні ідеї навчального підходу:
1) складний і непередбачуваний характер зовнішнього середовища органі

зації заважає здійсненню виваженого контролю; розроблення стратегії повин
не насамперед мати форму процесу навчання;

2) процес навчання розвивається через аналіз виконаних дій. Стратегії мо
жуть виникати різними способами: розвиватися самі по собі або методом 
спроб і помилок, набувати форми ініціативи. Успішні ініціативи формують 
досвід дій, які поступово можуть перерости у стратегію;

3) кращим учнем в організації має бути її керівник. Його роль полягає не в 
спробах заздалегідь уявити, якими будуть свідомо розроблені стратегії, а в 
тому, щоб керувати процесом стратегічного навчання колективу.

Навчальний підхід до стратегічного управління ефективно використо
вується на стадіях розвитку, виділення, безпрецедентних змін в професійних 
децентралізованих організаціях, що діють у складному, динамічному, мало
передбачуваному середовищі.

Вихідні ідеї навчального підходу до стратегічного управління базуються на 
таких положеннях:

1) невдача може навчити організацію більшою мірою, ніж успіх;
2) усі процеси, що регулюють роботу організації, можуть бути вдоскона

лені, навіть якщо на перший погляд вони здаються досить ефективними; для 
цього необхідно здійснювати періодичний моніторинг і переоцінку всіх сис
тем, рутинної діяльності, процедур, щоб виявити рівень їх ефективності та за 
необхідності вдосконалювати;

3) менеджери і працівники, які найтісніше пов’язані з дизайном, вироб
ництвом, розподілом і збутом продукції, часто є компетентнішими в них, 
ніж керівництво. Тому мобілізація і поширення знань у всіх напрямах 
діяльності та підрозділах є одним із вищих пріоритетів організації. Для пе
редання знань застосовується політика відкритих дверей, яка заохочує 
робітників і менеджерів виносити свої проблеми на розгляд вищого керів
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ництва. Ротація персоналу між підрозділами, виробничі наради, створення 
команд, багатофункціональних проектних, робочих груп також сприяють 
навчанню організації;

4) організації, що навчаються, витрачають більше зусиль на пошук інфор
мації із зовнішнього середовища. Вони вчаться у постачальників, прагнуть до 
залучення клієнтів і споживачів у процес розвитку; вибирають критерії для 
оцінки власної діяльності, вивчаючи політику і культуру компанійконкурен
тів;

5) організаційне навчання сприяє не тільки випуску якіснішої продукції 
та зростанню прибутків, а й означає підвищення ступеня готовності підпри
ємства до змін зовнішнього середовища.

Стратегії таких компаній відкриті до несподіванок, а їх навички організа
ційного навчання допомагають адаптуватися до постійних змін.

Науковий внесок представників навчального підходу в розвиток стратегіч
ного управління:

• розроблення концепції організації, яка навчається;
• започаткування еволюційної теорії згідно з якою зміни і розвиток ор

ганізації є результатом не цілеспрямованого впливу менеджерів, а ку
мулятивної взаємодії основних робочих систем — “рутини” (до яких 
належать усі робочі функції, що постійно повторюються: прийняття на 
роботу, виробництво, розроблення бюджетів, звільнення, робота з клієн
тами, реклама тощо);

• створення концепції динамічного підходу до розвитку організаційних 
здібностей;

• побудова теорії хаосу, центральна ідея якої полягає в тому, що певна 
послідовність взаємозв’язків може призвести до схематично логічного, 
але зовсім неочікуваного результату. Іншими словами, “порядок може 
бути причиною хаосу, а хаос може призвести до нового порядку...”. Тому 
менеджерам не потрібно сподіватись на структуру, системи, правила і 
процедури; вони повинні постійно бути готовими до будьяких нових об
ставин.

Політичний підхід. Представники цього підходу (Г. Аллісон, Дж. Пфеф
фер, Г. Салансік, В. Естлі) трактують процес формування стратегії як відкри
ту боротьбу за вплив (макро і мікровладу) і акцентують увагу на важливості 
використання менеджерами владних і політичних методів як всередині ор
ганізації, так і на галузевому ринку. 

Сприйняття стратегічного управління як політичного процесу ґрунтується 
на таких особливостях організаційної взаємодії:

• організації — це коаліції різних індивідів і груп, об’єднаних на основі 
загального інтересу. Це керівництво; колектив підлеглих; акціонери; 
головний офіс; відділення; лінійні менеджери; функціональні спеціаліс
ти; окремі підрозділи, відділи, служби тощо;

• між членами коаліцій наявні стійкі відмінності в інтересах, сприйнятті 
подій, рівнях інформованості, системах цінностей;

• найважливіші рішення для організації належать до розподілу обмеже
них ресурсів — хто що одержить;

• обмеженість ресурсів і наявність стійких відмінностей створюють під
стави для конфлікту і роблять його центральним моментом організацій
ної динаміки, а владу — найважливішим ресурсом;
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• цілі та рішення щодо стратегій є результатом угод, переговорів та інших 
політичних маневрів між зацікавленими групами. 

Вихідні положення політичного підходу до стратегічного управління:
1) формування стратегій визначається владними і політичними силами, 

будь то процеси усередині організації чи дії організації у зовнішньому ото
ченні;

2) стратегії, що виникають внаслідок відкритої боротьби за вплив в органі
зації та на галузевому ринку, мають спонтанний характер і набувають форми 
пропозиції, хитрощів (вивертів), а не перспективи;

3) мікровлада розглядає процес створення стратегії як взаємодію між осо
бистостями і групами усередині організації, що базується на методах переко
нання, переговорів, іноді прямої конфронтації, у формі політичних ігор щодо 
узгодження інтересів і створення коаліцій;

4) макровлада розглядає розроблення стратегії як інструмент забезпечен
ня зростання впливу організації через контроль над діями інших агентів рин
ку або шляхом кооперації з ними. Організація постійно взаємодіє з постачаль
никами і покупцями, профспілками, конкурентами, банкірами, інвесторами, 
представниками влади. Стратегія в контексті макровлади полягає, поперше, 
в умінні відповідати запитам суб’єктів зовнішнього середовища, подруге — 
використовувати останніх на користь організації.

Представники політичного підходу до процесу стратегічного управління 
пропонують такі методи підсилення впливу організації на зовнішнє середо
вище:

• формування ділових мереж через поширення зв’язків з постачальника
ми, іншими діловими партнерами, конкурентами, клієнтами;

• розроблення колективних стратегій разом з іншими учасниками інтег
рації;

• створення стратегічних альянсів, кооперативних угод з діловими парт
нерами;

• використання за необхідності стратегічних зовнішніх джерел для ви
робництва продукції (надання послуг).

Значення політичних аспектів процесу формування стратегії зростає:
• під час суттєвих змін в організаціях, коли порушується баланс впливу і 

влади, що часто призводить до конфліктів;
• у великих стабільних організаціях для посилення влади на ринку;
• у складних децентралізованих організаціях (університети, дослідниць

кі лабораторії), висококваліфіковані спеціалісти яких мають значний 
вплив і намагаються відстоювати свої інтереси;

• під час тривалих періодів застою, які характеризуються блокуванням 
стратегічних змін, можливо, внаслідок жорсткої позиції вищого керів
ництва;

• під час періодів дестабілізації, коли організація не в змозі чітко визна
чити напрями власного розвитку;

• за слабкого керівництва.
Переваги політичного підходу до розроблення стратегії:
• політика як система впливу забезпечує зайняття лідерських позицій 

найсильнішим членам організації;
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• у разі використання політичних методів, як правило, обмірковуються 
всі істотні аспекти проблеми, збільшується вірогідність того, що всі точ
ки зору будуть висловлені;

• політичні методи дають змогу стимулювати зміни, які можуть блоку
ватися легітимними системами впливу (формальним керівництвом, ор
ганізаційною культурою, сертифікованою експертизою);

• політичні методи можуть полегшити здійснення змін.
Негативними наслідками політичного підходу до процесу стратегічного 

управління можуть стати дезорганізація і параліч діяльності, тому що при
значення будьякого підприємства — виробництво товарів і послуг, а не по
ширення політичних інтриг і конфліктів.

Трансформаційний  підхід. Трансформація — “стрибок” організації з од
ного стану в інший. Представники цього підходу (А. Чандлер, Г. Мінцберг, 
Д. Міллер, Р. Майлс, К. Смоу) вважають, що процес стратегічного управління 
зводиться до адекватної реакції на зміни в зовнішньому оточенні шляхом 
трансформування організації. Визначальною для підходу стала робота А. Чан
длера “Стратегія і структура: глави історії промислового підприємництва” 
(1962), в якій автор розглядає процедури розроблення стратегій і структури 
чотирьох великих американських корпорацій: Dupont, Sears Roebuck, General 
Motors, Standart Oil.

Основні особливості стратегічного управління як трансформаційного про
цесу:

1) головним елементом процесу створення організаційної стратегії є зов
нішнє оточення, яке проявляється як набір сил загального характеру. Органі
зація повинна адекватно реагувати на ці сили, в іншому разі вона буде змуше
на “зійти зі сцени”;

2) більшу частину часу організація може функціонувати як стійка конфі
гурація її складових. На певні періоди часу вона набуває чітко визначеної 
форми структури, яка зумовлює поведінку організації та набір її стратегій;

3) такі періоди стабільності час від часу перериваються трансформацією — 
зміною конфігурації структури. Зміна періодів стабільного стану конфігура
ції та перехідного процесу трансформування з часом вибудовується у схема
тичну послідовність (концепція життєвих циклів організації);

4) основна мета стратегічного менеджменту полягає в підтриманні стабіль
ності організації на відносно довгих проміжках часу. Водночас у періоди ви
никнення потреби в трансформуванні стратегічний менеджмент покликаний 
забезпечити управління процесом переходу і збереження життєдіяльності ор
ганізації;

5) процес побудови стратегії зводиться до розроблення концепцій чи фор
мального планування, систематичного аналізу чи бачення керівництва. Але 
його обов’язковою умовою є своєчасність дій та їх адекватність оточенню.

Кінцеві стратегії набувають форми планів, схем, позицій, перспектив, але 
кожна у свій час і відповідно до ситуації.
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4.3.3. Адміністративний менеджмент

Важливою складовою сучасної політичної думки є теорія адміністративно
державного менеджменту, оскільки вона безпосередньо пов’язана з розроб
ленням державної стратегії функціонування, розвитку та вдосконалення усіх 
сфер суспільного життя. Тривалий час вона осмислювалась в межах політоло
гічної традиції. Як самостійна галузь наукових досліджень ця теорія починає 
виокремлюватись наприкінці ХІХ ст.

Зародження і розвиток адміністративного управління. Започаткував тео
ретичне розроблення питань адміністративнодержавного управління у 
1887 р. професор Вудро Вільсон — майбутній президент США, який зазначав, 
що наука адміністрування прагнутиме віднайти способи поліпшення діяль
ності уряду, зробить його роботу менш трудомісткою, упорядкує організацію 
управління. На його думку, завданням державної адміністрації повинне бути 
оперативне і компетентне впровадження в життя рішень будьякої групи 
політичних лідерів — “обранців нації”. В. Вільсон створив модель “ад-
міністративної	 ефективності”, запропонувавши використовувати в ад
міністративнодержавному управлінні методи організування та управління в 
бізнесі, обґрунтував необхідність високого професіоналізму в системі держав
ного адміністрування (добору держслужбовців за їхньою професійною компе
тентністю).

Разом із своїм однодумцем американським політологом Френком Дж. Гуд
нау В. Вільсон здійснив наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. дослідження ефек
тивності функціонування американської системи адміністративнодержавно
го управління з метою створення оптимальної моделі бюрократії для умов 
демократичного суспільства. Запропонована ними теоретична концепція до
помагала вченим осмислювати ідеали демократії у контексті діяльності про
фесійної цивільної служби. В. Вільсон розглядав сутність	урядової	системи 
як гармонійні відносини між адміністрацією, яка виконує закони, і владою, 
що створює закони. Політики й адміністратори повинні діяти у добре нала
годженій системі поруч і злагоджено.

Втім Ф. Гуднау і В. Вільсон вважали, що успішному розвиткові демократії 
сприятиме чітке розмежування їх функцій: політики мають контролювати 
діяльність адміністраторів. Тоді останні не зможуть “втручатися” у політику, 
а зосереджуватимуться на вирішенні завдань, визначених для них політични
ми лідерами. Таким чином, ідеї американських політологів В. Вільсона і 
Ф. Гуднау визначили проблеми менеджменту провідними в теорії адміністра
тивнодержавного управління та незалежними від політичної ідеології.

Термін “public	administrative	management” (адміністративнодержавне уп
равління) був вперше застосований в 1986 р. у програмі Республіканської пар
тії США, в якій засуджувалася “некомпетентність” демократичного уряду за 
неволодіння науковими методами управління. У 20х роках у США було ство
рено мережу приватних організацій — бюро муніципальних досліджень з ме
тою активного впровадження нових методів державного адміністрування. Їх 
місія полягала у розробленні правил та процедур адміністративнодержавно
го управління з використанням останніх досягнень соціальних наук. Фінансу
вання діяльності бюро здійснювалось через спеціальні фонди.

Першим ученим, який дав системний аналіз адміністративнодержавної 
бюрократії і бюрократів, був відомий німецький соціолог М. Вебер. Він ство
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рив теоретичну модель раціонально організованої бюрократії, що відповідає 
цілям динамічних індустріальних суспільств і розглядалася ним як “ідеаль
ний тип бюрократії”. Хоч аналіз М. Вебера ґрунтувався на державноад
міністративній моделі Німеччини, проте сформульовані ним засади мають 
універсальний характер і можуть бути використані у будьякій країні: 

• взаємодія рівнів управлінської системи повинна бути побудована на ос
нові жорсткої ієрархії;

• кожні установа, підрозділ, посада мають власну сферу компетенції; по
садові функції службовця чітко визначені;

• формування складу державних службовців відбувається за принципом 
призначення, а не обрання, на основі професійної кваліфікації або за ре
зультатами іспитів;

• забезпечення життєвого статусу службовця;
• гарантованість просування службовця ієрархічними сходами, регуляр

не одержання грошової винагороди відповідно до рангу;
• створення уніфікованої управлінської діяльності на базі визначеної чіт

кої системи загальних правил адміністрування;
• службовець не володіє установою, де працює;
• державний службовець підкоряється дисципліні й перебуває під контро

лем;
• бюрократична організація має бути вільною від політичних впливів.
Сформульовані ідеї В. Вільсона, Ф. Гуднау, М. Вебера позитивно вплинули 

на подальший розвиток теорії адміністративнодержавного управління в ін
ших країнах. Зокрема, теоретикометодологічне значення мали їх погляди 
щодо потреби реформування апарату адміністративнодержавного управлін
ня на засадах наукових розробок та необхідності відмежування його функціо
нування від сфери політики.

Перший	етап у формуванні теорії адміністративнодержавного управлін
ня як самостійного наукового напряму, на думку сучасних вчених, започат
кували наукові дослідження В. Вільсона, Ф. Гуднау і М. Вебера. За хроноло
гією цей період починається з 80х років ХІХ ст. і завершується в 1920 р.

З 1920 р. державне управління стає складовою навчальних програм у про
відних університетах США і Західної Європи. У Вашингтоні в 1916 р. Роберт 
Брукинг заснував перший Інститут урядових досліджень (Institute of 
Government Research), предметом уваги якого стало вироблення системного 
аналітичного підходу до адміністративнодержавної діяльності. Такі самі до
слідні установи почали створюватися в Європі у 20–30х роках ХХ ст. 

Другий	етап в історії теорії адміністративнодержавного управління три
вав з 1920 по 1950 р. У цей період плідно працювали американські дослідни
ки. Це зумовлено тим, що на відміну від європейських країн США допускали 
велику свободу у складанні навчальних програм і виборі викладачів. Це сти
мулювало широке експериментування під час викладання курсу теорії ад
міністративнодержавного управління та паралельно її розвивало. В той час у 
Європі (особливо у Франції, Великобританії) надмірна централізація системи 
навчання гальмувала нововведення у розвитку та поширенні нової науки.

У другий період найбільш відомими напрямами в теорії адміністративно
державного управління були “класична школа” та “школа людських стосун
ків”. Найвизначнішими постатями “класичної школи” стали А. Файоль, 
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Л. Уайт, Л. Урвік, Д. Муні, Т. Вулсі. Представники цієї школи розробили 
принципи адміністративнодержавного управління, дотримання яких, на їх 
думку, сприятиме успіху державного адміністрування в різних країнах світу.

Творчо використавши головні засади теорії наукового менеджменту з ор
ганізації управління в бізнесі, розроблені Ф. Тейлором, Г. Емерсоном і Г. Фор
дом, “класики” сформулювали такі принципи раціональної системи управ
ління адміністративнодержавними організаціями, діяльність яких слід 
будувати: на науці, а не на традиційних звичках; на гармонії замість проти
річ; не на індивідуальній роботі, а на співробітництві; на максимальній про
дуктивності праці на кожному робочому місці.

Іншим впливовим напрямом у теорії адміністративнодержавного управ
ління в цей період стала “школа людських стосунків”. Її представниками були 
такі відомі вчені, як М. Фоллет, А. Маслоу, Е. Мейо, У. Мерфі, які у своїх до
слідженнях обґрунтовували підвищення продуктивності праці за рахунок 
поліпшення психологічного клімату в організації та посилення мотивації.

Третій	 етап у розвитку теорії адміністративнодержавного управління 
розпочався з 50х років ХХ ст. і триває дотепер. Найбільш впливовими підхо
дами тут є поведінковий, системний і ситуаційний.

Особливістю цього періоду є те, що розвиток психології, соціології, вдоско
налення методів теоретичного дослідження після Другої світової війни спри
чинили осмислення поведінки на робочому місці з чітких наукових позицій. 
Найвідомішими вченими 50–60х років були Г. Саймон, Д. Смітуберг, Д. Іс
тон, які розпочали розробляти новий підхід до державного адмініструван
ня — біхевіористський	(поведінковий). У своїх працях вони прагнули, попер
ше, подати досягнення соціальної психології та соціології як фундамент 
науки управління; подруге, пояснити реальне функціонування адміністра
тивних служб через аналіз поведінки окремих працівників і груп.

Сутність такого нового підходу, як школи поведінкових наук, полягала в 
намаганні допомогти державним службовцям усвідомити власні можливості 
в адміністративнодержавних структурах на основі застосування концепцій 
поведінкових наук. Метою школи поведінкових наук було підвищення діє
вості функціонування організації за рахунок підвищення ефективності її люд
ських ресурсів. Головною тезою нового підходу стало те, що правильне засто
сування науки про поведінку сприятиме підвищенню результативності праці 
не тільки окремого службовця, а й у цілому системи адміністративнодержав
ного управління.

З початку 60х років праці Д. Істона, Г. Алмонда і Т. Парсонса сприяли  
активному поширенню в державному адмініструванні системного	 підходу. 
Він допоміг керівникам, зайнятим в системі адміністративнодержавного 
управління, побачити всю організацію в єдності її складових, нерозривно 
пов’язаних із навколишнім середовищем. Центральне місце у системному 
підході посідає положення щодо визнання взаємозв’язків і взаємозалеж
ності елементів, підсистем і всієї системи державного адміністрування із 
зовнішнім світом. Це дало змогу розглядати взаємозв’язки як в системі ад
міністративнодержавного менеджменту, так і між системою та суспільс
твом як єдине ціле.

Нині системний підхід зайняв одне із провідних місць серед методів, які 
застосовуються не тільки у теорії адміністративнодержавного управління, а 
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й у науковому управлінні в цілому. Його значення в методології наукових 
знань продовжує зростати.

Логічним продовженням теорії систем став ситуаційний	підхід, який ви
ник на початку 70х років XX ст. Він обґрунтував можливості широкого за
стосування науки до конкретних ситуацій і умов. Головним положенням цьо
го підходу є аналіз ситуації, тобто конкретного набору обставин, які мають 
визначальний вплив на певну адміністративну організацію у визначений час. 
Завдяки ситуаційному підходу менеджерам відкриваються широкі можли
вості краще зрозуміти, які прийоми, шляхи ефективніше сприятимуть досяг
ненню цілей організації в конкретній ситуації.

Методологічні засади теорії адміністративно-державного управління. 
Об’єктом теорії є адміністративнодержавна діяльність, яку ООН трактує як 
процес досягнення національних цілей і завдань через державні організації 
(друга Нарада експертів ООН). У контексті цього визначення предметом тео
рії адміністративнодержавного управління вважають наукове обґрунтування 
процесу досягнення ефективного державного менеджменту шляхом органі
зації.

У науковій літературі теорія адміністративнодержавного управління роз
глядається як міждисциплінарна наука, що як теоретичний напрям виникла 
на перетині теорії політики та менеджменту. До її подальшого розвитку ак
тивно долучались досягнення інших гуманітарних наук: соціології, філосо
фії, психології. Тісний зв’язок з наукою адміністративного управління має 
наука адміністративного права, спрямована на вирішення таких завдань, як 
закріплення організації, повноважень і порядку діяльності органів виконав
чої влади, механізму функціонування державної служби, форм взаємовідно
син цих органів з громадянами та іншими суб’єктами адміністративного пра
ва, засобів забезпечення законності у державному управлінні тощо. Водночас 
між ними існує істотна відмінність, сутність якої полягає в тому, що тоді як 
теорія адміністративнодержавного управління займається осмисленням 
об’єктивно існуючих закономірностей у сфері адміністративної діяльності й 
на цій основі опрацьовуються рекомендації, предметом адміністративного 
права є процес реалізації цих рекомендацій через чинні юридичні нормативи.

На сучасному етапі зусилля теоретиків адміністративнодержавного уп
равління зосереджені на вирішенні таких завдань: 1) пошук раціональних 
шляхів організації державного менеджменту на трьох рівнях управління: 
національному, регіональному та місцевому; 2) дослідження кола проблем, 
пов’язаних з підготовкою та рекрутуванням управлінських кадрів (визна
чення оптимальної структури штатного складу чиновників державного  
апарату, вимог до менталітету і стилю роботи професійних державних служ
бовців; боротьба з бюрократизмом та проблеми лідерства тощо); 3) вдоскона
лення функціонування механізму державного адміністрування — розроб
лення теорії прийняття державних рішень та політичного лідерства, методів 
адміністративнодержавного управління в кризових і конфліктних ситуа
ціях тощо.

У науковому пізнанні теорії адміністративнодержавного управління іс
тинним повинен бути не тільки кінцевий результат, а й шлях який веде до 
нього, тобто метод, яким виступає система правил і прийомів дослідження 
суб’єктів і об’єктів адміністрування з метою отримання об’єктивної істини.
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Арсенал дослідницьких засобів та інструментів теорії адміністративнодер
жавного управління можна поділити на три групи. 

1. Загальнологічні методи. Серед них найбільш важливими є:
• абстрагування (під час абстрагування суб’єкт подумки фіксує будьяку 

суттєво важливу для нього в певній пізнавальній ситуації властивість 
об’єкта адміністрування, відсторонюючись від решти властивостей з ме
тою спрощення ситуації та вивчення управлінського процесу в чистому 
вигляді);

• аналіз (розчленування адміністративної діяльності на підсистеми і еле
менти для їх всебічного вивчення); 

• синтез (мислене об’єднання раніше виокремлених складових ад
міністративного менеджменту в певну систему теоретичних знань);

• індукція (загальний висновок ґрунтується на окремих посиланнях. От
римана індуктивним шляхом істина завжди неповна, тому індукція по
винна доповнюватись дедукцією); 

• дедукція (за допомогою цього методу із загальних посилань згідно із за
конами логіки робиться висновок конкретного характеру); 

• моделювання (вивчення явищ, суб’єктів та об’єктів адміністративного 
менеджменту шляхом створення і дослідження їх копій (моделей), що 
замінюють оригінал в певних аспектах, які цікавлять дослідника); 

• аналогія (спосіб пізнання, за якого на підставі подібності об’єктів за од
ними ознаками роблять висновок про їх схожість); 

• класифікація (поділ усіх досліджуваних об’єктів адміністрування на 
окремі групи згідно з певними важливими для дослідника ознаками)  
та ін.

2. Теоретичні  методи. Провідне місце серед них належить системному 
аналізу, оскільки багатоаспектність державного адміністрування зумовлює 
необхідність осмислення фактів у їх сукупності та взаємообумовленості. Ме
тодологічна специфіка системного підходу визначається тим, що головним 
поняттям його виступає певний ідеальний об’єкт, що розглядається як склад
не цілісне утворення. Позаяк одну й ту саму систему можна досліджувати з 
різних точок зору, системний підхід передбачає виділення насамперед певно
го системотвірного параметра, що зумовлює пошук сукупності елементів, ме
режу зв’язків і відносин між ними — її структуру.

Сукупність методів, що входять до складу системного аналізу, дає змогу 
розробляти та обґрунтовувати рішення у різноманітних, складних проблемах 
державноадміністративного управління. При цьому головним є створення 
узагальненої моделі, що відтворює усі взаємозв’язки реальної менеджментсь
кої ситуації, які можуть з’явитися в процесі реалізації рішення.

Загалом системний підхід орієнтує дослідників на розгляд управлінських 
процесів, явищ насамперед як відкритих саморегулюючих соціальних ціннос
тей, що постійно взаємодіють з навколишнім середовищем. Застосування цьо
го підходу засноване на використанні таких загальнологічних методів, як 
аналіз — мислене розчленування системного цілого на різнорівневі за ступе
нем складності складові (підсистеми, компоненти, елементи) та синтез — роз
гляд інтегральних якостей цілісності, яких складові її елементи не мають).

Серед принципів системного дослідження адміністративнодержавної 
сфери визначальне місце посідає структурно-функціональний	 аналіз. За 
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своєю теоретичною сутністю метод подібний до системного підходу. Він по
лягає у виділенні елементів соціальної взаємодії, які підлягають осмислен
ню, та визначенні їх місця і функцій у системі адміністрування. Завдяки 
структурнофункціональному методу можна розкрити регуляторний харак
тер механізмів адміністративнодержавного управління; дослідити зв’язок 
між внутрішньою структурою управління як усією системою в цілому, так і 
окремими її елементами й виконуваних функцій; осмислити механізм 
розроблення структури органу управління залежно від виконуваних функ
цій; визначити необхідну чисельність управлінського персоналу відповідно 
до потреб виробництва.

У методології теорії адміністративнодержавного управління слід особливу 
увагу звернути на ситуативний	 підхід, який фактично є логічним продов
женням структурнофункціонального аналізу. Це спосіб осмислення органі
заційних проблем та з’ясування шляхів їх розв’язання. Завдяки ситуативно
му аналізу менеджери організацій мають змогу визначати найоптимальніші 
структуру або варіант управління, які відповідають конкретній ситуації, а та
кож передбачати структурні інновації, впровадження яких збереже ефектив
ність функціонування організації.

Ключова роль в дослідженні теорії адміністративнодержавного управлін
ня належить історичному	 підходу, який передбачає вивчення процесу ад
міністрування у його послідовночасовому розвитку, в тому числі виявлення 
взаємозв’язку у цій сфері між минулим, сьогоденням й майбутнім. Цей підхід 
набув поширення і застосування у західній та вітчизняній науковій думці. Як 
принцип підходу до вивчення дійсності, що змінюється у часі та розвиваєть
ся, він був висунутий і розроблений у філософських системах Ф. Вольтера, 
Ж.Ж. Руссо, Д. Дідро, Й. Фіхте, Г. Гегеля, К. СенСімона, О. Герцена та ін. 
За допомогою історичного підходу теорія адміністративнодержавного управ
ління розглядається як у ретроспективі, так і в різні конкретноісторичні пе
ріоди існування людства.

Широкого застосування в дослідженні теорії адміністративнодержавного 
управління набув діалектичний	метод, який дає змогу визначити внутрішні 
суперечності процесу адміністрування як джерела його саморозвитку, вияви
ти основні тенденції, пріоритети в системі адміністративнодержавного уп
равління, розглянути їх у динамічному розвитку, органічному зв’язку із со
ціальноекономічною, політичною, духовнокультурною сферами.

Чільне місце у дослідженні адміністративнодержавного управління від
водиться порівняльному	 (компаративному) методу. Його важливість поля
гає в тому, що він відкриває можливість максимально використати багато
манітність міжнародного досвіду адміністрування з метою побудови 
оптимальних моделей для порівняння з реальним станом існуючої системи 
адміністративнодержавного управління в Україні, що потребує реформу
вання. Вченими цей метод цінується як перспективний за широкий спектр 
методологічного інструментарію порівняльного аналізу процесу адміністру
вання, який ґрунтується на принципах зіставлення подібності законодавс
тва України у сфері адміністративнодержавного управління міжнародно
правовим нормам.

3. Емпіричні (біхевіористичні) методи. В осмисленні теорії адміністра
тивнодержавного управління їм надається вагоме значення. До цих методів 
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належать: безпосередній нагляд; конвентаналіз документів та інформацій
них потоків; експеримент, анкетне опитування; інтерв’ю тощо.

Сутність і структура державного управління. Державне управління як ба
гатоваріантний вид суспільної діяльності є: 

1) особливим типом соціального управління, що характеризується всеза
гальними владними повноваженнями і функціями, які зумовлені як потреба
ми усіх видів суспільних ресурсів, так і різноманітними сферами публічного 
життя; 

2) цілісною системою органів і установ адміністративного апарату, яка 
функціонує скоординовано на національному, регіональному та місцевому 
рівнях з різним ступенем централізації та децентралізації з метою розроблен
ня державної стратегії розвитку, вдосконалення усіх сфер суспільного життя, 
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики.

Державне управління у своїй структурі містить два види управління:
• управління адміністративним персоналом, сутність якого полягає у вста

новленні нормативних актів, що регулюють статус державного службов
ця, і створення системи відбору і набору адміністративних кадрів;

• управління суспільними сферами соціуму, яке охоплює економічну, со
ціальну, духовнокультурну галузі життєдіяльності держави, оборону, 
національну безпеку та міжнародні відносини.

Суб’єктами державного управління є керівники вищої, середньої та ниж
чої ланок, еліта і організації, а об’єктами — окремі особи, групи, організації, 
інститути, сфери та галузі суспільного життя, на які спрямований організую
чий вплив держави.

Англоамериканські вчені у системі адміністративнодержавного управ
ління виділяють дві групи службовців: 

• урядову	службу (government service); до неї належать вищі державні чи
новники, які отримують посади за політичні заслуги, і термін їхнього 
перебування на посаді залежить від терміну перебування при владі полі
тичного лідера, якого вони підтримують; 

• громадську	службу (public service), до складу якої належать професійні 
службовці, які працюють на постійній основі й не можуть бути відсторо
нені від посад за зміни державного керівництва.

Державне управління у сфері свого впливу охоплює об’єкти як державного	
сектору — державну власність, державні органи й організації, так і суспіль-
ного, зокрема ті, що стосуються суспільноекономічного, духовнокультурно
го розвитку, забезпечення захисту прав і свобод громадян тощо.

У наукових працях державне управління розглядають у широкому ро
зумінні, що охоплює три гілки влади — законодавчу, виконавчу і судову, та 
вузькому, де воно поширюється лише на виконавчу. Втім слід зазначити, що 
жодна гілка влади не може діяти без управлінського процесу. У сфері зако-
нотворчої	 діяльності сутність управління полягає в тому, щоб забезпечити 
послідовну, цілеспрямовану законотворчість, змістовну організацію роботи 
апарату законодавчого органу, механізм контролю виконавчої влади. Парла
мент, зокрема, впливає на управління суспільними процесами опосередкова
но шляхом участі разом з главою держави у формуванні органів виконавчої 
влади; створення законодавчої бази для регулювання політичних, соціально
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економічних, духовнокультурних відносин; визначення правового статусу 
органів державного управління; здійснення парламентського контролю за ад
міністративновиконавчими органами.

Сутність управлінського механізму в системі судової	 влади полягає у до
борі кадрів для судових органів, організації судового процесу, процедур роз
гляду апеляційних і касаційних скарг, контролю за виконанням судових рі
шень і вироків. Створюючи ефективний та надійний механізм захисту прав 
громадян, судова влада цим змушує органи виконавчої влади дбати про сус
пільні інтереси через організацію функціонування сучасної цивілізованої дер
жавної управлінської системи.

Основні принципи державного управління.	 Дієвість вирішення завдань 
державного управління залежить від використання усіма органами держави 
основних принципів державного будівництва, серед яких головними є: 
1) пріоритетність політики щодо інших сфер життєдіяльності суспільства, що 
дає змогу через державну політику концентрувати зусилля на вирішенні на
гальних потреб розвитку економіки, соціального та духовного життя суспіль
ства з урахуванням насамперед своєрідності соціального цілого на кожному 
конкретному етапі його існування; 2) принцип провідної ланки, що надає 
можливість суб’єктам державноадміністративного менеджменту розробляти 
управлінські рішення й завдання у контексті їх пріоритетності, значущості та 
етапності у процесі реалізації, місця у досягненні мети, способу і терміну ви
конання; 3) принцип відповідності суб’єкта об’єкту, який полягає в тому, що 
обсяг владних повноважень і відповідальність державного суб’єкта, який 
приймає рішення, в ідеалі повинен відповідати характеру інтересів та пріори
тетів керованого соціального об’єкта; 4) принцип зворотного зв’язку та само
корекції рішень, що визначає порядок, за яким управлінці або колективні  
органи постійно взаємодіють із своїм об’єктом управління (молоддю, безробіт
ними, представниками малого бізнесу тощо); 5) принцип діалектичного поєд
нання кінцевої мети розвитку з цілеспрямованими зусиллями, спрямованими 
на вирішення поточних завдань; 6) принцип послідовної наступності, коли 
менеджери державного управління впливають на соціальний розвиток шля
хом вирішення певних послідовних завдань, спираючись при цьому на досяг
нення попереднього періоду.

Функції адміністративно-державного управління. Функція (лат. functio — 
виконання, звершення) трактується як робота, діяльність з виконання пев
них завдань. У державному управлінні під функціями розуміють основні за
вдання, які виконують державні органи, їх структурні підрозділи й посадові 
особи з організації, регулювання і контролю діяльності громадян та їх інсти
тутів в економічній, соціальній, політичній і духовнокультурній сферах сус
пільства. У навчальнометодичній літературі пропонуються різні підходи до 
аналізу функцій державного управління. Наприклад, французький політолог 
Бернар Гурне (Гурне Б. Державне управління — К.: Основи, 1993) запропону
вав групувати функції, взявши за основу змістовний критерій, розподіливши 
їх на три типи: основні, допоміжні та командні.

Основні управлінські  функції. До них належать ті, що здійснюються ад
міністративними службами і виконуються безпосередньо на замовлення сус
пільства, а саме економічні, соціальні, культурні, правові, поліцейські тощо. 
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Перелік цих функцій у процесі розвитку цивілізації розширявся за рахунок 
нових, зокрема таких, як забезпечення екологічної безпеки і охорони навко
лишнього середовища тощо. Для достатньо розвинутої країни основні функції 
управління можуть бути умовно поділені на кілька видів.

Серед основних функцій виділяють чотири групи: Перша	група — функції 
верховної влади, завданням яких є: 

• оборона (підготовка проведення бойових дій, економічна мобілізація 
суспільства); 

• підтримання міжнародних зв’язків (представництво уряду за кордоном, 
захист прав своїх громадян; здійснення дипломатичних переговорів); 

• поліцейська служба (захист осіб і майна; 
• охорона громадянських прав; 
• політична поліція (СБУ); 
• постачання уряду політичної інформації; 
• судочинство (цивільне і кримінальне); 
• громадянський стан; 
• стосунки з релігійними установами; 
• функціонування політичних інституцій (організація та матеріальне за

безпечення національних і місцевих виборів, функціонування держав
ного та місцевого парламентів, проведення референдумів); 

• регламентування засобів інформації. 
Друга	група — економічні функції: 
• організація грошового обігу; 
• загальне координування економічної політики; 
• діяльність у галузі прикладних економічних досліджень і розробок (опо

даткування, грошова емісія, капіталовкладення, кредит, ціни, зовніш
ня торгівля, продуктивність тощо). 

Третя група — соціальні функції: 
• діяльність у сфері охорони здоров’я, гігієни, життя та урбанізації, за

хист прав та інтересів найманих працівників; 
• перерозподіл прибутків (на користь багатодітних сімей, бідних, вете

ранів війни, літніх людей тощо); 
• охорона і благоустрій природного середовища. 
Четверта	група	— освітні та культурні функції: 
• організація досліджень у галузі фундаментальних наук; 
• загальна, технічна, мистецька освіта, спортивне виховання дітей та під

літків; 
• підвищення кваліфікації працівників; 
• організація дозвілля, спортивних змагань; 
• розповсюдження інформації неполітичного характеру; 
• мистецтво і культура.
Допоміжні  управлінські  функції.  Вони зумовлені внутрішньою потре

бою самої управлінської системи і застосовуються на відміну від основних 
(визначальною особливістю їх є істотна відмінність від інших) в усіх ад
міністративних службах. Цільова їх спрямованість дає змогу визначити се
ред них такі: 

• функція управління персоналом (добір і навчання кадрів, оцінка ефек
тивності їх діяльності тощо); 
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• функція придбання майна та обладнання (визначення потреб у ньому та 
придбання, управління ним); 

• функція управління бюджетною сферою та організація бухгалтерського 
обліку; розроблення пропозицій щодо коригування бюджетною сферою; 

• функції юридичні та пов’язані із судовими позовами; 
• функція документування (пошук, збереження, аналіз і розповсюдження 

інтелектуальної інформації, необхідної персоналу адміністративних ус
танов для здійснення своїх повноважень).

Командні функції державного управління. Ці функції пов’язані із засто
суванням влади певними адміністративними органами і окремими чиновни
ками. До них належать: організація досліджень поточних фактів реального 
стану об’єктів державного управління; 

• здійснення і розроблення довготермінових та короткотермінових про
гнозів суспільного розвитку в усіх його сферах; 

• розроблення програм і управлінських рішень; 
• оперативний аналіз як метод розв’язання адміністративних завдань; 
• організація окремих процедур і акцій (зокрема таких, як вибори); 
• організація контролю всередині адміністративних служб; 
• зв’язки з громадськістю.
Поширеною у навчальнометодичній літературі є класифікація функцій 

державного управління, яку виклав Глен Райт у своїй книзі “Державне уп
равління”. За ним слід виділяти такі функції: планування, організування, 
комплектацію кадрами, мотивацію та контроль.

Функція	 державного	 планування. Цей процес реалізується через урядові 
програми, концепції різноманітних напрямів суспільного розвитку і рефор
мування, розроблення і затвердження державного бюджету; проектування за
конотворчої діяльності; директивні перспективні плани соціальноекономіч
ного розвитку країни; послання президента та ін. Функція державного 
планування передбачає визначення насамперед векторів і цілей майбутнього 
розвитку та обґрунтування правових, організаційних і ресурсних засобів їх 
досягнення.

Функція	організування.	Щоб втілити в життя різні види державного пла
нування, слід застосовувати функцію організування виконання ухваленого 
рішення, прийнятого при плануванні. Тобто тут починають функціонувати 
різноманітні структури державних управлінських органів, а також розпо
чинається процес виконання ними ухвалених рішень. Структура та функ 
ції державних управлінських органів становлять поняття “організація”. 
У сфері державного управління такою організацією є бюрократична струк
тура.

У західній соціалістичній і політологічній думці адміністративнодержав
ний апарат дістав узагальнену назву — бюрократія (франц. — влада канце
лярії). Вчені розглядають бюрократію як ієрархічну систему державних інс
титуцій та чиновниківадміністраторів, яка забезпечує чіткість і ефективність 
діяльності адміністрації та раціоналізоване управління суспільством.

Бюрократична організація функціонує на таких засадах:
• розподіл функцій між чиновниками згідно із законами та статутами;
• захищеність офіційних осіб при здійсненні своїх функціональних 

обов’язків;
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• організація ієрархічної субординації усередині державного апарату;
• добір службовців за певної системи підготовки кадрів;
• ефективність, яка досягається за рахунок суворого розподілу обов’язків 

між членами організації, що дає можливість використовувати високо
кваліфікованих фахівців на керівних посадах;

• оплата праці на твердій регулятивній основі відповідно до службових 
рангів;

• можливість забезпечення пожиттєвого статусу держслужбовців;
• багаторічний професійний вишкіл, створення дієвого механізму просу

вання держслужбовців ієрархічними сходами відповідно до рівня ком
петенції та знань. 

Кожна бюрократична організація в процесі життєдіяльності під впливом 
змін ціннісних орієнтацій людей, удосконалення організаційної структури 
управління, спричиненого впровадженням нових технологій, умовами конку
ренції, темпами суспільних трансформацій, змушена шукати більш новітні 
стратегії та методи змін.

Комплектація кадрів державної служби. Ця функція реалізується через 
дві системи: патронатну та систему заслуг Патронатна система дає змогу  
добирати кадри керівних органів, коли за основу беруть партійні або кланові 
інтереси. Сутність системи оцінки	заслуг полягає в тому, що на вакантні по
сади добирають претендентів, які мають необхідні навички. Найбільш харак
терними і цінними рисами цієї системи є: 

• формування кадрового потенціалу на підставі здібностей, знань про
фесійної компетенції в умовах чесного і відкритого змагання; 

• неупереджене ставлення до державних службовців під час їх добору і ро
боти з ними, незалежно від політичних уподобань, расової, національ
ної, конфесійної належності, статі, віку; 

• забезпечення диференційованої оплати праці з урахуванням ставлення 
до службових обов’язків та загальнодержавних і місцевих рівнів платні 
з відповідним стимулюванням за зразкові показники; 

• створення дієвого механізму просування працівників службовими схо
дами, поліпшення показників тих, хто працює добре, звільнення безпер
спективних працівників; 

• поліпшення якісних показників державних службовців шляхом ство
рення ефективної системи їх освітньої підготовки, перепідготовки та 
підвищення професійної кваліфікації.

Кадровий склад органів державної служби створюється переважно двома 
шляхами — закритим і відкритим. Закритий спосіб передбачає обмеження 
доступу до державної служби і низьку мобільність найманого державного 
службовця, характеризується існуванням вибраної еліти в урядовій службі; 
добором кадрів на державну службу з елітних вищих навчальних закладів або 
на базі створення спеціальної системи підготовки; офіційним призначенням 
на посаду. Сформувались закриті системи добору кадрів у Франції та Японії.

Відкритий спосіб формування кадрового потенціалу органів державного 
управління ґрунтується на спрощеній процедурі наймання на роботу завдяки 
застосуванню спеціалізованих тестів для певних посад; високій мобільності 
кадрового складу державних службовців, меншій їх залежності від соціаль
нокласової структури суспільства.
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Функція мотивації. Від неї значною мірою залежить ефективність дер
жавного управління, оскільки результати діяльності менеджерів зумовлені 
здатністю керівників знайти оптимальні мотиви їх діяльності. Мотивація  є 
причиною, яка спонукає суб’єкти адміністрування докласти максимум зусиль 
з метою досягнення організаційних цілей, що задовольняють індивідуальні 
потреби. В основі мотивації — поняття “мотив” (франц. motif, від лат. 
moveo — рухаю), що означає свідоме спонукання до дії для задоволення будь
якої потреби людини. Державна служба має власні мотиви: престиж, владо
любство, перспективи просування службовими сходами, матеріальна винаго
рода, певні привілеї, політичні переконання, прагнення реалізувати свої 
професійні знання тощо.

Функція  державного  контролю. Посідає особливе місце серед функцій 
державного управління. Вона охоплює: 

• встановлення відповідності державних нормативних актів конституції; 
• організування парламентського контролю за виконанням бюджету орга

нами виконавчої влади; 
• контроль центральних органів управління кадрами над державною 

службою; 
• захист прав громадян від свавілля державних чиновників через ад

міністративне або загальне судочинство; 
• здійснення громадського контролю через засоби масової інформації, 

опозиційні партії, групи тиску; 
• перевірку підконтрольності державної влади законам і підзаконним ак

там; 
• контроль прокуратури за дотриманням державними органами управлін

ня законів.
Ухвалення рішень. Це самостійна функція, для якої характерний діалек

тичний зв’язок з іншими функціями, оскільки їх реалізація пов’язана з 
обов’язковим розробленням і виконанням управлінських рішень.

Втілення в життя різноманітних функцій державного управління, де 
суб’єктами є адміністратори, установи і заклади, вимагає застосування чис
ленних методів	управлінської	діяльності. Умовно їх поділяють на три основ
ні групи (Дегтярев А. А. Основи политической теории. — М., 1998). Серед 
них — насильницькопримусові; правові та методи переконання доцільністю, 
раціональністю, авторитетом. Ці групи методів, як свідчить практика управ
лінської діяльності, діалектично взаємопов’язані. Так, у демократичній дер
жаві примусові методи застосовуються із використанням законного права, ба
зуючись на ньому, а правові методи, у свою чергу, передбачають у певних 
випадках примус. Примусові та правові методи містять елементи переконан
ня, передусім пояснення суспільству доцільності та раціональності законів, 
примусових заходів стосовно певних верств і груп населення, окремих ін
дивідів.

Органи державного управління. Поділяються на два види: 1) органи дер
жавнополітичного управління (інститут глави держави та уряду); 2) дер
жавноадміністративні (загальнодержавні) відомства, які не входять до уря
ду, регіональних та місцевих адміністрацій. Крім того, слід виокремити 
органи місцевого самоврядування як органи територіальних громад. Це пред
ставницькі та виконавчі органи, які сформовані на принципах виборності та 
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мають юридичну, організаційну, майнову самостійність, визначену законом. 
Втім їх діяльність значною мірою також регламентується державою.

Органи  державно-політичного  управління. Найвищим органом держав
ної влади і державнополітичного управління є інститут	 глави	 держави. 
Йому належить визначальне місце в системі органів державної влади, він 
уособлює єдність нації, символізує державу, покликаний гарантувати її ціліс
ність, бути чинником гармонійної та ефективної взаємодії “гілок” державної 
влади між собою.

Главою держави може бути монарх за монархічної форми правління, влада 
якої заснована на засадах престолонаслідування. У разі недієздатності монарха 
або його неповноліття може застосовуватись регентство — тимчасове правління 
особи або групи осіб. У таких парламентарних монархіях, як Великобританія, 
Іспанія, Швеція, Японія, влада глави держави передається у встановленому 
законом порядку.

Найпоширенішою у сучасному світі є ситуація, коли главою держави висту
пає президент. Як правило, його статус характеризується політичною ней
тральністю, звільненням від політичної відповідальності. Президент обираєть
ся прямими або непрямими виборами: у країнах з президентською і змішаною 
формами правління — всенародним голосуванням або групою вибірників, як у 
США і Колумбії; у парламентській республіці — парламентом або спеціальни
ми виборчими колегіями. Останні, як правило, створюються на базі двох палат 
парламенту спільно з регіональними і місцевими органами влади.

Повноваження	глави	держави: 
• відповідно до конституції призначає прем’єрміністра і за його поданням 

формує уряд разом з парламентом і вищими юридичними інстанціями, 
бере участь у формуванні судової влади та органів загальнодержавного 
призначення;

• виконує у деяких країнах (СНД) функцію гаранта конституції і суве
ренітету; 

• обіймає посаду головнокомандувача збройними силами;
• керує органами виконавчої влади (у президентських республіках і де

яких монархіях);
• очолює раду оборони і національної безпеки;
• розробляє закони (у монархіях глава держави з парламентом виконує 

законодавчу функцію) та підзаконні акти;
• відхиляє закони і повертає їх для повторного розгляду або накладає на 

них відкладальне вето, наділяється правом розпуску нижньої палати 
парламенту за умов, визначених конституцією;

• володіє законодавчою ініціативою, наділяється правом позачергового 
скликання парламенту;

• виносить законопроекти на референдум в обхід парламенту самостійно 
або за попереднім його схваленням;

• здійснює помилування, пом’якшує покарання;
• у міжнародній політиці укладає і ратифікує міжнародні договори за 

попереднім схваленням парламенту або самостійно, акредитує пос
лів, представляє державу у міжнародних відносинах (Гелей С. Д., Ру 
тар С. М. Політологія: Навч. посіб. — 5те вид., перероб. і доп. — К., 
2004).
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Уряд — вищий орган адміністративного управління. Здійснює держав
не управління суспільними справами, впроваджує в життя рішення законо
давчої влади та забезпечує дотримання встановлених у державі законів. У різ
них країнах вищий орган виконавчої влади (уряд) має різні назви: Рада 
міністрів (Росія, Франція); Кабінет міністрів (Японія, Україна, Велика Бри
танія); Державна рада (Швеція, Норвегія); Федеральна рада (Швейцарія). По
різному називають також глав урядів: прем’єрміністр, канцлер, президент, 
голова.

Спосіб формування уряду залежить від форми правління в державі. У пре
зидентських республіках, абсолютних та дуалістичних монархіях передбаче
не позапарламентське формування уряду — призначення урядовців на посаду 
глави держави без реальної участі парламенту. Парламент найчастіше також 
не має повноважень на висловлення такому уряду недовіри. Цей уряд вва
жається командою глави держави.

У парламентських та “змішаних” (президентськопарламентських, парла
ментськопрезидентських, президентськопрем’єрських тощо) моделях реалі
зується принцип формування уряду за участю парламенту, нерідко із самих де
путатів. Винятком можуть бути ті президентськопарламентські країни, де 
участь парламенту обмежується наданням главі держави згоди на призначення 
прем’єрміністра, а формування уряду і поточний контроль за його діяльністю 
здійснює глава держави (Політологічний енциклопедичний словник / Упо 
ряд. В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Гор
батенка — 2е вид., допов. і перероб. — К., 2004).

Відповідно до характеру партійного впливу на процес формування уряду 
розрізняють такі його види:

• однопартійний	—	формується партією, яка за результатами виборів має 
більшість парламентських місць. В уряді представлено її керівництво. 
Іншим партіям відводиться роль опозиції: критикувати його дії. Таку 
модель реалізовано у Великій Британії, деяких її колишніх домініонах 
(Нова Зеландія), а також у європейських країнах (Швеція);

• уряд	меншості — створюється з представників партії (партій), які не ма
ють більшості в парламенті, оскільки неможливо сформувати коаліцію 
внаслідок парламентських суперечностей. Таке явище особливо харак
терне для парламентських демократій континентальної Європи, де біль
ше третини урядів цих країн (зокрема, Данія, Норвегія, Швеція) після 
Другої світової війни формувалися як уряди меншості;

• коаліційні — утворюються партіями, жодна з яких самостійно не має 
парламентської більшості. Об’єднавшись, партії отримують більшість і 
місця в уряді, які розподіляються в ході міжпартійних переговорів. Ця 
ситуація притаманна, наприклад, Італії, Франції, Німеччині.

Кількісний	склад	і	структура	уряду є відмінними у різних країн. У біль
шості держав не існує чітко встановленого переліку міністерств, за винятком 
США та Швейцарії. Конкретний перелік міністерств та кількість членів уря
ду переважно залежать від рішення законодавчого органу або глави держави, 
які затверджують новий склад уряду. В окремих країнах до складу уряду як 
державного органу політичного управління входять не всі його члени, а лише 
провідні, які очолюють найвпливовіші міністерства.
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Структура і склад урядів різних країн в історичній ретроспективі постійно 
змінювались. З часом встановився певний класичний перелік міністерств, керів
ники яких неодмінно входять до складу урядових колегій. Серед них міністерс
тва закордонних і внутрішніх справ, оборони, фінансів та юстиції, керівники 
яких традиційно формують склад кабінетів міністрів. Згодом розширення функ
цій держави зумовило входження до уряду міністрів, які відають економікою, 
освітою, наукою, технікою, охороною здоров’я, соціальними питаннями тощо.

Структурними ланками урядів виступають також партійні та тимчасові 
комітети, секретаріати, президії, таємні ради, які під безпосереднім керів
ництвом глави уряду здійснюють допоміжні функції (підготовка проектів, рі
шень, доповідей, інформаційних довідок тощо), а також контрольні функції 
щодо роботи міністерств.

Однією з найважливіших функцій уряду є правотворча діяльність, до якої 
належать делеговане і регламентоване законодавства. Сутність делегованого	
законодавства полягає у делегуванні парламентом законодавчих функцій 
уряду на певний термін у деяких сферах суспільного життя. При цьому необ
хідно враховувати, що делеговане законодавство не поширюється на консти
туційні закони, а також на законодавство у сфері бюджетної та податкової 
політики, ратифікацію міжнародних договорів. Регламентоване	законодавс-
тво уряду пов’язане із розробкою і прийняттям адміністративних актів вико
навчої влади та забезпеченням застосування законів. 

Механізм реалізації політики уряду здійснюють також різноманітні ад-
міністративні	 органи, які входять до його структури. Зокрема, це органи, 
що займаються координацією урядових служб, управлінням кадрами, мініс
терства, регіональні та місцеві адміністрації. Ці органи, що здійснюють коор
динування служб уряду, в одних державах мають статус окремого міністерс
тва (Німеччина — Федеральна канцелярія, Греція, Іспанія — Міністерство 
президії уряду), в інших функціонують як невеликі відомства (Франція — 
Секретаріат уряду, Італія — Служба секретаріату при президії Ради 
міністрів). 

Регіональними	 представниками	 держави виступають посадові особи, які 
координують служби центральної державної адміністрації та здійснюють за
гальне державне управління, а також контроль за органами місцевого само
врядування. У Португалії це цивільний губернатор; Греції, Італії, Франції — 
префект; у Данії — амтеманд; у Нідерландах — комісар королеви.

Адміністративно-державне  управління  на  місцевому  рівні.	 Світова 
практика свідчить, що, як правило, його здійснюють: 

• окремі міністерства (у Португалії — Міністерство внутрішніх справ, 
Люксембурзі — Міністерство фінансів, Ірландії — Міністерство навко
лишнього середовища) або урядом у цілому;

• представники регіональних державних адміністрацій (префект, комі
сар, губернатор та ін.);

• керівники виконавчих органів місцевого самоврядування;
• виконавчі органи регіонального самоврядування, з повноваженнями, 

делегованими їм державою (Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. 
посіб. — 5те вид., перероб. і допов. — К., 2004).

Адміністративнодержавне управління як цілеспрямований вплив на сус
пільство тоді є ефективним, коли створюється досконалий механізм його фун
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кціонування. Найоптимальнішим варіантом його може бути модель, яка 
складається з таких ланок:

1.	 Формування	ієрархії	державного	управління. Тут існують чотири основ
ні концепції щодо шляхів вирішення цієї проблеми: 

• концепція елітизму, яка твердить, що державою повинна керувати елі
та, яку становлять обрані або призначені “нечисленні професіонали”, 
добре підготовлені, інформовані, високоосвічені верстви населення;

• корпоративістська концепція, що ґрунтується на можливості узго
дження в межах державної політики різнорідних групових, корпора
тивних інтересів як через парламентські механізми, так і за допомогою 
спеціальних функціональних структур типу “трьох сторін комісій” (пра
цедавці, профспілки і урядові органи, що виконують роль арбітра); 

• плюралістична	 концепція, яка відстоює принципи створення органів, 
що керують державою та розробляють державну стратегію розвитку 
суспільства на основі вільного, рівного і пропорційного представництва 
усіх верств населення країни; 

• партисипарна система	управління, теоретики якої стверджують необ
хідність розширення сфери впливу народних мас на процес вироблен
ня державної стратегії, а також виступають за значну децентралізацію 
владних повноважень державних суб’єктів, переміщення центру управ
ління на регіональний рівень прийняття рішень, широке залучення до 
участі у ньому самоврядних локальних співтовариств громадян. 

Міжнародна практика адміністрування доводить, що із наведених вище 
моделей жодна у чистому вигляді не реалізується. Має місце лише діалектич
не поєднання певних їх характеристик у процесі створення легітимної систе
ми державного управління.

2.	 Розроблення	 стратегічного	 курсу	 і	 прийняття	 державних	 рішень, 
пов’язаних із законодавчим процесом і оперативним управлінням суспільни
ми процесами органами виконавчої адміністрації. Дієвими суб’єктами у цій 
ланці виступають законодавчі (парламент) і виконавчі (уряд) інститути. Від
повідно до рівня співвідношення владних повноважень між законодавчою і 
виконавчою гілками влади сформувались дві моделі розроблення державної 
стратегії розвитку суспільств і прийняття рішень: 

• активна — передбачає головну роль законодавчих інститутів у форму
ванні базових засад і конституційних норм, виробленні загальнодержав
ної політики. Органи виконавчої влади за цією моделлю здійснюють як 
практичну реалізацію стратегічних рішень, так і технологію оператив
ного управління; 

• представницька  — законодавчими інститутами (парламентом) визна
чаються тільки загальні орієнтири модернізації суспільства, найваж
ливіші оперативностратегічні рішення народжуються й реалізуються у 
структурі органів виконавчої влади. Така практика притаманна деяким 
країнам Європи.

3.	 Застосування	технологічних	прийомів	 і	методів	оперативного	управ-
ління, пов’язаних з потребою реалізації стратегічних цілей і рішень, що нале
жать до практичного рівня державного управління. Ця структурна ланка  
державного механізму управлінської системи за характером реалізації зумов
лена політичним режимом, існуючим в державі, особливостями інституціо
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нальної взаємодії державноадміністративних органів з громадянами, а також 
методами політикоправового управління суспільними відносинами (взає
мовідносини примусу та переконання, насилля та закону тощо).

4.	 Дієвий	 контроль	 за	 управлінським	 процесом	 та	 самокорекція	 його	 ре-
жиму. Ця ланка у структурі державного управління охоплює сфери судово
конституційного процесу та функціонування контрольнодоглядових інсти
тутів і забезпечує органами адміністрування, які у них створені, розв’язання 
конфліктних ситуацій, роботу усієї системи догляду та арбітражу, а також 
систему “зворотного зв’язку” з об’єктами управління (Політологія: Підруч
ник для вищ. навч. зал. / За ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. — К., 2002).

Державне управління України. Адміністративнодержавницькій сфері уп
равління України притаманні ознаки перехідних суспільств. Уся система дер
жавного управління потребує реформування. Це пов’язано з тим, що ефектив
на виконавча влада в демократичному суспільстві повинна відповідати 
критеріям професійності та публічності. Пріоритети та завдання реформуван
ня системи державного управління визначені у Посланні Президента України 
до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 
2005 році”.

Чинна політична система України, зазначено у Посланні, зумовила форму
вання типу врядування, яке за багатьма параметрами не відповідає страте
гічному курсу держави до демократії та європейських стандартів. Таке вря 
дування залишається неефективним, схильним до корупції, внутрішньо 
суперечливим, надмірно централізованим, громіздким і відірваним від потреб 
звичайної людини. 

Основними причинами такого стану системи державного управління в Ук
раїні є:

• незавершеність формування нової нормативноправової бази діяльності 
органів державної влади та неефективне використання чинної;

• незавершеність трансформування Кабінету Міністрів України в орган 
політичного управління;

• низька ефективність організації діяльності міністерств;
• нераціональна система органів виконавчої влади на центральному  

рівні;
• неефективна організація системи влади на регіональному та місцевому 

рівнях;
• нерозвиненість місцевого самоврядування та нераціональний ад

міністративнотериторіальний устрій;
• недосконала система державної та муніципальної служб;
• відсутність паритетних засад у відносинах особи з державними органа

ми. Ці вади державного управління мають особливо негативні наслідки 
в умовах недосконалого судочинства, що спричиняє справедливі нарі
кання щодо рівня його оперативності, доступності для громадян, а та
кож справедливості й обґрунтованості судових рішень.

У Посланні сформульовано завдання адміністративної реформи. Реформо
вана система державного управління в Україні має наближатися до стандар
тів публічного адміністрування, прийнятих у країнах розвиненої демократії, 
зокрема в Європейському Союзі. Для цього необхідні скоординовані дії, спря
мовані на:
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• законодавче розмежування повноважень у сфері державного управлін
ня між главою держави та урядом на підставі Конституції України; ра
ціональне інституційне розмежування політичних та адміністративних 
функцій у системі виконавчої влади; вдосконалення процедур діяль
ності органів влади;

• розмежування політичних посад і сфери цивільної служби та встанов
лення правових механізмів захисту державних службовців від незакон
них політичних впливів; запровадження відкритого конкурсного при
йняття на цивільну службу та службового просування; удосконалення 
системи управління державною цивільною службою;

• децентралізацію функцій державного управління та відповідних ре
сурсів;

• створення економічно самодостатніх суб’єктів місцевого самоврядуван
ня шляхом укрупнення сільських і селищних громад;

• правове регулювання адміністративної процедури (процедур); 
спрямування діяльності органів виконавчої влади та органів місцево
го самоврядування насамперед на надання адміністративних послуг; 
впровадження нових організаційних форм та стандартів якості послуг; 
удосконалення механізмів правового захисту громадян у відносинах з 
органами державної влади;

• посилення контрольних функцій парламенту, місцевих рад, а також 
посилення державного фінансового контролю; розвиток системи ад
міністративного судочинства; залучення громадськості до участі в уп
равлінні державними і суспільними справами та контролю за функціо
нуванням органів влади.

Проблема невизначеності інституційновладних повноважень і організа
ційнокадрових принципів діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування може бути розв’язана лише послідовним здійсненням 
адміністративної реформи. Упродовж 2005 року вона реалізовувалася в час
тині реформування системи центральних органів державної влади.

Ще одним принципово важливим кроком у реформуванні політичної моделі 
(України є встановлення ефективного цивільного контролю над силовими ві
домствами — Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони. Про
тягом року в них тривали внутрішні реформи, основним змістом яких було 
зосередження силових структур України на виконанні функцій, притаманних 
відповідним відомствам демократичних країн, — гарантуванні безпечного жит
тя громадян та безпеки держави. Метою реформування МВС та МО України є 
забезпечення політичної нейтральності та незаангажованості силових відомств, 
неможливості їх використання як інструменту політичної боротьби.

У найближчій перспективі завданням реформи в адміністративній сфері є 
законодавче забезпечення змін. Сучасні принципи публічного адмініструван
ня мають знайти своє відображення у положеннях законів “Про Кабінет 
Міністрів України”, “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади”, “Про Президента України”, у нових редакціях законів “Про місцеві 
державні адміністрації”, “Про державну службу” та ін. Прийняття Ад
міністративного процесуального кодексу України дасть змогу вперше на зако
нодавчому рівні врегулювати весь спектр відносин громадян із органами ви
конавчої влади та місцевого самоврядування.
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Реформування центральних органів виконавчої влади. Головною метою 
реформування Кабінету Міністрів України є забезпечення його конституцій
ного статусу як вищого органу в системі виконавчої влади. Концептуальними 
засадами реформування уряду має бути утвердження засадничого напряму 
його діяльності — формування державної політики.

Програма	 діяльності Кабінету Міністрів України має готуватися на весь 
термін його діяльності. У системі виконавчої влади не повинно бути органів, 
які б не були безпосередньо чи опосередковано підпорядковані уряду. При  
цьому Кабінет Міністрів для зосередження на питаннях вироблення політики 
повинен максимально делегувати або передати іншим легітимним способом 
свої повноваження адміністративного характеру органам виконавчої влади 
нижчих рівнів.

Щоб Кабінет Міністрів мав змогу ефективно керувати органами виконав
чої влади, за ним повинні бути закріплені повноваження щодо призначення 
та звільнення з посад заступників міністрів, керівників органів виконавчої 
влади нижчих рівнів, скасування актів органів виконавчої влади нижчих рів
нів. Необхідно підвищити рівень колегіальності в роботі уряду. Урядові комі
тети повинні стати повноцінним інструментом політичного узгодження про
ектів урядових рішень.

Реформування	 міністерств	 та	 інших	 центральних	 органів	 виконавчої	
влади має спрямовуватися на:

• перегляд їх статусу та кількісного складу, а також уточнення їх функ
цій;

• забезпечення провідної ролі міністерств як головних суб’єктів розроб
лення політики у відповідних секторах державного управління;

• підвищення ролі міністрів як державних політичних діячів.
У системі центральних органів виконавчої влади основними мають бути 

міністерства. Міністерства є “продовженням уряду”, і тому повинні стати го
ловними центрами вироблення державної політики. Відповідно у виконавчій 
владі лише Кабінет Міністрів та міністри як члени уряду повинні мати право 
видавати нормативноправові акти.

Необхідно здійснити розмежування політичного та адміністративного уп
равління у міністерствах. Крім формального визнання посади міністра полі
тичною слід забезпечити легітимність такого визначення, а також надати 
міністру політичну підтримку в особі заступника міністра.

Для управління апаратом міністерства, забезпечення інституційної пам’яті 
міністерства та стабільності державної служби слід повернути посаду держав
ного (постійного) секретаря міністерства — посадової особи зі статусом дер
жавного службовця. Державний секретар міністерства має призначатися на 
посаду Кабінетом Міністрів у порядку, передбаченому законодавством про дер
жавну службу. Державний секретар міністерства має бути підзвітний та під
контрольний міністру.

Одним із ключових питань у реформуванні міністерств має стати зміна під
ходів до територіальної організації виконавчої влади. За загальним правилом 
більшість міністерств не потребуватимуть територіальної мережі власних 
підрозділів (органів), оскільки їх основним завданням як політичного органу 
є забезпечення діяльності міністра: розроблення державної політики, проек
тів нормативних актів тощо.
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Найбільшу за кількістю працівників групу органів у системі виконавчої вла
ди мають становити урядові органи зі своєю територіальною мережею. Вони по
винні здійснювати поточне адміністрування, тобто реалізацію законодавства 
через управління окремими підгалузями (служба), надання адміністративних 
послуг (агентство), здійснення контрольнонаглядових функцій (інспекція). 
Урядові органи мають перебувати у системі міністерства відповідно до розподі
лу повноважень між міністрами за секторами державної політики.

Місцеве самоврядування: концептуальні засади організації. Як одна із 
форм народовладдя місцеве самоврядування є своєрідною альтернативою уп
равлінню місцевими справами із Центру. Водночас цій формі управління при
таманна така своєрідна риса, як поєднання місцевого самоврядування, наді
леного широкими повноваженнями, з наявністю на місцях представників 
центральної влади, у розпорядженні якої контрольні, правоохоронні та інші 
функції.

Під місцевим самоврядуванням розуміють такий вид управління, до якого 
залучається населення з метою вирішення питань місцевого значення як че
рез органи місцевої влади, так і шляхом зібрань мешканців, референдумів 
тощо.

15 жовтня 1985 р. у Страсбурзі держави — члени Ради Європи прийняли 
Європейську	хартію	про	місцеве	самоврядування, що увібрала в себе головні 
досягнення європейської демократичної думки та заклала основи для побудо
ви внутрішнього устрою держав — членів Ради Європи. У ст. 3 цього між
народного документа наводиться визначення поняття “місцеве самовря
дування”, яке трактується як право і спроможність органів місцевого 
самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління сут
тєвою частиною суспільних справ, які належать до їх компетенції, в інтересах 
місцевого населення.

Хартія підкреслює, що місцеве самоврядування є важливим елементом де
мократичного державного устрою, визначальним засобом наближення грома
дян до державного управління в межах, встановлених законом. Документ на
голошує, що право громадян брати участь в управлінні державними справами 
належить до загальних для всіх держав — членів Ради Європи демократич
них принципів. Звертається увага на те, що це право може бути здійснене саме 
на місцевому рівні. Існування наділених реальною владою органів місцевого 
самоврядування, проголошується у Хартії, забезпечує ефективне і водночас 
наближене до громадянина управління.

Держави — члени Ради Європи у Хартії визначили місце місцевого самов
рядування в житті суспільства. Сутність його полягає, поперше, в тому, що 
захист і зміцнення місцевого самоврядування у різних європейських країнах 
є значним внеском у побудову Європи, що ґрунтується на принципах демок
ратії і децентралізації влади; подруге, це передбачає існування місцевих ор
ганів самоврядування, які уповноважені приймати рішення, прийняті демо
кратичним шляхом, і мають широку автономію щодо своєї компетенції, 
порядку її здійснення і необхідні для цього засоби.

Сферу компетенції місцевого самоврядування визначено у ст. 4, в якій за
значено, що:

1) головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування виз
начаються конституцією або законом. Проте це положення не перешкоджає 
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наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями 
для спеціальних цілей відповідно до закону;

2) органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право 
вільно вирішувати будьяке питання, яке не вилучене із сфери їх компетенції 
і вирішення якого не доручене жодному іншому органу;

3) муніципальні функції, як правило, здійснюються переважно тими влас
тями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи певною 
функцією інший орган, необхідно врахувати обсяг і характер завдання, а та
кож вимоги досягнення ефективності та економії;

4) повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, 
здебільшого мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовува
тися чи обмежуватися іншим центральним або регіональним органом, якщо 
це не передбачено законом;

5) якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування 
центральним чи регіональним органом, органи місцевого самоврядування у 
міру можливості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих 
умов;

6) у процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосе
редньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають про
водитися консультації, за можливості своєчасно і належним чином.

Хартія узагальнює досвід європейських держав у сфері управління і конс
татує, що місцевому самоврядуванню належить право та надається реальна 
можливість регламентувати органам місцевого самоврядування значну части
ну місцевих справ і управляти ними, діючи в межах закону, під свою відпові
дальність і в інтересах місцевого населення. Реалізація цього права може 
здійснюватись у формі як представницької демократії (радами або зборами, 
що складаються з членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, пря
мого і загального голосування; ради чи збори можуть мати підзвітні їм вико
навчі органи), так і прямої демократії (зборами громадян, референдумом 
тощо) (ст. 3).

Відповідно до ст. 5 зміни територіальних кордонів органів місцевого само
врядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки від
повідних місцевих громад, можливо, шляхом проведення референдуму, якщо 
це дозволяється законом.

При визначенні внутрішньої адміністративної структури місцеві органи 
мають можливість визначити власні внутрішні адміністративні структури з 
урахуванням місцевих потреб і за необхідності забезпечення ефективного уп
равління. У ст. 6 зафіксовано умови служби співробітників органів місцевого 
самоврядування, які передбачають добір висококваліфікованого персоналу з 
урахуванням особистих якостей та компетентності, а також створення належ
них можливостей для його професійної підготовки, винагороди та просування 
по службі.

Згідно зі ст. 8 Хартії будьякий адміністративний нагляд над органами 
місцевого самоврядування може здійснюватись лише у формах і випадках, 
передбачених конституцією або законами, та з метою забезпечення дотри
мання закону і конституційних принципів. У цій статті визначено положен
ня стосовно фіксованої бази органів місцевого самоврядування, згідно з яки
ми вони мають право на володіння достатніми власними коштами, якими 
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можуть вільно розпоряджатися при здійсненні своїх функцій. Частина кош
тів повинна надходити за рахунок місцевих зборів і податків, ставки яких 
органи місцевого самоврядування мають право встановлювати в межах, виз
начених законом.

Особливо цінним є положення ст. 11, в якому зазначено, що органи місце
вого самоврядування мають право використовувати засоби правового захисту 
для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання прин
ципів місцевого самоврядування, які втілені в конституції чи національному 
законодавстві.

Європейська хартія як багатосторонній договір між європейськими країна
ми — членами Ради Європи щодо загальних принципах організації місцевого 
самоврядування охоплює широкий спектр елементів, кожен з яких є необхід
ною складовою для приєднання до цього документа.

Місцеве самоврядування з часом міцно утвердилось в країнах західної де
мократії. Історично склалося так, що в європейських країнах, наприклад Фран
ції, Німеччині, Росії, місцеве самоврядування, його органи більшою мірою кон
тролювались центром, ніж у Великобританії, проте міста Німеччини мають 
глибокі традиції автономного самоуправління, зокрема, це можна простежити 
на прикладі Берліна. До децентралізації, починаючи з 1969 р., рухається та
кож Франція. У США система місцевих органів самоврядування традиційно 
пов’язана з принципами утворення перших поселень у цій країні. Наприклад, 
у Новій Англії місцеві органи самоврядування створюються на рівні міста; на 
півдні країни — на рівні графства, а в північних і центральних штатах — на 
рівні як міста, так і графства.

В Австралії спершу планувалась система місцевих органів влади за анало
гією до Англії. Проте розсіяність поселень, а також великі міста є суттєвою 
перешкодою запровадження одноманітної багатоступеневої системи місцевих 
органів влади.

У Великобританії слідом за переглядом структури місцевих органів само
врядування, який було завершено у 1994 р., здійснено реорганізацію ад
міністративного поділу в Англії, Шотландії й Уельсі.

Досвід функціонування органів місцевого самоврядування свідчить, що 
вони виконують два види завдань: 1) ті, що належать безпосередньо до їх ком
петенції (у добровільному і обов’язковому порядку; 2) які делеговані їм цент
ральною владою і органами державної влади на місцях.

Зусилля органів місцевого самоврядування, як правило, зосереджуються 
на вирішенні: 

• соціальних проблем на підвідомчій території, зокрема організація осві
ти, охорона здоров’я, забезпечення громадської безпеки і правопорядку 
тощо;

• питань охорони навколишнього середовища;
• забезпечення комплексного розвитку місцевого господарства передусім 

через систему комунальних служб, що задовольняють потреби мешкан
ців, а також тих, хто перебуває на території виробничих і невиробничих 
підприємств. Йдеться про такі обов’язкові служби, як система водопос
тачання, електропостачання, санітарноепідеміологічні служби, кому
нальний транспорт, реєстрація актів громадянського стану, похоронні 
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послуги, архіви тощо, а також про об’єкти, що входять до місцевої інф
раструктури (музеї, театри, школи та ін.).

Місцеве  самоврядування  в  Україні. Основні концептуальні засади ство
рення та функціонування системи місцевого самоврядування визначені у Кон
ституції України. У ст. 140 зазначено: “Місцеве самоврядування є правом те
риторіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати пи
тання місцевого значення в межах Конституції і законів України”.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Сева
стополі визначаються окремими законами України. Місцеве самоврядування 
здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, 
як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, се
лищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання 
організації управління районами в містах належить до компетенції міських 
рад. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволити за ініціативою жителів 
створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації на
селення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Згідно зі ст. 141 Конституції до складу сільської, селищної, міської рад 
входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі за
гального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування 
строком на чотири роки. Територіальні громади на основі загального, рівного, 
прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на 
чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очо
лює виконавчий орган ради та головує на її засіданні. Голови районної та об
ласної рад обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат 
ради.

Система та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організа
ції та діяльності, правового статусу і відповідальності органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування визначені у Законі України “Про місцеве самовря
дування в Україні” (прийнятий Верховною Радою України 24 квітня 1997 р.).

У ст. 1 цього Закону наведено тлумачення основних термів, використаних 
у ньому:

• територіальна	 громада — жителі, об’єднані постійним проживанням 
у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративнотери
торіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох 
сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

• адміністративно-територіальна	 одиниця — область, район, місто, 
район у місті, селищі, село (офіційне тлумачення абзацу 3 ст. 1 див. в Рі
шенні Конституційного Суду № 11рп/2001 (v011р7–10) від 13.07.01);

• місцевий	референдум — форма прийняття територіальною громадою рі
шень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шля
хом прямого голосування;

• загальні	збори — зібрання всіх або частини жителів села (сіл), селища, 
міста для вирішення питань місцевого значення;

• представницький	 орган	 місцевого	 самоврядування — виборний орган 
(рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється 
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правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її 
імені рішення;

• районні	та	обласні	ради — органи місцевого самоврядування, що пред
ставляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

• загальний	 склад	 ради — кількісний склад депутатів ради, визначений 
відповідно до закону;

• склад	ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повнова
ження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

• правомочний	склад	ради — кількість депутатів, обраних до відповідної 
ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому зако
ном порядку, яка становить не менш як дві третини від загального скла
ду ради;

• виконавчі	органи	рад — органи, які відповідно до Конституції України 
та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, район
ними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих 
функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених 
цим та іншими законами;

• органи	 самоорганізації	 населення — представницькі органи, що ство
рюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на 
відповідній території в межах села, селища, міста;

• посадова	 особа	 місцевого	 самоврядування — особа, яка працює в орга
нах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження 
у здійсненні організаційнорозпорядчих та консультативнодорадчих 
функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

• делеговані	 повноваження — повноваження органів виконавчої влади, 
надані органам місцевого самоврядування законом, а також повнова
ження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним 
місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних 
рад;

• право	комунальної	власності — право територіальної громади володіти, 
доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 
розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так 
і через органи місцевого самоврядування;

• бюджет	місцевого	самоврядування	(місцевий	бюджет) — план утворен
ня і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення 
функцій та повноважень місцевого самоврядування;

• районний	 бюджет — план утворення і використання фінансових ре
сурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних 
громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих прог
рам, здійснення бюджетного вирівнювання;

• обласний	 бюджет — план утворення і використання фінансових ре
сурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних 
громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівню
вання;

• поточний	бюджет — доходи і видатки місцевого бюджету, які утворю
ються і використовуються для покриття поточних видатків;

• бюджет	розвитку — доходи і видатки місцевого бюджету, які утворю
ються і використовуються для реалізації програм соціальноекономіч
ного розвитку, зміцнення матеріальнофінансової бази;
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• мінімальний	бюджет	місцевого	самоврядування — розрахунковий обсяг 
місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого 
самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гаран
тується державою;

• мінімальний	рівень	соціальних	потреб — гарантований державою міні
мальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї те
риторії України;

• самооподаткування — форма залучення на добровільній основі за рі
шенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення від
повідної території для фінансування разових цільових заходів соціаль
нопобутового характеру.

Місцеве самоврядування в Україні у Законі розглядається як гарантоване 
державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села 
чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міс
цевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах  
Конституції і законів України. У ньому проголошується, що місцеве самовря
дування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпо
середньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а 
також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси те
риторіальних громад сіл, селищ, міст (ст. 2).

Функціонує місцеве самоврядування на принципах народовладдя; закон
ності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; 
виборності; правової, організаційної та матеріальнофінансової самостійності 
в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; підзвітності та 
відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових 
осіб; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; судового за
хисту прав місцевого самоврядування (ст. 4).

Закон України закріплює систему місцевого самоврядування, до складу 
якої відповідно до ст. 5 входять територіальні громади; сільські, селищні, 
міські ради; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільсь
кої, селищної, міської рад; районні та обласні ради, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації на
селення. Крім того, у містах з районним поділом за рішенням територіальної 
громади міста або міської ради згідно з цим Законом можуть утворюватися 
районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи 
та обирають голову ради, який одночасно є головою її виконавчого комітету.

7 червня 2001 р. прийнято Закон України “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, який регулює правові, організаційні, матеріальні та со
ціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах міс
цевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії 
перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Згідно із цим Законом служба в органах місцевого самоврядування — це 
професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають 
посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію те
риторіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 
повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
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У Законі закріплено основні принципи, на яких заснована служба в орга
нах місцевого самоврядування: 

• служіння територіальній громаді; 
• поєднання місцевих і державних інтересів; 
• верховенства права, демократизму і законності; 
• гуманізму і соціальної справедливості; 
• гласності; 
• пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 
• рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого 

самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підго
товки; 

• професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості 
справі; 

• підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за пору
шення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків; 

• дотримання прав місцевого самоврядування; 
• правової соціальної захищеності посадових осіб місцевого самовряду

вання; 
• захисту інтересів відповідної територіальної громади; 
• фінансового і матеріальнотехнічного забезпечення служб за рахунок 

коштів місцевого бюджету; 
• самостійності кадрової політики в територіальній громаді.
Ст. 6 визначає напрями державної політики щодо служби в органах місце

вого самоврядування, якими є: 
• законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування 

та забезпечення її ефективності; 
• захист прав місцевого самоврядування; 
• організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах 

місцевого самоврядування; 
• правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування; 
• методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого са

моврядування.
Демократизація політичної реформи в Україні вимагає реформування	інс-

титуту	місцевого	самоврядування у напрямі підвищення його ефективності, 
наближення до європейських стандартів. Головна мета реформування — ре
альне забезпечення права громадян на участь у вирішені питань суспільного 
життя, в управлінні державою, подальша демократизація суспільства.

Основні напрями розвитку місцевого самоврядування визначено у Послан
ні Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє 
становище України у 2005 році”. Сутність реформування у зазначеній сфері 
за цим документом має полягати:

• у поступовому розширенні прав місцевих громад щодо вирішення пи
тань своєї життєдіяльності;

• у збільшенні економічної самостійності громад;
• в оптимізації розподілу повноважень між місцевими органами держав

ної влади й органами місцевого самоврядування.
Основна мета — забезпечення громадян України соціальними та адміні

стративними послугами необхідної кількості та якості.
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Ключовими проблемами, що заважають належному (згідно з визначени
ми Конституцією і законами України цілями) функціонуванню інституту міс
цевого самоврядування, є:

• фінансовоекономічна несамостійність територіальних громад;
• надмірне концентрування владних повноважень у центральних та міс

цевих органів виконавчої влади, брак повноважень та ресурсів в органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення життєдіяльності тери
торіальних громад;

• недостатня правова врегульованість економікофінансових аспектів 
діяльності громад (невизначеність статусу комунальної власності, недо
статня врегульованість міжбюджетних відносин різного рівня тощо);

• невпорядкованість системи адміністративнотериторіального устрою, 
зокрема щодо сфери територіальної відповідальності органів місцевого 
самоврядування;

• недостатня розвиненість адміністративного судочинства, яке має регу
лювати правові відносини у сфері місцевого самоврядування;

• недостатня взаємодія органів місцевого самоврядування і структур гро
мадянського суспільства, брак контролю за діяльністю органів місцевого 
самоврядування з боку громад.

З огляду на необхідність вирішення цих проблем потребує розширення і 
оновлення законодавча база місцевого самоврядування. Це стосується чіткого 
розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, а також фінансовоекономічних питань. Роз
поділ повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого са
моврядування, а також між органами місцевого самоврядування різних рів
нів має здійснюватися, виходячи з принципу субсидіарності. Ті функції та 
повноваження, які об’єктивно не можуть виконувати громади, передаються 
на рівень районів, далі — на рівень областей, а від них — центральним орга
нам державної влади. Але основою розподілу повноважень має бути добровіль
не бажання територіальної громади щодо їх делегування.

Законодавчого врегулювання потребує також проблема стимулювання 
участі членів громади у діяльності органів місцевого самоврядування, а саме: 
механізми відповідальності органів місцевого самоврядування, сільських, 
селищних та міських голів перед громадами, що їх обрали; розширення мож
ливостей громадських організацій щодо реальної участі у місцевому самовря
дуванні; порядок діяльності будинкових  вуличних, квартальних та інших  
органів самоорганізації населення, делегування їм органами місцевого само
врядування частини власної компетенції, фінансів, майна.

Запропоновані реформи місцевого самоврядування, безперечно, потребу
ють відповідного кадрового забезпечення. На базі наявних навчальних за
кладів необхідно створити ефективні системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування. 
Доцільно також створити демократичну та прозору систему кар’єрного рос
ту муніципальних працівників та підвищення їхньої правової та соціальної 
захищеності, систему стимулів щодо залучення молоді до роботи в органах 
місцевого самоврядування.

Подальшому розвитку місцевого самоврядування сприятиме також рефор-
мування	місцевих	органів	виконавчої	влади, передання максимально можли
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вого обсягу владних повноважень органам місцевого самоврядування та чітке 
функціональне розмежування з повноваженнями виконавчої влади (децент
ралізації). Таке реформування може буди здійснене у два етапи.

На першому етапі діяльність обласних державних адміністрацій має бути 
спрямована на соціальноекономічний та гуманітарний розвиток регіону. При 
цьому доцільно змінити порядок призначення керівників державних ад
міністрацій, надавши такі повноваження Кабінету Міністрів (що потребує 
внесення змін до Конституції України).

На другому етапі при запровадженні регіонального самоврядування на базі 
обласних державних адміністрацій мають утворитися виконавчі органи об
ласних рад. Контроль за дотриманням законодавства органами місцевого са
моврядування має здійснюватися структурними підрозділами Міністерства 
юстиції та Міністерства фінансів.

Діяльність районних державних адміністрацій (до внесення змін у Консти
туцію України) має бути повністю підпорядкована обласній державній  
адміністрації. Після внесення відповідних змін до Конституції України та 
впровадження повноцінного місцевого самоврядування районні державні ад
міністрації ліквідовуватимуться.

Найбільших змін повинна зазнати організація та діяльність територіаль-
них	підрозділів	(органів)	міністерств. Саме вони представлятимуть на місце
вому рівні центральні органи виконавчої влади. Ці територіальні підрозділи 
здійснюватимуть поточне адміністрування, необхідність їх утворення визна
чатиметься у кожному конкретному випадку. При цьому слід гнучкіше підхо
дити до визначення територіальної мережі органів виконавчої влади, з ураху
ванням критеріїв їх доступності та зручності для громадян.

Таким чином, адміністративнодержавне управління має свої сутність і 
зміст, здійснюється на основі науково обґрунтованих принципів, виконує чис
ленні функції: планування, організування, комплектування кадрами, моти
вації і контролю.

Управління розглядають як цілеспрямований вплив на суспільство, який 
передбачає систему скоординованих дій суб’єкта на об’єкт з метою упорядку
вання та зберігання його якісної специфіки, стабільного функціонування, 
удосконалення й розвитку. Тобто державне управління є об’єктивною осно
вою необхідності організованого функціонування й розвитку суспільства.

Державне управління ефективно здійснюється тільки в умовах наявності 
досконалого механізму, який становить систему таких взаємодіючих ланок: 
формування легітимного суб’єкта та інституційної ієрархії державного управ
ління; розроблення стратегічного курсу суспільного розвитку та прийняття 
державних рішень; застосування технологічних прийомів і методів оператив
ного управління, зумовлених необхідністю реалізації стратегічних цілей і рі
шень; організація контролю за управлінським процесом та самокоригування 
його режиму.

Визначальний вплив на сутність і зміст державного управління, всі його 
характеристики має політичний режим, який є системою способів і методів 
організації суспільства та органів політичної влади, що визначають характер 
політичного життя в країні, рівень політичної свободи.
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4.3.4. Фінансовий менеджмент

Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. Фінансовий менедж
мент (управління фінансами) — сукупність принципів, методів і засобів уп
равління щодо забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, макси
мального збільшення його доходів і досягнення фінансової стійкості. 

Фінансові менеджери виконують такі функції: управління власним капі
талом підприємства, пошук і залучення додаткового капіталу; ефективне ви
користання фінансових ресурсів у платіжному обороті та в інвестиційному 
процесі; прогнозування потреби в основних і оборотних фондах; складання 
внутріфірмових фінансових планів; оцінка і прогнозування фінансового стану 
підприємства; взаємодія з установами ринкової інфраструктури. У країнах з 
ринковою економікою фінансове управління, або фінансовий менеджмент, 
формувалося в міру розвитку ринку капіталів і на даний час є сферою еконо
мічної науки, в якій значне місце відведене дослідженням ринку цінних па
перів, методам оцінки фінансових активів, визначенню їх прибутковості та 
ризикованості, дивідендній політиці корпорацій, аналізу і прогнозуванню 
ринкової ціни і структури капіталу, залученню фінансових ресурсів шляхом 
використання різноманітних інструментів фінансового ринку.

Основна	мета	фінансового	менеджменту — одержання найбільшої вигоди 
від функціонування підприємства в інтересах його власників. Досягнення цієї 
мети ставить перед фінансовими менеджерами такі завдання:

• забезпечувати приріст рентабельності власного капіталу, тобто збіль
шення прибутку на кожну грошову одиницю вкладених засновниками 
коштів;

• постійно підтримувати ліквідність (поточну платоспроможність) підпри
ємства, тобто забезпечувати своєчасне виконання поточних зобов’язань 
за рахунок обігових коштів;

• забезпечувати фінансову стійкість (платоспроможність підприємства у 
довгостроковому періоді), тобто виконання зобов’язань перед інвестора
ми і кредиторами, які мають довгострокові вкладення в підприємство;

• забезпечувати фінансовими ресурсами процеси розширеного відтво
рення.

Основні функції фінансового менеджменту.  Основними функціями і під
функціями управління фінансами як підсистеми в системі управління під
приємством є: 

1. Аналіз,	оцінка	і	прогнозування	фінансового	стану:
• аналіз фінансової звітності;
• розрахунок фінансових показників і коефіцієнтів;
• оцінка фінансового стану;
• прогнозування фінансових показників і фінансового стану;
• прогнозування імовірності банкрутства.

2. Управління	інвестиціями:
• розроблення інвестиційної політики;
• обґрунтування варіантів інвестицій та формування інвестиційного 

портфелю;
• організація фінансування капітальних вкладень;
• управління реальними інвестиціями (капітальними вкладеннями);
• визначення фактичної ефективності капітальних вкладень;
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• управління фінансовими інвестиціями (прямими та портфельними);
• управління інвестиційними ризиками.

3. Управління	структурою	капіталу:
• розроблення фінансової політики (визначення співвідношення між 

власним та позиковим капіталом, яке доцільно підтримувати);
• розроблення пропозицій щодо форм залучення додаткового капіталу;
• організація емісій акцій, облігацій;
• залучення довгострокових кредитів;
• обслуговування боргових зобов’язань;
• виплата дивідендів;
• викуп власних акцій.

4. Управління	оборотним	капіталом:
• розроблення політики фінансування обігових коштів;
• контроль за грошовими надходженнями та виплатами;
• оформлення, отримання та повернення короткострокових банківських 

кредитів;
• управління грошовими коштами на поточних банківських рахунках;
•  управління коштами в запасах;
• управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

5. Фінансове	планування:
• складання кошторисів витрат;
• планування фінансових показників;
• складання перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів;
• планування фінансової санації.

6. Управління	фінансовими	ризиками:
• податкове планування;
• ідентифікація ризиків;
• оцінка рівня ризику;
• вибір стратегії і тактики управління конкретним ризиком;
• здійснення заходів із захисту від ризиків.

7. Інші функції:
• забезпечення взаємовідносин з податковою службою, органами 

статистики, антимонопольним комітетом, комісією з цінних паперів 
і фондового ринку та іншими державними органами управління;

• взаємодія з установами ринкової інфраструктури (банками, біржами, 
інвестиційними фондами, страховими компаніями, аудиторськими 
фірмами тощо).

Виконання наведених функцій передбачає:
1) здійснення фінансового аналізу, що дає можливість оцінити поточний і 

перспективний фінансовий стан підприємства, визначити можливі темпи 
його розвитку, виходячи із забезпеченості фінансовими ресурсами, спрогно
зувати імовірність банкрутства, передбачити антикризові заходи, розробити 
програму і план фінансового оздоровлення (санації) у разі важкого фінансово
го стану та неплатоспроможності підприємства;

2) розрахунок фінансових показників на планований період, розроблення 
стратегічних (перспективних) і поточних фінансових планів (бюджетів) — 
плану прибутку, кредитного плану, плану капітальних вкладень і фінансових 
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інвестицій, балансу доходів і витрат, балансу грошових надходжень і витрат, 
планового балансу активів і пасивів, фінансового розділу бізнесплану;

3) управління оборотним капіталом, забезпечення поточної платоспромож
ності (ліквідності) підприємства, управління оборотними активами — кошта
ми в запасах, дебіторською заборгованістю, коштами на поточних рахунках;

4) керування інвестиційним портфелем (капітальними вкладеннями і фі
нансовими інвестиціями); 

5) управління структурою капіталу і контроль за фінансовою стійкістю 
підприємства (формування оптимальної структури капіталу, контроль за про
порціями між власним і позичковим капіталом, контроль за виконанням 
зобов’язань перед інвесторами і кредиторами, які мають довгострокові вкла
дення в підприємство, розроблення пропозицій про види боргових зобов’язань, 
які можна додатково випускати, щоб найкраще забезпечити потреби в капі
талі й не порушити платоспроможність);

6) забезпечення відносин з установами ринкової інфраструктури, укладан
ня договорів з банками, біржами, страховими компаніями, інвестиційними 
фондами і компаніями тощо;

7) управління фінансовими ризиками (ідентифікація ризиків, вибір стра
тегії і тактики управління ризиком, організація страхування конкретних ри
зиків, здійснення інших заходів з мінімізації ризиків);

8) організація розрахунків з бюджетною системою (щодо податків і зборів), 
з акціонерами (виплата дивідендів), з кредиторами (виплата відсотків, пога
шення позик) та іншими контрагентами, організація випусків цінних паперів;

9) підготовка звітів перед засновниками (власниками) і трудовим колекти
вом про результати фінансовогосподарської діяльності. 

Фінансова робота складається з процедур різного рівня складності та від
повідальності.

Перший	 рівень — прийняття фінансових рішень з перспектив розвитку і 
поточної діяльності підприємства, із залучення джерел фінансування та їх ви
користання, здійснення визначеної фінансової політики. Це завдання вищого 
рівня складності та відповідальності, їх вирішення входить у компетенцію 
вищих керівників підприємства і лише частково делегується нижчим ланкам 
управління.

Якщо в управлінні виробничогосподарською діяльністю керівники під
приємства можуть йти на істотну децентралізацію, тобто делегувати нижчим 
ланкам (наприклад, філіям, відділенням, іншим підрозділам) широкі повно
важення з прийняття управлінських рішень, то фінансова діяльність перебу
ває під безпосереднім контролем вищого керівництва, керівники неохоче де
легують контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів і, як 
правило, залишають за собою право координувати грошові потоки та прийма
ти фінансові рішення щодо їх спрямування.

Другий	 рівень	— виконання різних фінансових розрахунків, оформлення 
фінансових документів, складання звітів, тобто простіші технічні завдання, 
які виконують працівники бухгалтерської, фінансової, економічної служб; 
виконання деяких з них може бути доручено працівникам інших підрозділів 
підприємства.

Склад фінансової служби, обсяг і особливості організації фінансової роботи 
залежать від характеру, специфіки і обсягів діяльності підприємства, від об
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сягів фінансових ресурсів, якими воно розпоряджається. Фінансова служба 
не обов’язково виділяється в окремий підрозділ (наприклад, фінансовий від
діл). У таких випадках оперативна фінансова робота, усі види розрахунків, 
аналіз і фінансовий контроль виконуються бухгалтерією. Підприємства оби
рають зручну для них форму організації фінансової роботи, виходячи з ор
ганізаційноправової форми підприємства, конкретних умов господарювання, 
організаційної структури управління підприємством, наявності територіаль
но відокремлених підрозділів (філій, представництв).

Розмір підприємства впливає переважно не на кількість функцій, а на 
ступінь їх складності. Із зростанням розмірів підприємства збільшується 
ступінь складності управління фінансами, тому виконання кожної функції 
може бути розподілено між кількома фахівцями та окремими підрозділами.

На малих і середніх підприємствах функції фінансового менеджменту 
менш складні, ніж на великих, тому їх виконання може поєднуватися з вико
нанням інших управлінських функцій (наприклад, з управлінням підпри
ємством у цілому, з управлінням виробництвом і збутом, з веденням бух
галтерського обліку). Найбільшу складність мають функції з управління 
фінансами у великих корпораціях, особливо транснаціональних.

Практика показала ефективність такої організації управління фінансами, 
за якої поєднується делегування відповідальності за одержання доходу (при
бутку) і досить широких повноважень в управлінні поточною діяльністю з 
централізацією прийняття фінансових рішень щодо розподілу і використання 
фінансових ресурсів. Прикладом такої організації управління є створення на 
підприємстві так званих центрів фінансової відповідальності. Залежно від 
того, за які фінансові показники відповідають менеджери центру, розрізня
ють центри доходів, прибутку, витрат та інвестицій. Узгодження оплати пра
ці працівників з відповідним запланованим для центру показником (виторг, 
прибуток, витрати, норма прибутку на інвестиції) підвищує зацікавленість у 
результатах діяльності та сприяє поліпшенню фінансових результатів підпри
ємства в цілому. Управління за центрами відповідальності характеризується 
чітким розподілом функцій між структурними підрозділами підприємства 
(департаментами, відділами, дільницями тощо), високою самостійністю і від
повідальністю.

Фінансова звітність та аналіз фінансового стану підприємства. Інформа
ція про фінансовий стан підприємства міститься у фінансовій (бухгалтерській) 
звітності, що складається за стандартами і правилами, встановленими держа
вою і міжнародними угодами.

Фінансова звітність складається з типових форм, її дані не становлять ко
мерційної таємниці, а тому відкриті для зовнішніх користувачів в особі по
тенційних інвесторів, кредиторів, постачальників, конкурентів, є важливим 
засобом обміну інформацією між ними і підприємствами. Завдяки запрова
дженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку показники фінансо
вих звітів стали своєрідною міжнародною фінансовою мовою, яка забезпечує 
спілкування між підприємствами різних країн. Інформація, що міститься у 
фінансовій звітності, необхідна також власникам і управлінському персона
лу, які приймають рішення щодо напрямів розвитку і планування майбутньої 
діяльності підприємства.
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Відповідальність за підготовку бухгалтерської звітності покладається на 
керівництво підприємства. Звітність призначена для оприлюднення, підлягає 
аудиторській перевірці. Фінансова (бухгалтерська) звітність оприлюднюється 
один раз на рік.

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звіт
ність в Україні” фінансова звітність підприємств не містить комерційної таєм
ниці. Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій, 
банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди і 
компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та 
інші фінансові установи зобов’язані щорічно надавати річну фінансову звіт
ність, достовірність якої підтверджена аудитором, для оприлюднення. 

Бухгалтерська звітність українських підприємств містить такі форми: 
1) баланс підприємства; 2) звіт про фінансові результати; 3) звіт про рух гро
шових коштів; 4) звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для оцінки 
поточного і прогнозування перспективного фінансового стану підприємства 
менеджери аналізують зазначені форми фінансової звітності. Завданнями 
аналізу є: оцінка фінансового стану, виявлення можливостей підвищення 
ефективності функціонування підприємства за допомогою раціональної фі
нансової політики, оцінка напрямів розвитку підприємства, виходячи з пот
реб у фінансових ресурсах.

Основні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства, 
можна об’єднати в чотири групи:

• коефіцієнти ліквідності;
• коефіцієнти платоспроможності;
• показники ділової активності (оборотності);
• показники рентабельності.
Ці показники розраховують за даними балансу підприємства та звіту про 

фінансові результати.
Великий обсяг інформації, яку використовують в управлінні фінансами, 

дає управлінський облік. На відміну від бухгалтерської звітності дані управ
лінського обліку не можуть надаватися зовнішнім користувачам; це суто 
внутрішні звіти, інформація, щодо яких може становити комерційну таємни
цю підприємства. Організація управлінського обліку — внутрішнє завдання 
менеджерів підприємства, що зумовлено необхідністю постійно дбати про 
зниження витрат. Водночас чим більш складною і розгалуженою буде система 
управлінського обліку, тим вищі витрати, пов’язані з її впровадженням і екс
плуатацією. Тому необхідно враховувати витрати на додаткові облікові опера
ції при розробленні й застосуванні певної системи управлінського обліку на 
підприємстві.

Управлінський облік — облік витрат і результатів за центрами відпові
дальності, місцями виникнення витрат й окремими видами продукції. Його 
основне завдання — забезпечити ефективне управління витратами.

Крім інформації, яку фінансовий менеджер одержує з бухгалтерської звіт
ності та даних управлінського обліку, йому необхідний великий обсяг зовніш
ньої інформації: 

• про загальноекономічну ситуацію в країні, де розташоване підприємс
тво, а також у країнах, куди постачається його продукція, де воно заку
повує продукцію, де перебувають партнери підприємства; 
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• про оподаткування; 
• про підприємстваконкуренти та основні показники їх фінансовогоспо

дарської діяльності; 
• про ситуацію на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках, 
• про банківські відсоткові ставки;
• про курси валют і цінних паперів;
• про рейтинг цінних паперів різних емітентів;
• про рейтинг фінансових посередників (банків, страхових компаній, ін

вестиційних фондів) тощо.
Джерелами зовнішньої інформації є законодавчі, нормативні та інструк

тивні документи державних органів управління; дані, що публікуються в спе
ціальних періодичних виданнях з економіки і фінансів, у статистичних зве
деннях і збірниках; дані торговопромислових палат, підприємницьких 
союзів, асоціацій та інших організацій; дані спеціальних рейтингових 
агентств тощо. 

Фінансове планування. Дані аналізу фінансового стану, управлінського 
обліку та інформацію зовнішніх джерел менеджери використовують для скла
дання довгострокових і короткострокових фінансових планів. Основні завдан
ня фінансового планування: 

1) визначення планових обсягів необхідних фінансових ресурсів для без
перебійної виробничогосподарської діяльності, джерел їх формування і на
прямів використання;

2) забезпечення платоспроможності та ліквідності у плановому періоді;
3) підвищення прибутковості підприємства за рахунок раціонального роз

поділу і ефективного використання фінансових ресурсів.
Основні об’єкти фінансового планування:
• дохід і прибуток від усіх видів діяльності підприємства (операційної, ін

вестиційної, фінансової);
• основні та оборотні кошти (потреби і джерела покриття);
• капітальні вкладення (обсяг, термін окупності, джерела фінансування);
• прямі та портфельні фінансові вкладення (обсяг, прибутковість);
• власний капітал (розмір, джерела збільшення);
• грошові фонди, утворені за розподілу чистого прибутку;
• кредити та інші позичкові кошти (потреби, вартість, терміни повер

нення);
• грошові надходження і витрати (види, суми), узгодження їх за кален

дарними термінами.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємства в основу фінансового 

планування рекомендується закладати такі принципи:
• приймати фінансові рішення і планувати фінансові показники, вихо

дячи з необхідності постійно дбати про довгострокову та поточну плато
спроможність підприємства;

• терміни використання коштів необхідно співвідносити з термінами, на 
які залучено джерела їх фінансування (так зване “золоте банківське пра
вило”). З цього випливає, що капітальні вкладення з тривалими термі
нами окупності необхідно фінансувати тільки за рахунок довгостроко
вих джерел коштів;
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• особливо ризиковані інвестиції фінансувати тільки за рахунок власних 
джерел;

• позичковий капітал залучати тільки тоді, коли це забезпечує підвищен
ня рентабельності власного капіталу;

• вибирати найдешевші способи фінансування капітальних вкладень;
• вибирати інвестиційні проекти, які можуть забезпечити максимальну 

рентабельність.
Управління оборотним капіталом.	 Основні завдання управління оборот

ним капіталом:
• забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності підприємс

тва;
• своєчасне здійснення поточних розрахунків;
• підтримання достатньої ліквідності підприємства;
• підвищення ефективності використання обігових коштів.
Для розв’язання цих завдань менеджери повинні обрати раціональну полі

тику фінансування оборотних активів, контролювати її здійснення, своєчасно 
змінювати політику фінансування поточних потреб у разі зміни зовнішніх чи 
внутрішніх умов господарювання. 

Стрижнем політики фінансування оборотних активів є визначення опти
мального для підприємства розміру чистого оборотного капіталу, або “робочо
го капіталу”, якщо використовувати англійський термін “working capital”.

Чистий	оборотний	капітал	—	різниця між оборотними активами підпри
ємства і його поточними (короткостроковими) зобов’язаннями, тобто частина 
оборотних активів, яка фінансується за рахунок довгострокових джерел  
фінансування (власного капіталу і довгострокових зобов’язань). Політика  
фінансування оборотних активів — це підтримання на певному рівні розміру 
власного оборотного капіталу, тобто перевищення суми оборотних активів над 
сумою поточних зобов’язань, що визначає підтримання певного рівня ліквід
ності підприємства.

Тому, обираючи певну політику фінансування оборотних активів, мене
джери можуть збільшити або зменшити ризик втрати підприємством ліквід
ності. Слід враховувати, що фінансове становище може погіршитися не тіль
ки внаслідок нестачі, а й постійного надлишку власного оборотного капіталу.

Нестача власного оборотного капіталу може бути спричинена збитками у 
виробничогосподарській діяльності, зростанням безнадійної дебіторської за
боргованості, придбанням дорогих основних фондів та ін. Значний надлишок 
власного оборотного капіталу означає неефективне використання фінансових 
ресурсів, уповільнення оборотності власних коштів, втрату можливостей 
одержання додаткових доходів від вигідних інвестицій. Перевищення власно
го оборотного капіталу над постійною поточною потребою в коштах найчасті
ше призводить до накопичення зайвих запасів товарноматеріальних ціннос
тей, відповідно погіршується структура оборотних активів в бік зростання 
частки менш ліквідних.

Фінансові менеджери повинні розглянути різні варіанти фінансування обо
ротних активів і вибрати найприйнятніший варіант з урахуванням специфіки 
діяльності підприємства і зовнішніх економічних умов.

Управління інвестиціями.	 Критерієм успішної діяльності підприємства є 
примноження капіталу, вкладеного його власниками, тому, інвестуючи капі
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тал, фінансові менеджери планують згодом не тільки повернути вкладені 
кошти, а й одержати очікуваний дохід. Отже, управління інвестиціями нале
жить до найвідповідальніших завдань фінансового менеджменту. При цьому 
потрібно обов’язково брати до уваги те, що гроші з часом знецінюються; ри
зик і невизначеність, пов’язані з вкладенням капіталу, зростають у міру від
далення періоду одержання доходу від моменту інвестування. Для врахуван
ня зміни вартості грошей з часом в процесі оцінки інвестиційних операцій 
використовують спеціальні обчислення. В основу їх покладено такі матема
тичні процедури, як розрахунок нарощення вартості інвестованого капіталу 
за різних схем нарахування простих і складних відсотків; розрахунок приве
деної (нинішньої) вартості капіталу шляхом математичного і банківського 
дисконтування; розрахунок нарощеної та приведеної вартості ануїтетів (пото
ку однакових платежів через рівні проміжки часу); розрахунок відсоткової 
ставки, що забезпечує реальну прибутковість фінансових операцій з ураху
ванням інфляції, та ін. У навчальній літературі багато уваги приділено мето
дам фінансових розрахунків з урахуванням впливу фактора часу на вартість 
грошей.

Підприємства здійснюють такі види інвестицій:
• капітальні (або реальні) інвестиції в основні фонди, нематеріальні акти

ви і запаси для розвитку й удосконалення операційної діяльності;
• фінансові інвестиції в різні види фінансових активів, які поділяються 

на прямі та портфельні. Прямі інвестиції — внесення коштів чи майна 
в статутний фонд іншого підприємства в обмін на отримання корпора
тивних прав. Портфельні інвестиції — придбання різних видів цінних 
паперів на фінансовому ринку.

Капітальні (або реальні) інвестиції здійснюються у формі фінансування 
конкретних інвестиційних чи інноваційних проектів. Доцільність капіталь
них інвестицій визначається ефективністю певного проекту. Для оцінки ефек
тивності інвестиційного проекту існує кілька формалізованих методів, які ре
комендовані міжнародними стандартами і використовуються у світовій 
практиці. Ці методи можна умовно поділити на дві групи: 1) прості, які вико
ристовуються для швидкої попередньої оцінки і відсіювання проектів; 2) точ
ніші, які враховують часовий лаг між первинними інвестиціями і надходжен
нями майбутніх доходів; їх використовують при складанні бізнеспланів 
інвестиційних проектів.

До першої групи належать методи: облікової (бухгалтерської) норми при
бутку, розрахунку коефіцієнта ефективності капіталовкладень і окупності 
капітальних вкладень. До другої групи — метод чистої нинішньої (приведе
ної) вартості (net	present	value) — метод NPV; метод внутрішньої норми при
бутку (ставки рентабельності; internal	rate	of	return) — метод IRR; дисконт
ний метод окупності капітальних вкладень. 

Використання формалізованих методів істотно допомагає приймати інвес
тиційні рішення, є їх основою, але ухвалення остаточного рішення в кожному 
конкретному випадку обов’язково доповнюється неформалізованими оцінка
ми, і результат значною мірою залежить від досвіду, кваліфікації й навіть ін
туїції менеджерів.

Як об’єкти управління капітальні (реальні) та фінансові інвестиції мають 
свої особливості, які визначають процедуру організації управління вкладе
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ним капіталом. Капітальні інвестиції слід віднести до складніших об’єктів 
управління, ніж фінансові, оскільки вони пов’язані з реалізацію різноманіт
них інвестиційних проектів, кожний з яких має свою технічну, технологічну, 
організаційну специфіку. Саме специфічність та індивідуальність інвестицій
них проектів ускладнює процес управління ними, не дає змоги повністю стан
дартизувати і автоматизувати виконання управлінських рішень. Корпорації, 
які займаються виробничогосподарською діяльністю, обов’язково мають в 
інвестиційному портфелі конкретні інвестиційні та інноваційні проекти для 
розвитку виробництва, оновлення асортименту продукції і технологій для ос
воєння нових видів діяльності тощо.

Процес управління	 капітальними інвестиціями	 складається з кількох  
етапів:

• обґрунтування варіантів капіталовкладень і прийняття рішень про фі
нансування;

• визначення джерел фінансування;
• організація фінансування капітальних вкладень;
• моніторинг інвестиційних проектів;
• організація виходу з проекту в разі потреби;
• визначення фактичної ефективності капітальних вкладень і постаудит.
Кожний з цих етапів, у свою чергу, поділяється на кілька організаційних 

процедур.
Прямі фінансові інвестиції здійснюються підприємствами періодично і 

найчастіше з метою реалізації певної стратегії економічного розвитку, напри
клад заснування дочірніх підприємств для виробництва нової продукції, ство
рення спільних підприємств за кордоном тощо. Вкладання коштів у статутні 
фонди інших підприємств може здійснюватися для встановлення контролю за 
постачальниками сировини, матеріалів, за підприємствами — споживачами 
продукції (послуг). Інколи прямі фінансові інвестиції просто є джерелом до
даткових доходів від володіння корпоративними правами.

Портфельні інвестиції для підприємств, які здійснюють виробничу діяль
ність, є додатковим джерелом доходів, тому можуть становити незначну частку 
інвестиційного портфелю, а за умов недостатнього розвитку фінансового ринку 
такі підприємства взагалі можуть не формувати портфель цінних паперів.

Управління фінансовими інвестиціями менш трудомістке, ніж реальними, 
і може бути автоматизоване, але потребує спеціальних знань і за активного 
керування — постійного відстеження ситуації на фінансовому ринку. До того 
ж пропоновані системи автоматизації досить дорогі (ціна варіює від 100 000 
до 2,5 млн дол.), вони призначені для великих корпорацій. Отже, для невели
ких та середніх підприємств, які займаються виробничогосподарською діяль
ністю і купують цінні папери час від часу для отримання додаткового доходу, 
може бути вигідним передати управління портфелем цінних паперів за уго
дою спеціалізованим фінансовим установам, зокрема комерційним банкам, 
ніж самим утримувати фахівців з операцій з цінними паперами.

Для забезпечення фінансовими ресурсами поточної та інвестиційної діяль
ності менеджери залучають капітал з різних джерел. Управління капіта
лом — це управління структурою і ціною джерел фінансування (пасивів) з ме
тою підвищення рентабельності власного капіталу і здатності підприємства 
виплачувати дохід власникам підприємства. 
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Кожне джерело фінансування має свою ціну. Залучаючи капітал з різних 
джерел (випуск акцій, облігацій, одержання кредитів та ін.), фінансові ме
неджери намагаються забезпечити зниження середньозваженої ціни капіталу 
тобто середньої плати (у відсотках) за всі джерела фінансування. 

При складанні бюджету капіталовкладень використовується також показ
ник граничної ціни капіталу, який показує ціну кожної одиниці додаткового 
нового капіталу, що потребує підприємство. Гранична ціна капіталу починає 
зростати за певного збільшення додаткового капіталу. Рішення про додаткові 
капіталовкладення може прийматись тільки за умови перевищення очікува
ної норми прибутку від інвестицій граничної вартості капіталу.

Залучення позичкового капіталу в розумних межах спричиняє позитивний 
ефект фінансового лівериджа (важеля) — це приріст рентабельності власного 
капіталу порівняно із загальною рентабельністю капіталу підприємства, що 
виникає завдяки використанню позик, незважаючи на їх платність.

Пoказником фінансового лівериджа є відношення довгострокового позич
кового капіталу до власного кaпіталу. Завдання фінансового менеджера — 
підтримувати таку структуру капіталу, щоб використовувати позитивний 
ефект фінансового лівериджа, але не збільшувати ризик втрати підприємс
твом фінансової стійкості внаслідок зростання запозичень.

Управління фінансовими ризиками.	У процесі управління фінансовими ри
зиками, які супроводжують діяльність підприємства, визначається прийнят
ний рівень ризику — показник, який кожний підприємець встановлює для 
себе, керуючись суб’єктивними міркуваннями. Важливо встановити, який ри
зик вважати для певного підприємства катастрофічним, який — критичним, а 
який — припустимим. Наприклад, менеджери можуть оцінити як припусти
мий ризик імовірність часткової чи повної втрати прибутку за окремими на
прямами діяльності або в цілому по підприємству. Критичний ризик може оз
начати імовірність одержання збитків у певних межах. До катастрофічного 
ризику можуть бути віднесені збитки понад визначену межу, які призводять 
до банкрутства, втрати значної частини майна підприємства.

Визначення прийнятного ступеня ризику необхідне для вироблення стра
тегії та здійснення конкретних заходів із зменшення ризику і керування ним.

Управління ризиком складається з кількох етапів:
• ідентифікація ризику;
• кількісна оцінка рівня ризику;
• розробка стратегії і тактики управління ризиком;
• здійснення конкретних процедур управління ризиком.
Підприємства можуть застосовувати дві основні стратегії управління ризи

ками: 1) пасивний захист (це стратегія різних видів і способів страхування — 
через страхові компанії, процедури хеджування, самострахування); 2) актив
не реагування (поділ ризиків, передання ризиків, скорочення ризиків за 
рахунок здійснення різних технічних заходів і навчання персоналу, диверси
фікація інвестиційної діяльності тощо).

4.3.5. Операційний менеджмент

Теоретичні аспекти операційного менеджменту. Операційний менедж
мент — цілеспрямована діяльність з управління операціями придбання необ
хідних ресурсів, їх трансформації в готовий продукт з поставкою його спожи
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вачу. У своїй основі операційний менеджмент замикається на операціях 
планування, організації, контролю діяльності операційної системи підпри
ємства.

Діяльність із створення товарів і послуг існує в усіх організаціях, її нази
вають операційною. Операція — це процес, вид діяльності або низка дій прак
тичного характеру. Тому всі організаційні функції є операційними, і будьяка 
управлінська діяльність містить операційний менеджмент. У виробничих ор
ганізаціях операційна діяльність пов’язана із створенням товарів (телевізори, 
підручники, автомобілі тощо). 

В організаціях сервісної сфери продуктом, що виробляється, можуть бути 
заповнені різноманітні бланки у банку, отримана усна інформація у довідко
вому бюро чи музичний товар у концертній залі. Тому діяльність із створення 
продукту промисловими і сервісними організаціями можна називати опера
ційною.

Метою	операційного менеджменту є формування ефективної системи уп
равління операціями у виробництві та сервісі. Він націлений на побудову сис
тем, що забезпечують виконання необхідних дій і процедур для отримання 
ринкового результату діяльності фірми.

Предметом	 операційного менеджменту є закономірності планування, 
створення та ефективного використання операційної системи організації.

Основне	 завдання	 операційного менеджменту — побудова систем, що за
безпечують виконання необхідних дій і процедур для одержання ринкового 
результату від функціонування операційної системи будьякої організації. 
Спрямованість операційного менеджменту — ефективність і раціональність в 
управлінні операціями.

В операційному менеджменті під ефективністю розуміють визначений 
ступінь досягнення поставлених операційною системою цілей — це задоволен
ня потреб споживачів і одержання максимально можливого прибутку. Стосов
но операцій під ефективністю слід розуміти ступінь досягнення поставлених 
цілей. Ефективність операцій може бути охарактеризована такими показника
ми: величиною очікуваного корисного ефекту, імовірністю його досягнення і 
витратами ресурсів на отримання цього ефекту із заданою імовірністю. Раціо
нальність — досягнення максимальної ефективності як системи загалом, так і 
операції зокрема за мінімально можливих витрат.

Об’єктом	вивчення операційного менеджменту є операції у різних сферах 
людської діяльності: виробництві, науці, освіті, медицині тощо. Діяльність 
будьякої організації можна розглядати як набір операцій. Виділяють чотири 
окремі види діяльності, які тлумачаться як операції:

• виробництво — перетворення сировини (ресурсу) на продукти;
• поставки продукту споживачеві;
• транспортування — переміщення товарів і людей з одного місця в інше 

без будьяких фізичних змін;
• сервіс — операція, спрямована на надання послуг споживачам.
В усіх операційних системах реалізуються основні	 функції	 операційного 

менеджменту: 
1) планування — впливає на вибір мети операційної системи, а також інс

трументів і механізмів її досягнення; передбачає використання моделювання 
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для операцій у загальному часовому полі; моделювання розвитку операційної 
системи для досягнення поставленої мети;.

2) організування — передбачає реалізацію прийнятих планів окремими 
виконавцями і підрозділами; має забезпечувати чіткість виконання операцій, 
взаємозв’язок виконавців і підрозділів операційної системи і підвищувати 
ефективність їх діяльності;

3) мотивації — забезпечує виконання функціональних обов’язків. За
вдання функції мотивації — забезпечення виконання роботи усіма працівни
ками відповідно до їхніх службових повноважень і розроблених планів; 
мета — створення внутрішньої мотивації для виконавців. Реалізація цієї 
функції забезпечується менеджерами завдяки формуванню ситуації, що спо
нукає до виконання роботи з найвищою віддачею. Це досягається вмілим уп
равлінням персоналом і адекватним стимулюванням його праці;

4) контролю — передбачає систематичний процес, за допомогою якого 
операційні менеджери регулюють діяльність операційної системи, забезпечу
ючи її відповідність планам, цілям і нормативним показникам;

5) координування — важлива ланка в діяльності операційної системи, де 
реалізується визначений комплекс операцій. Без координування система пе
рестає бути ефективною.

Ефективність і раціональність операційного менеджменту залежать від 
правильного вибору операційної стратегії. Залежно від стратегії організації 
будується операційна	система — сукупність взаємодії трьох підсистем:

• перетворення (виконує продуктивну функцію з перетворення входів на 
виходи); 

• забезпечення (функціонує для безперебійної роботи підсистеми перетво
рення, охоплює допоміжне та обслуговуюче господарства); 

• планування та контролю (планує діяльність організації на наступний 
період, здійснює контроль за виконанням рішень, визначає стратегічні 
напрями розвитку організації).

Для розроблення ефективної операційної стратегії необхідно виявити мож
ливості економічної системи та мету організації. Стратегія — це план, створе
ний для виконання місії. Для розроблення стратегії потрібно проаналізувати 
розвиток фірми. Одним з методів такого аналізу є SWOTаналіз, за якого роз
глядають загрози і можливості зовнішнього середовища, а потім аналізують 
сильні та слабкі сторони організації. Місія і розроблення стратегії вимагають, 
щоб організація визначила свою компетентність і шлях використання ре
сурсів для задоволення потреб ринку. Стратегічні й тактичні рішення підтри
мують операційну місію і стратегії організації.

Стратегічні	рішення	операційного менеджменту:
• стратегія товару — визначає процес виготовлення товару, рішення щодо 

якості, виробничих витрат, запасів, потужності, трудових ресурсів 
тощо;

• стратегія процесу — можливості процесу, доступні для виробництва то
вару. Ці рішення впливають на технології, обладнання, якість, обслуго
вування, трудові ресурси, гнучкість виробництва;

• стратегія вибору місця розташування. Рішення про місце розташування 
виробничих і сервісних організацій різняться. Виробниче підприємство 
розміщується ближче до сировини і матеріалів, а сервісне — до спожи
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вача, стратегія розміщення безпосередньо залежить від технологій, на
явних будівель, споруд;

• стратегія людських ресурсів — передбачає рішення стосовно якості та 
кількості трудових ресурсів, системи мотивації;

• постачання — прийняття рішень про вибір постачальників, обсяги за
купівель, страхові запаси тощо.

Тактичні	рішення	операційного менеджменту охоплюють:
• тактику управління запасами — рішення стосовно запасів можуть бути 

оптимальними тоді, коли задовольняються потреби попиту, оператив
новиробничого планування і планування використання трудових ре
сурсів;

• тактику оперативновиробничого планування — ефективне планування 
виробництва визначає потребу в трудових ресурсах та виробничих по
тужностях;

• тактику якості — рішення щодо визначення необхідного рівня якості;
• тактику надійності — рішення щодо надійності, ремонтопридатності, 

обслуговування та ін.
Успішна стратегія операційного менеджменту залежить від урахування:
• вимог зовнішнього середовища (у певних економічних, культурних і 

технологічних умовах організація намагається виконати свою страте
гію);

• конкурентних вимог (врахування сильних та слабких сторін конкурен
тів і прогнозування їх можливих дій);

• стратегії організації (можливих її напрямів розвитку);
• життєвого циклу товару (врахування стадії його розвитку).
Управління операційною системою організації. Операційні системи нале

жать до категорії складних і мають такі характерні особливості:
• складаються з великої кількості підсистем і елементів. Водночас кожна 

з них є єдиною системою, що складається з технічних засобів, програм
нообчислювального та інформаційного забезпечення, персоналу, який 
обслуговує систему під час її функціонування;

• вирішують комплекс різноманітних функціональних завдань (управ
ління підготовкою виробництва; технікоекономічне постачання; опе
ративне управління виробництвом; управління персоналом; управління 
фінансами тощо);

• залежно від типу і структури побудови мають складну мережу передан
ня інформації;

• схема підпорядкованості ланок операційних систем, як правило, ієрар
хічна, тобто в системі існують верхні, середні та нижні ланки;

• мають загальну мету: створення продукції з одночасним наданням пос
луг на ринку споживачів;

• мають свій сегмент ринку для кожної операційної системи;
• показники функціональної ефективності залежать від структури опера

ційної системи і технології її функціонування.
В основу побудови операційних систем покладено виділення головної їх 

ланки — технології. Технологія — це прийнятий для певного бізнесу метод 
поєднання економічних, людських та інформаційних ресурсів під час ство
рення товару або надання послуг споживачеві. Управління операціями — тра
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диційно авторитарний процес, що передбачає ланцюг команд. В основі ієрар
хічної побудови операційних систем — переважання ролі базової технології. 
Технологічна ієрархія в управлінні операціями повинна обов’язково познача
тися на ієрархіях відповідальності, посад, обов’язків і технологій.

Існують три основні підходи до побудови операційних систем: функціо
нальний, галузевий і організаційний.

Функціональний підхід ґрунтується на виділенні та формалізованому описі 
послідовних або паралельних функцій, необхідних для одержання заданого 
результату. Функціональна операційна система — це особливий тип системи 
операційного менеджменту і є вихідною управлінською моделлю для побудо
ви адаптованих моделей.

Галузевий	підхід передбачає, що операційні системи побудовані на основі 
максимального урахування галузевої специфіки діяльності. Головний кри
терій побудови галузевої операційної системи — керованість основної техно
логії. Цей підхід більш ризикований, оскільки підвищує потенційні витрати 
від невірно прийнятих рішень. Прикладом галузевого підходу є управління в 
галузях з безперервним виробничим циклом, на машинобудівних підприємс
твах. Галузева операційна система максимально прив’язана до конкретних 
технологій і операцій і тому дуже ефективна, але не допускає змін, тобто не 
адаптована.

Організаційний	 підхід допускає, що технічні, функціональні та галузеві 
чинники вже враховані. Тому він є найбільш гнучким, оскільки налагоджує 
управління операціями, виходячи з інформаційних критеріїв ефективності 
управління, але все це допустимо лише за безумовного врахування операцій
них констант.

Ці підходи не є альтернативними. Розумна побудова операційного менедж
менту передбачає послідовне застосування функціонального, галузевого і ор
ганізаційного підходів.

Операційна система не існує вічно: вона виникає, проходить періоди ста
новлення і розвитку, розквіту, спаду і загибелі.

Перший	етап — зародження і формування операційної системи. Характе
ризується порівняно низькою ефективністю і низькими темпами її зростання. 
Головною причиною цього є те, що на цьому етапі ще не сформовані всі необ
хідні основні та допоміжні ланки, а координація між ними слабка. Тому пот
рібна особлива система менеджменту, яка забезпечила б виняткове концент
рування повноважень і відповідальності.

Другий	етап — швидке зростання ефективності. Операційна система вже 
сформувалася як цілісність. Змінюються вимоги до операційних підсистем. 
Повноваження і відповідальність збалансовано розподіляються. Головною пе
редумовою успішного управління операційною системою є раціональна внут
рішня структура, правильна організація інформаційних потоків і чітка спе
ціалізація підрозділів.

Третій	етап — період стабільності, який характеризується найвищими по
казниками ефективності функціонування операційної системи, незмінністю її 
вихідних параметрів, низькою імовірністю відмовлень. Резерви ефективності 
пов’язані з управлінням витратами, раціональною системою стимулювання з 
частковими технологічними поліпшеннями і підготовкою персоналу. Період 
стабільності прямо пропорційно залежить від стилю управління операційно 
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го менеджера, наявності та якості вхідних ресурсів, роботи маркетингової  
служби.

Четвертий	етап — стадія спаду ефективності. Тут вирішується проблема 
вибору — ліквідації чи модернізації операційної системи. Зниження ефектив
ності на цьому етапі залежить від двох груп впливу:

•  зміни зовнішніх умов функціонування (зниження цін, зменшення обся
гу реалізацій, активізації конкуренції тощо);

• внутрішніх деструктивних процесів, пов’язаних з дисципліною і від
повідальністю, погіршенням відносної “якості персоналу”, фізичним і 
моральним старінням устаткування тощо.

Під час проектування операційної системи перший етап можна істотно ско
ротити. На другому і четвертому етапах життєвого циклу операційної систе
ми дуже важливо забезпечити формування гнучкого, чутливого до інновацій 
менеджменту, що забезпечить прийняття обґрунтованих рішень щодо подаль
шої долі системи. На цих стадіях часто виникає необхідність заміни колиш
нього керівництва на нове, здатне об’єктивно робити висновки щодо перспек
тив певної операційної системи.

Підприємства різняться розмірами території, устаткуванням, масштабом 
виробництва, а також ступенем спеціалізації на виготовленні певної продук
ції. Чим обмеженіша номенклатура товарів, тим вищий рівень спеціалізації 
підприємства.

Підприємство — це комплекс пов’язаних між собою підрозділів. Основою 
формування виробничих структур організацій є виробничий процес. Склад 
цехів і служб, форми їх взаємозв’язків формують виробничу структуру. Усі 
підрозділи можуть бути поділені на підрозділи основного виробництва, допо
міжні та обслуговуючі господарства. 

До підрозділів (цехів) основного виробництва належать: заготівельні, об
робки, складальні. До допоміжних — інструментальні, ремонтні та інші для 
забезпечення основного виробництва інструментом, технологічним оснащен
ням, а також здійснення ремонту устаткування, будинків і споруд. Обслуго
вуючі господарства (складське, транспортне, енергетичне) служать для забез
печення потреб основних і допоміжних підрозділів.

Склад цехів і обслуговуючих господарств, а також форма поєднання їх 
діяльності визначають виробничу структуру підприємства. Структура повин
на забезпечити:

• встановлення раціональних виробничих зв’язків і пропорцій між окре
мими підрозділами, виробничими ділянками і робітниками;

• правильне співвідношення між потребами основних підрозділів і мож
ливостями допоміжних цехів та обслуговуючих господарств.

Виробнича структура підприємства відображає характер поділу праці між 
окремими підрозділами і визначає ступінь взаємного зв’язку різних підроз
ділів підприємства між собою. Найбільш характерні три види виробничої 
структури.

Технологічна	структура, за якої кожен основний цех спеціалізується на 
виконанні певної частини загального виробничого процесу, має чітку техно
логічну відособленість. Організація основних цехів за технологічним принци
пом характерна для підприємств одиничного і серійного виробництва. Такий 
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принцип формування основних цехів ускладнює маршрут руху виробу, вироб
ничі взаємозв’язки цехів, збільшує тривалість виробничого циклу.

Предметна	структура, за якої основні цехи підприємства організовані за 
ознакою виготовлення кожним з них певного виробу або його частини, певної 
групи деталей. Предметна структура переважно застосовується в механічних 
і складальних цехах підприємств крупносерійного і масового виробництва.

Змішана	 структура характеризується наявністю на підприємстві основ
них цехів, організованих і за технологічним, і за предметним принципами.

Найдосконалішою формою здійснення виробничого процесу є організація 
потокових ліній. За такої організації все технологічне устаткування встанов
люється відповідно до ходу технологічного процесу, забезпечуючи його пото
ковість і безперервність. Послідовне розташування значно скорочує шлях пе
реміщення деталей, зменшує витрати на транспортування, дає можливість 
використовувати міжопераційний транспорт, що зменшує цикл виготовлення 
виробу. Така побудова цехів характерна для підприємств масового і крупно
серійного виробництв.

Виробнича структура підприємств повинна змінюватися зі зміною техніки, 
засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, із впровадженням 
нової технології і організації виробничого процесу.

4.3.6. Логістичний менеджмент

У зв’язку зі становленням ринкових відносин в Україні останніми роками 
з’явився і активно розвивається новий науковопрактичний напрям — логіс
тика. Вражаючі результати, яких спромоглися досягнути розвинені держави 
завдяки застосуванню в економіці логістичного підходу, викликали неабия
кий інтерес у вітчизняних вчених, викладачів вищих навчальних закладів, 
науковотехнічних працівників, менеджерів підприємств, інженерів і бізнес
менів.

Інтерес до логістики пов’язаний із розвитком економіки та бізнесу. Від са
мого початку ринкових змін зусилля фірм були спрямовані на зниження собі
вартості продукції. У сучасних умовах, коли пропозиція переважає попит, усі 
підприємці прагнуть забезпечити збут продукції за рахунок зменшення за
гальних витрат. Саме цьому і служить логістичний менеджмент. Одночасне 
прагнення до мінімальної ціни та високої якості продукції та послуг (або до
тримання світових стандартів якості) позиціонує фірму на конкретному рин
ку як одного з головних лідерів.

За кордоном логістика вже давно стала практичним інструментом бізнесу, 
а інтегрована логістика є однією з основних комплексних функцій, що харак
теризує фінансововиробничу діяльність західних фірм. Різні логістичні кон
цепції у стратегічному плануванні та сучасному управлінні основними сфера
ми бізнесу протягом 25 і більше років застосовують провідні зарубіжні фірми 
й транснаціональні корпорації, такі, як IBM, Procter & Gamble, Digital 
Equipment, General Motors, Ford Motors, Volvo, Toyota Motors, Electrolux, 
TNT, Deutsche Telecom, Bilspedition, Schenker, ASG, Acer Computer, G&F 
Industries, General Foods, Johnson & Johnson та багато інших.

Логістика є досить молодою наукою, яка розвивається дуже швидкими 
темпами. Більшість елементів, що належать до її понятійного апарату і термі
нології, з розвитком ринкових відносин постійно уточнюються і змінюються, 
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набуваючи нового змісту. Найбільш інтенсивний розвиток логістики за кор
доном спостерігається останні тридцять років. Саме тоді виникли сучасні мар
кетингова та інтегральна концепції логістики (логістичний менеджмент).

В Україні, як і в Росії та інших країнах з перехідною економікою, навчаль
нометодичне забезпечення дисципліни “Логістичний менеджмент” недостат
нє. За останні 10 років відбувся прорив у вітчизняних публікаціях з логісти
ки — вийшло кілька десятків навчальних посібників, підготовлених різними 
вищими навчальними закладами. Проте майже в усіх них поняття “логістич
ний менеджмент” чітко не визначено, що зумовлено відсутністю єдиного ме
тодологічного підходу до вивчення логістики загалом, визначеності у понятій
ному апараті й термінології, а найголовніше — недостатністю використання 
зарубіжного досвіду викладання дисципліни й практичного застосування ло
гістичного менеджменту на фірмах. Це стає проблемою підготовки мене
джерів і фахівців з логістики в Україні. 

Для подолання її у 2002 р. Київський національний авіаційний універси
тет провів набір студентів першого курсу на спеціальність “Логістика”. Вив
чення логістики було введено у вищих навчальних закладах для студентів, 
які отримують освіту за спеціальностями “Економіка і підприємництво”, 
“Менеджмент” і за деякими технічними спеціальностями.

Водночас популяризується й актуалізується теорія логістики у різноманіт
них публікаціях, посібниках тощо. Так, кафедрою економіки й маркетингу  
Державного університету “Львівська політехніка” видано перший вітчизняний 
науковий посібник з логістики (Крикавський Є. Логістика підприємства); по
чинаючи з 1994 р., надруковано чимало публікацій з логістики в Україні; по
кладено початок проведенню міжнародних конференцій “Маркетинг і логісти
ка в системі менеджменту” (1996, 1998, 2000, 2002) тощо.

Визначення та місце логістичного менеджменту в системі управління фір-
ми. Визначення сутності логістики у формуванні стратегії підприємства дало 
підстави для створення терміна “логістичний менеджмент”, який означає 
менеджмент у логістичних системах на засадах теорії логістики. Вузьке зна
чення цього терміна, сформоване під впливом динаміки реальних процесів у 
промисловості, ґрунтується на інтеграції логістики та менеджменту у форму 
“логістикоменеджменту” як комплексної локалізованої системи управління 
матеріальними та інформаційними потоками. 

Теоретична розбудова логістики як повноцінної постійної складової теорії 
сучасного менеджменту сформувала ширше розуміння цього слова — нарівні 
з маркетингом. Тобто в понятті “логістичний менеджмент” слово “логістич-
ний” як прикметник означає такий менеджмент, що функціонує обов’язково 
на засадах теорії логістики. Іншими словами (за визначенням Є. Крикавсько
го [56]) приймають до виконання такі управлінські рішення, що не суперечать 
логістичному підходові, тобто оптимальні рішення для підприємства як ло
гістичної системи. 

З позиції теорії управління в ринковій економіці поняття “логістичний	
менеджмент” трактується у двох аспектах: поперше, як сукупність засобів 
та форм управління виробництвом і збутом для досягнення стратегічних, так
тичних та оперативних цілей і завдань фірми; подруге, як інструмент керу
вання взаємовідносинами персоналу фірми між собою, із зовнішніми партне
рами по бізнесу та зі споживачами продукції (послуг).
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У першому аспекті логістичний менеджмент на фірмі є синергією основних 
управлінських функцій (організування, планування, регулювання, коорди
нування, контролю, обліку й аналізу) з елементарними та комплексними ло
гістичними активностями для досягнення цілей мікрологістичної системи, 
що формується.

У другому аспекті логістичний менеджмент — це управлінський персонал, 
який за своєю роллю в управлінській ієрархії фірми й організаційних рівнях 
логістичної системи можна поділити на три групи:

• топменеджмент (top management) — вищий управлінський персонал, 
наприклад інтегральний менеджер, начальник відділу логістики, члени 
виконавчої дирекції фірми, виконавці функції логістичних менеджерів 
та ін.

• мiddle management (supervisors) — середній управлінський персонал;
• low management — нижчі ланки логістичного персоналу фірми.
При побудові сучасних мікрологістичних систем велике значення має виз

начення місця логістичного менеджменту в загальній структурі управління 
фірмою, його взаємодії з іншими сферами менеджменту. Сучасна система ме
неджменту фірми є композицією організаційної структури управління з функ
ціональноорієнтованими сферами діяльності (фінанси, інвестиції,  виробниц
тво, маркетинг та збут, інновації, персонал тощо), об’єднаними стратегічними, 
тактичними та іншими цілями. З погляду логістики виконання функцій стра
тегічного (тактичного, оперативного) та функціонального менеджменту має 
сприяти просуванню логістичної місії фірми, узгодженої з маркетинговою та 
виробничою стратегіями. Враховуючи це, система менеджменту фірми може 
бути представлена у вигляді схеми (рис. 4.5).

Особливістю логістичного менеджменту є те, що він як за стратегічними, 
так і за тактичними (оперативними) цілями та завданнями пов’язаний з усіма 
функціональними особливостями менеджменту (інвестиційного, інновацій
ного, виробничого, фінансового, інформаційного, персоналу) в процесах уп
равління закупівлями матеріальних ресурсів, виробництвом та збутом готової 
продукції. Часто дуже важко розрізнити сфери дії логістичного та інших 
видів менеджменту (особливо виробничого, інвестиційного, фінансового, ін
формаційного), тому зазвичай виокремлюють основну координаційну та ін
теграційну функції логістичного менеджменту на вищих рівнях ієрархії уп
равління на фірмі.

Зміст системи менеджменту ґрунтується на структурнофункціональному 
підході й зображений у вигляді шахової таблиці, елементи якої на перетині 
становлять змістові елементи системи менеджменту. Такими змістовими еле
ментами є [56] (по горизонталі):

• виробниче, фінансове, маркетингове, логістичне планування;
• мотивування у виробництві, фінансах, маркетингу, логістиці;
• виробниче, фінансове, маркетингове, логістичне контролювання;
• організування виробництва, фінансів, маркетингу, логістики;
• виробниче, фінансове, маркетингове, логістичне регулювання.
Ця шахова таблиця є відкритою справа і знизу. Відкритість справа озна

чає, що у разі появи нового напряму економічної науки система менеджменту 
збагатиться новим змістом як новою структурою, інтеграція якої із наведени
ми елементами дасть іншу за змістом систему. 
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Відповідно інтегрованими змістовими елементами системи менеджменту 
є: виробничий менеджмент; фінансовий менеджмент; маркетинговий менедж
мент; логістичний менеджмент. Конкретне наповнення певного змістового 
елемента істотно залежить від часового фактора, зважаючи на те, що менедж
мент в оперативному, тактичному і стратегічному аспектах значною мірою 
відрізняється, як і прийняті логістичні рішення.

Інтеграція функцій і процесів у логістичному менеджменті [56]. Концеп
ція логістики може генерувати певні корисні результати на рівні інтеграції 
як логістичних функцій, так і логістичних процесів, сфер діяльності тощо. 
У кожному з названих випадків логістична інтеграція має на меті усунути 
“шви”, які існували до початку інтеграції. Переважно, такі “шви” (стики) ма
ють природне походження: є наслідками спеціалізації, інституціоналізації, 
локалізації компетенцій тощо. Водночас їх створюють і спеціально для чіткої 
ідентифікації меж об’єкта, для страхування успіху в конкурентній боротьбі, з 
метою концентрування зусиль на предметах діяльності виключної компетен
ції тощо. Наприклад, завданнями логістики може бути передбачена інтегра-
ція (для подолання бар’єрів, усунення “швів”):

• логістичних функцій складування і транспортування;
• фаз постачання і виготовлення;
• матеріальних та інформаційних потоків;
• сфер логістики та маркетингу;

Рис.	4.5.	Логістичний менеджмент у системі менеджменту фірми
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• стратегічного та операційного управління;
• локальних і національних (глобальних) стратегій розвитку [56].
У разі логістичної інтеграції функцій, процесів, сфер діяльності будемо го

ворити про синергійний ефект логістики та його відносний рівень — ефектив-
ність, об’єктивізації оцінки якої сприятиме методичний підхід.

Синергійний ефект логістики має свій розвиток. Так, першим	етапом	слід 
вважати логістичну інтеграцію на операційному рівні, коли здійснюється ін
тегроване управління окремими логістичними операціями, процедурами, фун
кціями тощо. Другий	 етап логістичної інтеграції охоплює операційне управ
ління матеріальним потоком в межах фазових підсистем (постачання, 
виробництво, дистрибуція). Третій	етап	реалізує принцип цілісного управлін
ня матеріальним потоком у системі виробничого, дистрибуційного підприємс
тва або підприємства сфери послуг. Четвертий	етап — міжфункціональна ін
теграція, є інтеграцією сфер виробництва, фінансів, маркетингу, логістики, 
персоналу тощо. П’ятий	етап	відмінний від попередніх стратегічною спрямо
ваністю на формування надсистем, тобто систем міжорганізаційної логістики, 
ланцюгів поставок.

На практиці не завжди вдається чітко вирізнити складові економічного 
ефекту, оскільки раціоналізація (операційна, організаційна, структурна тощо) 
здійснюється переважно комплексно, і виокремити відособлений вплив певно
го чинника проблематично. Водночас результати факторного аналізу здебіль
шого лежать в площині “явного” (a priori). Так, логістичний аутсорсінг при 
формуванні ланцюгів поставок взамін виконання окремих логістичних функ
цій (наприклад, транспортування) власними підрозділами — це ефект спеціалі
зації, якщо спостерігаються позитивні зміни у витратах, тривалості, надійності 
тощо, проте загальні позитивні зміни у витратах чи запасах внаслідок створен
ня ланцюга поставок — це сфера синергійного ефекту [56]. 

Логістика  і  виробництво.  Перший головний напрям розгляду логісти
ки — це логістика всередині підприємства. Її специфічність у можливості 
впливу на формування місії організації. Мікро чи внутріфірмове середовище 
розглядають в таких аспектах: 1) визначення і формування таких понять, як 
конкурентна перевага і логістичний ланцюг; 2) ідентифікація відносин між 
логістичною та іншими сферами діяльності підприємства; 3) щодо факторів 
впливу на формування витрат, в тому числі логістичних. Такий розгляд зумо
влює необхідність встановлення взаємозв’язку між логістикою і виробниц
твом. Принципово важливою тут є діяльність, яка стосується виробництва чи 
складання матеріалів (частин) в готовий продукт або напівфабрикати. Це, у 
свою чергу, передбачає такі допоміжні види діяльності, як планування вироб
ничого процесу, ремонт обладнання, випробування тощо.

Класична модель виробничого менеджменту ґрунтується на тривалих ви
робничих циклах з нечастими змінами структури виробництва чи перенала
годження виробничої лінії, а це може впливати на обсяги зберігання кінцевих 
продуктів, параметри постачання тощо. Отже, необхідно ретельно вивчити всі 
переваги і недоліки тривалого виробничого циклу на противагу короткому, 
оскільки тривалий виробничий цикл і великі партії — це низькі витрати ви
робництва, але високі витрати капіталу в запасах, а короткий виробничий 
цикл і малі партії — це вищі витрати виробництва, але менші витрати капіта
лу в запасах. У цьому власне і полягає конфлікт логістики з виробництвом як 



379

конфлікт виробничих і логістичних витрат — витрат запасів. У багатьох галу
зях промисловості існує така тенденція: намагання зробити виробничий цикл 
максимально коротким за мінімальних затрат часу і сировини. Це особливо 
стосується фірм, які починають впроваджувати систему “justintime” (“точно 
вчасно”), складаючи графіки постачання матеріалів, сировини, складових ви
робу, запасних частин.

Крім того, сфера виробництва зацікавлена в мінімальному впливі сезонно
го попиту на товари та режим виробництва, оскільки це зумовлюватиме ефек
тивність використання потужності підприємства та витратні характеристики 
виробництва. Але це також може означати, що не завжди потрібно очікувати 
зміни попиту, просто необхідно мати в наявності достатню кількість товарів і 
пропонувати їх там, де вони потрібні на даний момент. 

Наприклад, продаж зимових лиж і аеросаней залежить від холодної пого
ди і кількості снігу, отже, оскільки погода в різних регіонах різна, то й попит 
на ці товари буде неоднаковим. Щоб уникнути перевиробництва і підтримува
ти низькі ціни, фірми виробляють протягом сезону, як правило, велику кіль
кість товару, і роблять це за спеціально складеними графіками або навіть по
чинають виробництво товарів ще задовго до сезону продажу. Але таке 
виробництво може бути економічно невигідним, оскільки зростають витрати 
запасів, складування товарів. 

Отже, це вимагає певних, компенсаційних заходів для вирішення цієї про
блеми, а саме — зниження витрат на виробництво. Тому логістика повинна 
бути готовою до таких сезонних закупівель товарів, пов’язуючи свою діяль
ність з виробництвом. Наприклад, компанія Hallmark ще в літні місяці почи
нає завозити свої різдвяні подарунки на склад в KansasCity, а той, у свою чер
гу, восени транспортує ці товари роздрібним торговцям.

Таким чином, менеджер з логістики у сфері постачання відповідає за рух і 
складування матеріалів і сировини для виробництва, а це означає, що логіс
тика і виробництво тісно пов’язані з постачанням. За недостатньої кількості 
запасів підприємство зупиняє роботу, і це призводить до підвищення непро
дуктивних витрат, а отже і собівартості. Щоб запобігти цьому, багато фірм 
сьогодні відповідальність за управління виробництвом покладають саме на 
логістичний менеджмент. За цих умов роль логістики стає дедалі відповідаль
нішою.

Іншим напрямом діяльності фірми, який пов’язаний з логістикою і вироб
ництвом, є пакування, яке в багатьох фірмах трактується як логістична діяль
ність. І виробництво, і логістика істотно впливають на пакування, оскільки 
саме воно захищає товари від пошкодження. Пакування важливе також для 
маркетингу. Зв’язок між логістикою і виробництвом стає актуальнішим нині, 
коли дедалі частіше сировина і матеріали постачаються зза закордону. Тому 
багато фірм укладають угоди з іноземними кінцевими виробниками для ви
робництва товару повністю чи виготовлення окремих частин. Це особливо по
ширено в харчовій промисловості, де є багато фірм, які мають бажання вироб
ляти і продавати товари під маркою відомої фірми [56].

Логістика  і  маркетинг. Тривалий період теорії маркетингу і логістики 
розвивалися ізольовано, зосереджуючи зусилля на цілком відмінних “влас
них” предметах і об’єктах дослідження, формуючи відповідно специфічні 
цілі, завдання та функції, певний дисциплінарний інструментарій та інститу
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ціональну основу. Цей перший період паралельного співіснування маркетин
гових і логістичних концепцій тривав до початку 80х років минулого століт
тя, коли маркетинг і логістику почали трактувати не як функції в управлінні 
підприємством, а як концепції управління: маркетинг — ринковоорієнтоване 
управління; логістика — системноорієнтоване управління.

На сучасному етапі розвитку стратегічний маркетинг і логістика активно 
інтегруються у формі єдиної концепції	маркетинго-логістичного	управління. 
Результатом такої інтеграції можна вважати, поперше, мінімізацію загаль
них витрат за певного рівня обслуговування клієнта; подруге, максимізацію 
корисності маркетингу і логістики (формальної корисності, корисності во
лодіння, корисності місця і часу); потретє, прискорення матеріального пото
ку, а відтак підвищення реакційної здатності економічних систем, побудова
них на логістичних засадах, з активізацією таким чином базових чинників 
конкретних переваг.

Така інтеграція має відбуватися на всіх ієрархічних рівнях у стратегічно
му та операційному аспектах, і це гарантуватиме повноцінне розширення 
маркетингової концепції задоволення потреб клієнта відповідною логістич
ною концепцією у вигляді формули “7R” (відповідні продукт, кількість, 
якість, час, місце, інформація, вартість реалізації замовлення).

Успіх інтеграції стратегій маркетингу і логістики залежить від конкрет
них умов здійснення вибраної стратегії конкуренції стосовно зовнішнього та 
внутрішнього середовищ підприємства (формування логістичних концепцій; 
логістична побудова постачання та дистрибуції; гармонізація інформаційного 
забезпечення, транспортноскладської, пакувальної, маніпуляційної, ко
місійної інфраструктури тощо).

Синергійний ефект інтеграції маркетингу і логістики в управлінні підпри
ємств, кооперації підприємств (логістичних систем, логістичних ланцюгів) 
може бути відстежений у причиннонаслідковому зв’язку: “стратегія конку
ренції →	 маркетингmix →	 логістикаmix →	 корисністьmix”. Кожна ланка 
цього ланцюга виконує особливу функцію у формуванні мінімальних сукупних 
витрат, оптимального рівня логістичного сервісу, максимальної корисності  
товару чи послуги для споживача, і це узгоджується із стратегічними цілями 
підприємства. Ланка реалізує функції з допомогою певних інструментів. Для 
маркетингуmix такими інструментами є товар, ціна, просування, збут, обслу
говування; для логістикиmix — це замовлення, транспортування, складу
вання, пакування, формування запасів, логістичне обслуговування; для ко
рисностіmix — формальна корисність, корисність володіння, часу, місця, ін
формації, додаткового сервісу.

Варіантом реалізації інтегрованого маркетинговологістичного управління 
є втілення його інтегрованих принципів у певній ієрархічній економічній сис
темі, що функціонує як логістична. Функціональними сферами логістичного 
управління підприємством є [56]: 

• оптимізація	 фізичного	 переміщення	 матеріалів (формування страте
гій, комп’ютерне моделювання та імітація, інтеграція логістичних лан
цюгів, багатокритеріальна оптимізація); 

• поліпшення	інформаційних	процесів (впровадження сучасних інформа
ційних технологій, автоматична ідентифікація, сучасна технологія об
роблень замовлень, електронний обмін інформацією); 
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• отримання	 оптимальних	 матеріальних	 запасів (синхронізація пере
міщення з управління запасами, впровадження сучасних концепцій 
управління запасами, підвищення логістичного сервісу — надійність, 
якість, еластичність поставок); 

• синхронізація	 інфраструктури	 логістичних	 процесів (координування 
замовлень споживачів із транспортноскладськими та пакувальними 
процесами, синхронізація роботи внутрішнього та зовнішнього транс
порту, пристосування систем автоматичної ідентифікації, інформацій
них процесів до потреб логістичного ланцюга); 

• управління	загальними	логістичними	витратами (мінімізація сукуп
них витрат, впровадження методів контролінгу, ефективне використан
ня просторовочасового потенціалу).

Водночас ті самі сфери логістичного управління певною мірою є сферою 
маркетингового управління: фізичне переміщення — маркетинг у сферах пос
тачання та дистрибуції; інформаційні процеси — формування маркетингових 
інформаційних систем; матеріальні запаси та інфраструктура логістичних 
процесів — ринкова позиція і стратегічне планування; загальні витрати — 
планування маркетингу (бюджет маркетингу).

Об’єктивною підставою створення логістичних систем є реалізація синер
гійного ефекту, який може виявлятися, поперше, у загальному прискоренні 
матеріального потоку, що адекватно прискоренню реакції на бажання клієн
та; подруге, у зменшенні сукупних витрат за рахунок усунення конфліктів 
часткових витрат; потретє, у підвищенні рівня логістичного сервісу (рівня та 
якості обслуговування), що адекватне збільшенню додаткової вартості (ко
рисності) для клієнта, а відтак формуванню додаткових конкурентних пере
ваг. Ці три складові синергійного ефекту реалізуються відповідно у процесі 
трансформації матеріального потоку, зміни транспортноскладських та мані
пуляційних властивостей, зміни інформації [56].

Функціонування логістичних систем створює для споживача додаткову 
вартість. Вартість чи корисність будьякого наявного товару називають фор
мальною корисністю. Проте для споживача, як правило, є важливим не тіль
ки те, що товар повинен мати формальну корисність, а й наявність його у не
обхідний час і в певному місці для того, щоб споживач міг його купити. 
Додаткову вартість товарів, яка додається понад формальну корисність, нази
вають вартістю місця,	часу	і	володіння. Діяльність з логістики забезпечує ко
рисність місця і часу, тоді як маркетинг зумовлює корисність володіння.

Вартість	місця	—	величина, яка створюється для того, щоб зробити товар 
придатним для купівлі та споживання в необхідному місці. Логістика прямо 
відповідає за вартість місця, а саме — як ефективніше організувати рух сиро
вини і матеріалів, їх складування від точки їх виникнення до точки спожи
вання.

Вартість	часу	—	величина, яка створена за рахунок “чогось” у необхідний 
час. Товари не є важливими для споживачів, якщо їх немає або вони непри
датні саме в той час, коли у них виникає необхідність.

Вартість	 володіння	 є важливим додатком до товару, оскільки дає змогу 
споживачеві отримати право власності на товар. Вартість володіння не є ре
зультатом діяльності логістики, але вона пропонує деякі вигоди — кредити і 
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знижки під час купівлі товарів, відкладення оплати, як і можливість спожи
вачеві володіти товаром. Логістика і маркетинг пов’язані саме завдяки вар
тості володіння.

Логістика  і  фінанси. Розглянемо два важливі аспекти, що стосуються 
взаємозв’язку фінансів і логістики [56]:

1) менеджер з логістики прагне збільшити доходи фірми за рахунок інте
грування діяльності таких функціональних підрозділів, як маркетинг і ви
робництво. Це стосується, наприклад, прийняття рішення щодо організуван
ня складування чи створення парку вантажівок з метою забезпечення кращого 
сервісу. Це ті активи, які вимагають великих затрат капіталу, тому виправда
ною може бути обґрунтована витрата цих коштів на закупівлю нових машин 
(обладнання) чи проведення нової рекламної кампанії або ще якісь капітало
вкладення;

2) товарноматеріальні запаси (ТМЗ). Саме вони є капіталом фірми, і вона 
сподівається їх продати: їх надлишок — це прямі втрати, як витрати утриман
ня запасів; їх вичерпання — імовірні втрати, як витрати вичерпання ресурсів.

Іншим важливим напрямом діяльності фірми є ведення бухгалтерського 
обліку для отримання інформації про витрати, що є необхідним для логісти
ки. Без потрібної інформації, яка стосується витрат, важко здійснювати опе
ративний аналіз. Тут виникають проблеми, оскільки централізована система 
обліку фірми спрямована на одержання фінансових показників, необхідних 
для фінансового аналізу чи питань щодо сплати податків, а також для здійс
нення аудиту, але не для управлінських цілей у сфері логістики. Якщо уза
гальнити, то системи бухгалтерського обліку і контролю повинні бути джере
лами інформації, яка б забезпечувала ефективне управління логістикою та її 
складовими.

Зв’язки логістики з фінансами доцільно дослідити через призму зв’язків із 
сферою постачання, із розвитком технологій, із кадровим та виробничим ме
неджментом тому, що і логістика, і фінанси спрямовані на підвищення рента
бельності капіталу. Типове рішення про закупівлю матеріалів, сировини пе
редбачає визначення, де саме компанія здійснюватиме закупівлю, в якій 
кількості та який саме товар купуватиметься. Всі аспекти прийняття цього 
рішення мають певний вплив на логістичні витрати. Водночас це важливо і 
для фінансів, оскільки частина капіталу виводиться з обороту в запаси, які 
вимагають створення місць складування тощо. Тобто йдеться про капітал в 
основних і оборотних фондах (запасах). Спільним для обох сфер є будьяке рі
шення щодо транспортування та складування товарів, а також підхід до фор
мування страхових запасів та імовірності їх вичерпання.

Зв’язок  логістики  з  кадровим  менеджментом.	 Кадровий менеджмент 
стосується прийняття рішень щодо управління персоналом і передбачає такі 
види діяльності, як наймання працівників, їх навчання, а також оплата пра
ці. Логістика досить тісно пов’язана із системою управління людськими ре
сурсами, і саме вона допомагає у вирішенні таких щоденних проблем, як най
мання працівників, їх відбір, питання щодо зарплати. Логістика також 
допомагає працівникам у створенні кар’єри в логістичному середовищі.

Крім того, цей зв’язок є необхідним для набуття відповідної кваліфікації, 
оскільки це допомагає менеджерам з логістики приймати потрібні рішення в 
складних ситуаціях. Система управління людськими ресурсами на фірмі 
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може забезпечити кваліфіковану інформацію щодо руху робочої сили, прогно
зувати потребу в ній, формувати достатній потенціал тощо. Отже, така взає
модія між логістикою і системою управління людськими ресурсами є важли
вою і необхідною.

Таким чином, фірми можуть з вигодою для себе використовувати 
взаємозв’язок між маркетингом, виробництвом і логістикою, генеруючи скла
дову синергійного ефекту. Деякі економісти описали ці взаємозв’язки як за
безпечення логістикою “мосту” між виробництвом і маркетингом.

Із наведенного вище можна дійти висновку, що логістика наділена актив
ним інтегруючим потенціалом, здатним поєднати разом і вдосконалити взає
модію між такими базовими фірмовими функціональними сферами, як поста
чання, виробництво, маркетинг, дистрибуція, організування продажу. 
Наприклад, перетворюючи маркетингову інформацію, логістичний менедж
мент впливає на виробництво, оптимізуючи виробничотехнологічний цикл 
та продуктові характеристики. Раціонально керуючи запасами матеріальних 
ресурсів та готової продукції у постачанні, виробництві та збуті, логістика 
сприяє зменшенню витрат, зниженню ціни готової продукції та в резуль
таті — поліпшенню стратегічних позицій фірми на ринку. Логістичний ме
неджмент може забезпечувати ефективну координацію обсягів закупівлі ма
теріальних ресурсів і виробництва готової продукції з маркетингом обсягу 
прогнозованого продажу.

Отже, логістичний менеджмент підтримує стабільність фірми на ринку, 
пом’якшуючи протиріччя між маркетингом, виробництвом, фінансами й оп
тимізуючи міжфункціональні внутріфірмові рішення.

4.3.7. Менеджмент конкурентоспроможності

Поняття конкурентоспроможності організації. Сутність і особливості кон-
курентних переваг.  Конкурентоспроможність	 організації — її порівняльна 
перевага стосовно інших організацій певної галузі в країні та за її межами; 
виражена компетентність організації, її уміння робити щось краще від конку
рентів.

Конкурентоспроможність організації ґрунтується на її конкурентних пере
вагах. Конкурентні	переваги	—	це:

• унікальні відчутні та невідчутні ресурси, якими володіє підприємство;
• стратегічно важливі для певного підприємства сфери бізнесу, які дають 

змогу перемагати в конкурентній боротьбі;
• висока компетентність підприємства в певній сфері, яка дає найкращі 

можливості перемагати конкурентів, залучати споживачів і зберігати їх 
прихильність до товарів підприємства;

• будьяка ексклюзивна цінність, яку має організація і яка дає їй перевагу 
над конкурентами;

• ключові фактори успіху: фактори, від яких залежить успіх на ринку, 
конкурентні можливості, прибутковість підприємства.

Конкурентні переваги втілюються в товарах, які випускаються і реалізу
ються організацією на ринку. Продаж товару, що має конкурентну перевагу 
чи виготовленого з використанням внутрішньої конкурентної переваги ор
ганізації, дає змогу одержати додатковий прибуток.
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Для ефективного використання конкурентних переваг рекомендується 
враховувати їх сутнісні характеристики і особливості:

• будьяка стратегія розвитку підприємства повинна ґрунтуватися на його 
конкурентних перевагах;

• основою конкурентних переваг є унікальні активи підприємства чи особ
лива компетентність у сферах діяльності, важливих для певного бізнесу;

• при визначенні конкурентних переваг важливо орієнтуватися на запи
ти споживачів і пересвідчуватися в тому, що ці конкурентні переваги 
реальні, унікальні, відчутні для споживачів і сприймаються ними як 
такі;

• до загальних напрямів досягнення конкурентних переваг належать 
лідерство у витратах, диференціація продукції, фокусування (концен
трація), ранній вихід на ринок, синергізм. Але залежно від специфіки 
товару, організації, ринку, галузі конкурентні переваги можуть мати 
різноманітні форми;

• конкурентні переваги, як правило, реалізуються на рівні стратегічних 
бізнесодиниць і становлять основу ділової стратегії компанії;

• управління конкурентними перевагами здійснюється за тими самими 
функціями, що і управління іншими об’єктами: прогнозування, плану
вання, організування, обліку і контролю, мотивації, регулювання;

• чим більше організація має переваг перед існуючими і потенційними 
конкурентами, тим вищі її конкурентоспроможність, живучість, ефек
тивність, перспективність;

• конкурентні переваги у сучасному світі бізнесу перестали бути статич
ними. Вони змінюються під впливом інноваційного процесу (розроблен
ня нових технологій, зміна стилю життя і потреб споживачів, нове за
конодавство, рішення влади тощо). Тому для утримання конкурентних 
переваг потрібне постійне впровадження нововведень;

• конкурентні переваги не можуть бути вічними, вони створюються і ут
римуються тільки за постійного удосконалення всіх сфер діяльності. 
Можливість збереження конкурентних переваг залежить від джерел їх 
одержання, динамічності інноваційних процесів в організації, своєчас
ної заміни існуючих конкурентних переваг на нові, перспективні;

• організація повинна захищати власні конкурентні переваги за допомо
гою патентів, ноухау, дотримання секретності, контролю над ресурса
ми, зв’язків із власними структурами, стимулювання персоналу;

• для збереження (поновлення) конкурентних переваг у зв’язку зі змі
нами конкурентного середовища необхідний постійний моніторинг дій 
конкурентів і відстеження споживацьких уподобань.

Системний характер конкурентоспроможності організації.  Конкуренто
спроможність організації має системний характер. Існують такі типи	конку-
рентних	переваг	організації:

1) за об’єктами вивчення: конкурентні переваги персоналу, товару, органі
зації, галузі, регіону, країни;

2) по відношенню до організації — внутрішні (низькі витрати) і зовнішні 
(диференціація);

3) за сферами діяльності: технологічні, виробничі, збутові, маркетингові, 
професійні, організаційні, інші конкурентні переваги;
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4) за джерелами одержання — конкурентні переваги високого і низького 
рангу;

5) за часом реалізації — стратегічні й тактичні. 
Конкурентні переваги організації формують рівень її конкурентоспромож

ності, здатності вести успішну конкурентну боротьбу, сприяють ефективному 
використанню її потенціалу. Конкурентні переваги не є постійними характе
ристиками, вони діють тільки у певний період. Зміни в діловому середовищі 
організації змінюють також її конкурентні переваги щодо інших учасників 
галузевого ринку. 

За сферами діяльності виділяють кілька груп конкурентних переваг, на 
використанні яких ґрунтується стратегія розвитку організації: 

Технологічні: 
• якість здійснення наукових досліджень (особливо в наукомістких, висо

котехнологічних галузях);
• можливість інновацій у виробничому процесі;
• можливість розроблення нових товарів;
• рівень опанування існуючих технологій.
Виробничі:
• низька собівартість продукції (досягнення економії за рахунок масшта

бу виробництва);
• якість продукції (зменшення кількості дефектів, скарг, рекламацій);
• високий рівень використання виробничих потужностей (важливо в ка

піталомістких галузях);
• вигідне місцезнаходження підприємства, яке забезпечує економію ви

трат при транспортуванні;
• доступ до кваліфікованої робочої сили;
• висока продуктивність праці;
• здатність виготовлення великої кількості моделей продукції різних роз

мірів;
• можливість виконання замовлень споживачів.
Збутові:
• широка мережа оптових дистриб’ютерів (дилерів);
• широке розповсюдження точок роздрібної торгівлі;
• низькі витрати з реалізації;
• можливість надання сервісних послуг для споживачів;
• швидка доставка.
Маркетингові:
• висока кваліфікація співробітників відділу реалізації;
• зручна для клієнтів система технічної допомоги при купівлі та вико

ристанні продукції;
• акуратне виконання замовлень покупців (незначна кількість помилок і 

повернень);
• різноманіття моделей (видів) продукції;
• мистецтво продажу;
• привабливі дизайн і упаковка;
• гарантії для покупців (при замовленнях поштою тощо).
Професійні:
• особливий талант (важливо при надані професійних послуг);
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•	 ноухау в сфері контролю за якістю;
• компетентність у сфері дизайну;
•	 рівень оволодіння певною технологією;
• спроможність (вміння) проводити ефективну рекламу;
• спроможність швидко переходити від стадії розроблення до промислово

го виробництва.
Організаційні:
•	 рівень інформаційних систем;
• спроможність швидко реагувати на мінливу ринкову ситуацію (добре 

відлагоджений процес прийняття рішень, потрібно мало часу для виве
дення нових товарів на ринок);

• значний досвід і ноухау в сфері менеджменту.
Інші	конкурентні	переваги: 
• сприятливий імідж (репутація) підприємства у покупців;
• загальні низькі витрати (не тільки виробничі);
• вигідне розташування (важливо для роздрібної торгівлі та надання пос

луг);
• приємність у спілкуванні, доброзичливість працівників;
• доступ на фінансові ринки (особливо важливо для підприємств, які пра

цюють в ризикованих чи капіталомістких галузях);
•	 наявність патентів.
Складові	 конкурентоспроможності	 персоналу (робітників, фахівців, ме

неджерів) організації умовно поділяються на спадкові та набуті. До спадкових 
належать: загальні здібності, характер, темперамент, вольові якості, фізичні 
дані тощо. До набутих: 

• ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички і вміння); 
• інтелігентність, рівень культури;
• спрямованість мотивації діяльності, збалансованість особистих і органі

заційних цілей;
• ставлення до праці, колег, клієнтів, проблем організації;
• рівень емоційності, витримка;
• комунікабельність, організованість, цілеспрямованість, відповідаль

ність та інші важливі якості.
Конкурентні переваги працівників конкретної організації повинні бути уз

годжені із специфікою її діяльності, сприяти виконанню місії та реалізації 
стратегії розвитку.

Конкурентоспроможність	 товару зумовлена такими інтегральними по
казниками:

1.	 Якість	товару (сукупність його властивостей і характеристик, які да
ють можливість задовольняти певну потребу). Основними показниками якості 
товару є:

• функціональні характеристики, які визначають призначення і сферу 
використання товару (продуктивність, потужність, конструктивні та 
інші особливості);

• показники надійності (безвідмовність функціонування протягом певно
го часу, довговічність, ремонтопридатність, можливість зберігання);

• показники технологічності (ресурсоємність) — ступінь споживання па
ливноенергетичних, матеріальних ресурсів, технологічна раціональ
ність, новизна конструктивних елементів;
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• показники безпеки;
• ергономічні, нормативні, екологічні показники.
2.	 Ціна	 товару (низькі витрати виробництва за рахунок використання 

ефекту масштабу, високий рівень уніфікації, безвідхідна технологія, висока 
конкуренція у постачальників, наявність товарівзамінників для споживачів 
товару, високий рівень конкуренції у виробників даного товару).

3. Витрати	на	споживання	товару (менші порівняно з конкурентами від
носні витрати ресурсів на експлуатацію товарів, висока ремонтопридатність 
товару, автоматизована система обліку відмов і витрат у споживачів, високий 
рівень конкуренції у виробників даного товару).

4. Рівень	сервісу	товару (надійний імідж виробника, обґрунтовані гарантії 
в супроводжувальних документах, наявність потужностей для сервісного об
слуговування, якісна упаковка товару).

Фактори	конкурентоспроможності	галузі	організації поділяються на зов
нішні та внутрішні [114]:

Загальними	конкурентними	перевагами	країни є:
• великі витрати із державного бюджету на НДДКР;
• значні інвестиції в розвиток людини (на освіту, охорону здоров’я, со

ціальні);
• стабільність політичної і правової систем країни;

Внутрішні фактори

Висока потреба в продукції галузі

Оптимальний рівень концентрації, спе
ціалізації та кооперації в галузі

Оптимальний рівень уніфікації і стандар
тизації продукції галузі

Висока частка конкурентоспроможного 
персоналу в галузі

Якісна інформаційна і нормативномето
дична база управління в галузі

Конкурентоспроможні постачальники

Доступ до якісної, дешевої сировини  
та інших ресурсів

Високий рівень нововведень (патентовані 
товари, технології, інформаційні системи)

Конкурентоспроможні менеджери

Функціонування системи забезпечення 
конкурентоспроможності в організаціях 
галузі

Проведення сертифікації продукції і сис
тем

Ексклюзивність продукції галузі

Висока ефективність організації галузі

Висока частка експорту наукоємних то
варів

Висока відносна частка конкуренто
спроможних організацій і товарів галузі

Зовнішні фактори

Високий рівень конкурентоспромож
ності країни

Активна державна підтримка малого і 
середнього бізнесу

Якісне правове регулювання функціону
вання економіки країни

Відкритість суспільства і ринків

Високий науковий рівень управління 
економікою країни

Гармонізація національної системи стан
дартизації і сертифікації з міжнародною 
системою

Відповідна державна підтримка науки 
та інноваційної діяльності

Висока якість інформаційного забезпе
чення управління країною

Високий рівень інтеграції в межах краї
ни і світового товариства

Низькі податкові ставки в країні

Низькі відсоткові ставки в країні

Наявність доступних і дешевих ресурсів

Якісна система підготовки і перепідго
товки управлінських кадрів у країні

Сприятливі кліматичні умови і геогра
фічне положення країни

Високий рівень конкуренції у всіх галу
зях діяльності в країні
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• частка ВВП на душу населення;
• висока тривалість життя;
• висока ефективність використання ресурсів;
• оптимальний експорт;
• низький рівень інфляції;
• наявність природних ресурсів і сприятливий клімат, вигідне географіч

не положення країни;
• значна кількість конкурентоспроможних фірм;
• конкурентоспроможність трудових ресурсів;
• гнучкість фінансової системи;
• динамічність внутрішнього ринку;
• відсутність наднормативної державної заборгованості;
• високий рівень освіти населення країни;
• сильна конкуренція у всіх сферах діяльності на основі знань;
• відкритість країни, високий рівень міжнародної інтеграції та коопера

ції;
• висока якість інфраструктури ринків і регіонів країни;
• низькі податкові та митні ставки;
• висока культура бізнесу в країні;
• високий рівень інформаційного забезпечення управління країною.
Основні напрями менеджменту конкурентоспроможності.  Для аналізу 

конкурентоспроможності організації застосовуються такі методи:
• кабінетні дослідження — робота з фінансовими документами, статис

тичною та іншою внутріфірмовою інформацією;
• спостереження і опитування споживачів, ділових партнерів і праців

ників підприємства згідно із спеціальними методиками (діагностичні 
інтерв’ю);

• “мозковий штурм”, конференції та інші методи колективної роботи;
• експертні оцінки;
• бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз);
• метод аналізу профілю об’єкта;
• GAPаналіз;
• LOTSаналіз;
• SWOTаналіз;
• методи портфельного аналізу з використанням матриць БКГ, І. Ансоф

фа, GE/McKinsey та інших;
• діловий комплексний аналіз (проект PIMS).
У теорії управління підприємством розроблено і застосовується кілька 

напрямів управління конкурентоспроможністю підприємства: 
1)	 пов’язані	з	виробництвом	продукції	та	наданням	послуг:

• забезпечення ефективності низьковитратного виробництва (економія 
на масштабі виробництва, можливість цінового маневрування, ефект 
накопичення досвіду);

• підвищення якості виробництва та продукції;
• високий рівень фондовіддачі;
• оптимальне розміщення виробництва;
• забезпечення кваліфікованою робочою силою;
• висока продуктивність праці;
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• відносно дешеве технічне забезпечення виробництва;
• гнучкість виробництва за зміни попиту;

2)	 пов’язані	із	застосуванням	технології:	
• високий рівень наукових досліджень;
• спроможність до застосування інновацій у виробничих процесах та 

випуску продукції;
3) пов’язані з організацією маркетингу:

• добре перевірений та випробуваний спосіб продажу, надання ясної та 
точної реклами;

• точне та повне задоволення купівельних потреб;
• широкий діапазон асортименту продукції;
• гарантії покупцям, відповідні дизайн та пакування;

4) пов’язані	з	розподілом	продукції:
• потужна мережа дистриб’юторів та дилерів;
• можливість одержання доходів від реалізації товарів через роздрібну 

торгівлю;
• власна торгова мережа компанії;
• швидка доставка продукції споживачу;

5)	 пов’язані	з	кваліфікацією	персоналу:
• наявність талановитих керівників та виконавців;
• висококваліфіковані працівники у сфері використання технологічних 

процесів, проектування, контролю та інших функціональних напрямів 
діяльності фірми;

• спроможність надавати консультативні послуги;
• спроможність вивести на ринок нові продукти;

6) пов’язані	з	можливостями	організації:
• стабільне фінансове становище;
• першокласні інформаційні системи;
• спроможність швидкого реагування на зміну ринкових обставин;
• сприятливі імідж та репутація;
• зручне розташування (для споживачів продукції).

Конкурентоспроможність організації може бути визначена тільки в ре
зультаті порівняльного аналізу певних її характеристик стосовно конкурен
тів. Аналізу підлягає широке коло інформаційних даних, у тому числі:

1) позиції	конкурентів	на	ринку: обсяги реалізації продукції; місце фірми 
у країні та на світовому ринку; частки кожної фірмиконкурента у сумарному 
обсягу реалізації певного виду продукції;

2) характер	продукції	фірм-конкурентів	за: технічними параметрами; ці
нами; привабливістю особливостей товару; товарними знаками; новими това
рами, що випускаються чи будуть випущені; іншими чинниками підвищення 
конкурентоспроможності.

3) види	послуг	та	їх	характер, особливості післяпродажного сервісу, тер
міну доставки, пільг тощо.

4) маркетингова	діяльність	конкурентів, що передбачає: стратегію; асор
тиментну політику; діяльність щодо розроблення та впровадження новацій; 
виробничотехнічну, збутову політику та рекламну діяльність; політику ціно
утворення;
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5) організація	збутової	діяльності: існування власної системи збуту та від
повідних підрозділів; наявність послуг посередників; витрати на утримання 
збутової мережі.

Остаточну оцінку рівнів конкурентоспроможності підприємства можна отри
мати тільки в результаті порівняння його параметрів з відповідними параметра
ми підприємствконкурентів.

4.3.8. Менеджмент продуктивності

Сутність менеджменту продуктивності. Більше десяти років в Україні фор
мується система ринкових відносин, яка ставить за мету домагатися найви
щих світових стандартів функціонування економіки і на цій основі забезпечи
ти рівень життя населення, який досягнуто високорозвиненими країнами. 
Проте, на жаль, реформування української економіки не наблизило її до озна
чених цілей. Навпаки, доводиться констатувати, що практично за всіма по
казниками соціальноекономічного розвитку Україна втратила навіть ті пози
ції, яких досягла у передреформні роки.

Серед багатьох причин, що призвели до кризового стану українську еконо
міку, чи не найголовнішою є те, що як на мікро, так і на макрорівні повністю 
ігнорується така соціальноекономічна категорія, як продуктивність та її 
складові: продуктивність праці, матеріало і фондовіддача, собівартість про
дукції, зарплатовіддача або зарплатоємність. Досить зауважити, що ні про
дуктивність, ні продуктивність праці навіть не введено до основних соціаль
ноекономічних показників “Статистичного щорічника України”. Таким 
чином, в українській економіці відсутня система управління продуктивністю 
та продуктивністю праці. І це тоді, як світовою теорією і практикою доведено: 
тільки на основі зростання продуктивності оптимально вирішуються прак
тично всі соціальні, економічні, демографічні, екологічні проблеми будьякої 
країни. Відсутність управління продуктивністю свідчить про те, що українсь
ка економіка не має системи поточного і стратегічного управління соціально
економічним зростанням. 

Для підвищення ефективності економіки не досить лише усвідомлення 
того, що продуктивність потребує управління. Продуктивністю необхідно уп
равляти на високому професійному рівні. Тільки в цьому разі почнеться со
ціальноекономічне зростання. Економіка будьякої країни формується з ме
тою задоволення різноманітних потреб людей в продуктах харчування, в 
одязі, житлі, різноманітних товарах і послугах. 

Ці потреби задовольняються відповідними благами, які створюються шля
хом використання рідкісних економічних ресурсів — землі, сировини, енер
гії, різних матеріалів. Зростання кількості людей в глобальному масштабі, 
невідтворюваність переважної більшості дефіцитних природних ресурсів, 
жорстка конкуренція не тільки на мікрорівні, усередині країни, а й між 
транснаціональними компаніями різних країн, між самими країнами потре
бує оптимального використання всіх без винятку ресурсів на всіх рівнях еко
номіки.

Економічні суб’єкти, які у своїй діяльності не домагаються оптимальних 
витрат ресурсів на одиницю товарів і послуг, не спроможні вижити в конку
рентному середовищі й у кінцевому рахунку банкрутують.
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Менеджмент	продуктивності	як наука досліджує проблеми комплексно
го використання економічних ресурсів у процесі виробництв і реалізації різ
номанітних благ з метою мінімізації сукупних витрат і одержання макси
мальних результатів. Предметом	дослідження менеджменту продуктивності 
є система управління економічними ресурсами на всіх рівнях економіки при 
виробництві матеріальних і духовних благ; об’єктом	є будьяка ланка еконо
міки, в якій використовуються економічні ресурси. Головне	 завдання	 ме
неджменту продуктивності полягає у наданні максимуму знань з проблем уп
равління продуктивністю для їх практичного застосування в усіх ланках 
мікро і макроекономічного середовища.

Це не тільки навчальна дисципліна, а й одна з галузей науки, яка обґрун
товано доводить життєву необхідність віднесення показників продуктивності 
до системи управління економікою, аби домогтися високих темпів соціально
економічного зростання. Адже тільки на підставі аналізу системи показників 
продуктивності можна всебічно і достовірно оцінити результативність функ
ціонування економічної системи в цілому і окремих її ланок.

Як відомо, всі науки є емпіричними, тобто їх дослідження базуються на 
фактах. Але щоб правильно обрати засоби, методи пізнання фактів, які б за
безпечили одержання достовірних теоретичних і практичних висновків, їх 
потрібно виводити із законів природи. 

Завдання менеджменту продуктивності. Перед менеджментом продуктив
ності як напрямом менеджменту стоїть завдання на підставі пізнання і вико
ристання взаємопов’язаних законів природи, які визначають поведінку людей 
в їх соціальноекономічній, науковій, політичній та інших сферах всебічної 
діяльності, розробляти конкретні рекомендації щодо підвищення продуктив
ності праці. До таких законів передусім належать загальний закон економії 
природних багатств і природних ресурсів, закон самоуправління сутності при
роди, закон протиріч, який модифікується в соціальноекономічній системі в 
закон конкуренції, закон еквівалентного обміну, закон заперечення та інші за
кони природи.

Управління продуктивністю праці як складова процесу управління охоп
лює планування, організування, управління, контроль і регулювання, які за
сновані на співвідношенні кількості продукції, що випускається виробничою 
системою, та витрат на виготовлення цієї продукції. Цей процес так само важ
ливий, як й інші контрольні функції та процеси менеджменту.

Управління продуктивністю вимагає ефективних контактів і розуміння 
ролі різних служб у створенні обсягів виробництва. Воно також потребує роз
гляду системи з позицій як великих, стратегічних, так і дрібніших, тактич
них і навіть поточних завдань, вміння обґрунтувати зміни та оцінити їх на
слідки для фірми і, що найважливіше, здатності ув’язати підвищення 
продуктивності з її вимірюванням.

Розвиток кожного суспільства передбачає взаємодію таких видів ресурсів, 
як природні, людські, капітал і підприємництво (у розумінні управлінських 
та організаційних навичок, необхідних усім суб’єктам господарської діяль
ності у процесі виробництва) та інформаційні потоки. Стосовно підприємниц
тва питання є дискутивним, оскільки, з одного боку, його можна розглядати 
як справді ресурс, а з іншого — як похідну від людських ресурсів, результат 
накопичення і застосування досвіду праці, як своєї, так й інших людей. Але 
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головним серед усіх ресурсів є праця людини, бо тільки завдяки праці як усві
домленої і доцільної діяльності людини предмети та засоби праці, тобто речові 
фактори, “оживають”, і відбувається процес виробництва життєвих благ як 
для кожної людини, так і для суспільства загалом.

Система факторів виробництва, яка забезпечує перетворення природних 
ресурсів відповідно до потреб людей, створює матеріальні та духовні блага і 
визначає зростання продуктивності суспільної праці, має назву продуктив-
ні	сили. До цієї системи належать працівники; засоби праці; предмети пра
ці; використовувані сили природи; наука як специфічна продуктивна сила, 
особливий фактор; форми і методи організації виробництва; інформація. На
ука перетворилася на окремий елемент продуктивних сил з початку розгор
тання науковотехнічної революції (НТР), тобто із середини 50х років, а ін
формація — із середини 70х років, тобто з початку другого етапу НТР. 
Головною продуктивною силою суспільства є працівники виробничої та не
виробничої сфер. Продуктивні сили виражають ставлення людини до приро
ди, ступінь оволодіння нею силами природи. Вони є провідною ланкою сус
пільного способу виробництва, а їх рівень — загальним показником 
соціальноекономічного прогресу, оскільки з їх розвитком зростають про
дуктивність праці, національне багатство, з‘являються нові джерела енергії 
тощо. Водночас головним критерієм суспільного прогресу є розвиток люди
ни, її потреб, інтересів, цілей. Взаємодія особистих (людини) і речових (за
собів виробництва) факторів виробництва є найважливішою умовою зрос
тання продуктивності праці, національного багатства. У процесі такої 
взаємодії виникає нова продуктивна сила, не властива жодному з переліче
них факторів. 

Соціальноекономічною формою розвитку продуктивних сил є система	ви-
робничих	 відносин або реальних (економічних) відносин власності, яка фор
мує спосіб поєднання особистісних та речових факторів виробництва, харак
тер привласнення результатів праці, природу економічної та політичної 
влади. Залежно від того, наскільки відносини власності відповідають інтере
сам людини, рівню розвитку інших елементів продуктивних сил, вони або 
прискорюють, або гальмують їх розвиток.

Оскільки ресурси мають межі, важливо їх використовувати ефективно, 
тобто досягати намічених цілей з найменшими витратами. Ця умова стосуєть
ся всіх ресурсів, але щодо живої праці — це необхідна передумова. Жива пра
ця, яка пов’язана з витратами фізичної, нервової та інтелектуальної енергії 
людини у процесі виробництва життєвих благ, в результаті стає продуктив
ною працею. 

В “Економічному словникудовіднику” (К.: Femuna, 1995) зазначено, що 
продуктивна праця — це праця людини, в результаті якої створюються ма
теріальні блага та послуги. Продуктивною є праця не тільки у сфері ма
теріального виробництва, а й у сфері науки, освіти, управління, охорони 
здоров’я, послуг, а також у духовній сфері. У сучасному західному суспільс
тві продуктивна праця має два основні виміри. Перший стосується системи 
продуктивних сил, другий — відносин власності, в яких втілюється соціаль
ноекономічна мета розвитку суспільства. У першому випадку продуктивною 
є праця матеріального і нематеріального виробництва, яка створює необхідні 
для людини товари і послуги. У другому — продуктивною є праця, яка збіль
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шує капітал, приносить виробнику додаткову вартість, більший прибуток. 
Виходячи з цього, продуктивнішою, наприклад, є праця з виготовлення зброї, 
оскільки приносить військовим концернам вищу норму прибутку. Але вона 
нічого не дає для розвитку суспільства, тому така праця з точки зору всього 
суспільства є непродуктивною.

Взаємозв’язок понять “продуктивність” та “продуктивність праці”.  На 
перший погляд, ці поняття близькі між собою, але різняться тим, що про
дуктивність праці відображає ефективність виробничої діяльності людей у 
процесі створення матеріальних благ і послуг, тобто результативність конк
ретної праці. Продуктивність праці вимірюється кількістю продукції або 
послуг, вироблених працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, 
тиждень тощо), або кількістю робочого часу, затраченого на виробництво 
одиниці продукції чи надання послуги. У виробництві будьякого товару 
бере участь жива та минула (або уречевлена) праця. Зростання продуктив
ності праці у суспільстві загалом означає економію обох видів праці або 
зменшення суспільно необхідного робочого часу на виробництво одиниці то
вару чи послуги. При цьому частка живої праці зменшується, а частка ми
нулої — зростає, але кількість живої праці зменшується помітніше, ніж 
зростає кількість минулої праці. Отже, загальна сума праці, втіленої в то
варі чи послузі, зменшується. 

Найбільш точним вираженням суспільного рівня продуктивності праці є 
показник виробництва національного доходу на душу населення або на одного 
працівника. Зростання продуктивності праці у суспільстві загалом залежить 
від рівня розвитку продуктивних сил. Конкретнішими факторами зростання 
суспільної продуктивної праці є використання досягнень НТР у виробництві, 
поглиблення суспільного поділу праці, в тому числі міжнародного, у формі 
спеціалізації, кооперування й комбінування виробництва, впровадження но
вих форм організації праці, досягнення реального плюралізму форм власності 
та ін. 

Зростання продуктивності праці залежить від рівня освіти, кваліфікації 
працівника, його культури, свідомості, психологічного стану, мотиваційного 
механізму тощо. Усього налічують до 60 факторів зростання продуктивності 
праці, які належать лише до системи продуктивних сил. Крім того, є фактори 
зростання продуктивності праці, які стосуються всього технологічного спосо
бу виробництва (тобто продуктивних сил і технікоекономічних відносин), 
відносин власності, надбудовних відносин (наприклад, удосконалення зако
нодавства) тощо. Іншими словами, продуктивність — це показник результа
тивності та ефективності виробництва, що характеризує випуск продукції в 
розрахунку на одиницю використаних ресурсів та факторів виробництва  
[2, 7]. Отже, терміни “продуктивність” і “продуктивність праці”, з одного 
боку, близькі між собою, а з іншого — це різні поняття.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) продуктив
ність відображає взаємозв’язок між кількістю і якістю вироблених товарів 
або наданих послуг і ресурсами, які були витрачені на їх виробництво, а про
дуктивність праці — це ступінь ефективності використання конкретної праці, 
в її визначенні закладено поняття праці, здатність людини виробляти за оди
ницю робочого часу певний обсяг продукції.
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Крім того, існує ще одне поняття продуктивності праці — це продуктив-
ність	суспільної	праці, яка характеризує ефективність використання сукупних 
витрат праці. Під сукупними витратами розуміють витрати живої та минулої 
(уречевленої у засобах виробництва) праці на виробництво продукції. Тому про
дуктивність суспільної праці відображає взаємодію особистісних і речових фак
торів виробництва і є показником ефективності виробничої діяльності людей.

Показник продуктивності суспільної праці — це узагальнюючий показник 
ефективності суспільного виробництва, який розраховується як відношення 
виробленого національного доходу до середньорічної кількості зайнятих у 
сфері матеріального виробництва. З переходом до міжнародної методології об
ліку рівень продуктивності суспільної праці визначається відношенням ВВП 
(у ринкових цінах) до середньорічної чисельності економічно активного насе
лення (робоча сила). Якщо в марксистській політекономії “робоча сила” озна
чала здатність людини до праці, то в сучасній економічній науці її синонімом 
є “економічно активне працездатне населення” [7]. Підвищення продуктив
ності праці означає економію сукупної праці (живої та уречевленої), що вит
рачається на вироблення продукції, зменшення всього матеріалізованого в 
продукті робочого часу. 

Між показниками продуктивності індивідуальної та суспільної праці існує 
певна взаємозалежність. Вона полягає у тому, що зменшення витрат індиві
дуальної праці на робочих місцях є необхідною передумовою підвищення про
дуктивності суспільної праці. Водночас економії лише живої праці часто бу
ває недостатньо для підвищення продуктивності суспільної праці.

Продуктивність праці збільшується в міру економії як живої, так і мину
лої (уречевленої) праці на одиницю готового продукту. Причому протягом ос
танніх десятиліть все чіткіше виявляється загальна тенденція випередження 
зниження затрат живої праці. Це пов’язано з тим, що засоби праці, які втілю
ють витрати минулої праці, у процесі вдосконалення дають змогу все більше 
економити витрати живої праці робітників, зайнятих на виготовленні конк
ретної продукції. Отже, з розвитком науковотехнічного прогресу частка ми
нулої праці повинна безперервно зростати за одночасного зниження витрат 
живої праці на одиницю продукції.

Проте в умовах трансформування економіки країни скорочена кількість за
діяної живої праці призводить до руху скороченої кількості минулої праці, на
явність безробіття не стимулює капітальні вкладення на створення нових робо
чих місць, що необхідно, щоб забезпечити динаміку зростання економіки як 
стабільний процес. Це можливо лише на підставі створення державою відповід
ного загальноекономічного середовища, яке забезпечить якісні зміни в еконо
міці й відповідно в соціальній сфері. Саме в цьому середовищі повинна знайти 
собі місце продуктивність праці, що нині необґрунтовано замовчується.

Оскільки економічна сутність продуктивності праці, а точніше, її підви
щення, виявляється у скороченні як робочого часу робітників, зайнятих у га
лузях, безпосередньо пов’язаних з виробництвом кінцевої продукції, так і ро
бочого часу, втіленого в засобах виробництва, спожитих на завершальному 
циклі виготовлення кінцевої продукції, то і продуктивність праці визначати
меться зростанням економії всіх задіяних ресурсів.

Дуже вдало розкрив відмінність між термінами “продуктивність” і “про
дуктивність праці” Р. Гаврилов, який об’єднав ці поняття в одну схему 
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(рис. 4.6). Ця оригінальна схема демонструє близькість понять “продуктив
ність” і “продуктивність праці”, і якщо “продуктивність” базується на кри
теріях “якість продукції” та “якість трудового життя”, “економічність”, 
“життєвий рівень”, “впровадження новітніх технологій”, тобто на загальних 
поняттях, то “продуктивність праці” — це ефективність витрат конкретної 
праці або ресурсів живої та уречевленої праці стосовно конкретного суб’єкта 
ринкових відносин. Виходячи з цього, умовно ліва сторона шестикутника це 
“продуктивність”, а права — “продуктивність праці”.

Варто також зазначити, що поняття “продуктивність” залежить від взає
модії п’яти факторів виробництва: праці, капіталу, інформаційних потоків, 
підприємницького хисту та рівня використання природних ресурсів, де голов
ним є жива праця. Від того, як вона організована, як взаємодіє з іншими фак
торами виробництва, які новітні технології сприймає, виходячи зі своєї підго
товленості, залежить продуктивність на всіх рівнях управління: макро, 
мезо та мікро. Підприємство — це клітинка багатоаспектного господарства 
країни, а тому від продуктивної роботи кожної ланки залежать стан і розви
ток економіки країни загалом.

Методи та моделі менеджменту продуктивності. Метод виробничої функції 
застосовується на макрорівні. Використання цього методу, як зазначає О. Со
логуб у книзі “Продуктивність економіки: регіональні аспекти” [98], базуєть
ся на системі показників, які характеризують макроекономічні параметри: 
ВВП, національний дохід, прибуток, зайнятість, робоча сила, капітал, про
дуктивність. Продуктивність (сукупна, факторів виробництва) є показником 
економічного та технологічного рівнів виробництва: обсяг виробництва у 
розрахунку на одиницю витрат факторів виробництва, де фактори зважені за 
їх частками у продукті.

Рис.	4.6. Взаємозв’язок понять “продуктивність” і “продуктивність праці”
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Проте використання методу виробничої функції має обмежений характер, 
у тому числі для розв’язання проблем, пов’язаних з продуктивністю економі
ки стосовно умов її розвитку. Це пояснюється тим, що продуктивність — 
складна категорія, динаміка і рівень якої є функцією багатьох критеріїв. При 
цьому в конкретних умовах ці критерії порізному діють у своїх комбінаціях 
як усередині однієї системи, так і між різними організаційними системами, 
які можуть мати неоднакову відносну важливість для забезпечення результа
ту продуктивності.

Важливість цього методологічного підходу зумовлена цілями, що досяга
ються через визначення певних механізмів управління. Цей методологічний 
підхід орієнтований на використання елементнофакторної моделі й є доціль
нішим, ніж дещо узагальнюючий підхід, яким є метод виробничої функції, 
хоча при цьому не відкидається принцип значущості рівноцінності факторів. 
О. Сологуб наводить моделі та методи вимірювання продуктивності для різ
них рівнів аналізу (табл. 4.8).

Таблиця	4.8

Моделі та методи вимірювання продуктивності для різних рівнів аналізу 

Рівень аналізу Методи Основи аналізу

Макрорівень: світ, регіон, 
країна, область, район, 
галузь

Сукупний, факторний, багато
факторний

Міжгалузевий баланс 
Виробнича функція 
Мікроекономічний аналіз 
Економетричне моделювання 
Непараметричні підходи 
Обчислення точних індексів

Проміжний рівень: фір
ма, підрозділи фірми

Частковий факторний, норма
тивний, багатокритеріальний, 
сукупний, факторний

Звітні дані фірми 
Обчислення здійснюється згори 
донизу

Мікрорівень: група, 
індивід

Частковий факторний, норма
тивний, багатокритеріальний, 
традиційне нормування праці

Базується на визначенні про
дуктивності, використовуються 
тільки коефіцієнти та індекси

З цих критеріїв вимірювання результативності формується вибір показни
ків продуктивності. Стосовно продуктивності складається різне ставлення до 
критеріїв результативності на різних рівнях управління. Як зазначає Д. Скотт 
Сінк [92], до критеріїв продуктивності на рівні фірм, підприємств належать 
чотири групи показників: результативні, показники витрат, організаційного 
впливу на виробничі перетворення, показники продукції. Вони виражаються 
через індекси і коефіцієнти.

Аналіз рівня продуктивності в зарубіжних фірмах і компаніях здійснюєть
ся на підставі певних нормативів або стандартів, досягти яких повинна нама
гатися фірма. Для розроблення нормативів використовуються такі підходи: 
а) оцінка; б) інженерний підхід; в) зіставлення наявних можливостей з від
повідними в аналогічних фірмах і компаніях; г) розроблення нормативу рівня 
продуктивності. Використання цих підходів дає змогу скласти систему 
вимірювань продуктивності на підставі комбінацій різних типів взаємозв’яз
ків, які певною мірою відображають рівень продуктивності. Д. Скотт Сінк на
водить порівняльну значущість вимірників результативності, яку ототожнює 
з продуктивністю залежно від одиниці аналізу і служби (рис. 4.7). Саме через 
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Рис.	4.	7.	Вимірник результативности
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такий ретельний аналіз виявляються невикористані можливості системи, які 
можна врахувати у стратегічному плані для проектування, створення і впро
вадження системи вимірювання продуктивності. Розглядаючи управління 
продуктивністю як процес, що передбачає стратегічне і оперативне плануван
ня, а також постійний контроль за ефективним впровадженням новацій, за
рубіжні економісти використовують три найбільш розроблені методи вимі
рювання продуктивності:

• метод номінальної групи (МНГ);
• дельфійський метод (МД);
• багатофакторну модель вимірювання продуктивності (БФМВП).
Перший і другий методи застосовуються з метою розроблення погоджених 

заходів підвищення продуктивності для певної організаційної системи. 
І якщо МНГ корисний в таких випадках, коли необхідно виявити і зіставити 
індивідуальні судження з метою отримання рішень, до яких одна людина 
прийти не може, то МД застосовують переважно при опитуваннях. МНГ — це 
добре спланований груповий процес, до якого здебільшого залучають ретель
но відібраних учасників як незалежних індивідів. Ці два методи також вико
ристовуються для підвищення продуктивності, оскільки вони дають змогу 
виявити невикористані резерви виробництва.

Багатофакторна модель вимірювання продуктивності не передбачає спів
участі працівників у якійсь суттєвій ролі у процесі збирання даних. Це значною 
мірою макроскопічний підхід до вимірювання продуктивності. Ефективнішим 
щодо отримуваних результатів став багатокритеріальний метод вимірювання 
результативності та продуктивності, який забезпечує можливість одержати аг
регований індекс результативності або продуктивності. На основі цих методів 
будується велике різноманіття похідних методів визначення і управління про
дуктивністю. Серед них найбільш поширеними є: структурний підхід доктора 
Куросави, підхід Лоулора, підхід Гоулда, підхід “швидка оцінка продуктив
ності”. Кожен з цих підходів має свої особливості та сферу застосування.

Порядок формування програми управління продуктивністю.  Управління 
продуктивністю — це процес, що передбачає стратегічне і оперативне плану
вання та постійний контроль за ефективним використанням методів існуючої 
системи підвищення продуктивності. Якість процесу планування на ранніх 
стадіях розроблення програм управління продуктивністю має суттєве значен
ня для успіху довготривалих програм управління, оскільки до їх розроблення 
потрібно підходити всебічно підготовленими і скрупульозно. У світовій прак
тиці програми підвищення продуктивності та управління нею передбачають 
ітерації низки етапів, послідовність виконання яких забезпечує формування 
програми управління продуктивністю:

• етап	 1	 —	 внутрішня стратегічна оцінка. На цьому етапі стратегічного 
планування зосереджується увага на внутрішніх аспектах організаційної 
системи, для якої розробляється програма управління продуктивністю;

• етап	2 — зовнішня стратегічна оцінка. Увага приділяється зовнішнім 
умовам діяльності організаційної системи, що можуть впливати на про
ектування і розроблення програми управління продуктивністю;

• етап	3 — формулювання передумов плану;
• етап	4 — стратегічне планування. Забезпечується узгодження цілей або 

завдань програми управління продуктивністю;
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• етап	5 — розроблення критеріїв результативності програми. Розробля
ються конкретні критерії, за якими надалі оцінюватимуть програму уп
равління продуктивністю;

• етап	6 — планування заходів. На цьому етапі потрібно зосередитися на 
розробленні конкретних заходів, під які слід виділити ресурси у наступ
ному році для проектування і розроблення програми управління про
дуктивністю;

• етап	 7	 —	 планування проектів. Перелік первинних (на перший рік) 
заходів у галузі управління продуктивністю, сформульованих і узго
джених на етапі 6, класифікується і деталізується на конкретні заходи. 
Потім розробляється проект, який передбачає послідовність виконання 
робіт, оцінку затрат, функції виконавців, питання управління проек
том, аналіз витрат і вигід;

• етап	8	—	розгляд і оцінка програми управління продуктивністю.
Продуктивність підприємства залежить від трьох головних чинників: 

якості економічної політики уряду, його інституційного механізму і дій ад
міністрації; якості стратегії розвитку підприємства і ступеня її орієнтації на 
ринок (споживача); якості оперативного управління на підприємстві. Усі інші 
чинники (праця, технологія, ціни, інвестиції тощо) без великих зусиль зво
дяться до одного із зазначених головних чинників. Це свідчить, що підвищен
ня продуктивності — не тільки економічне і технічне питання, а й соціальне 
та політичне.

4.3.9. Менеджмент якості

Сутність і принципи управління якістю. Управління якістю — самостійна 
складна функція управління бізнеспроцесами, цілями реалізації якої є:

• підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства за 
рахунок підвищення якості продукції та всіх супутніх процесів;

• зниження всіх видів витрат і зміцнення економічної стабільності підпри
ємства;

• дотримання вимог охорони навколишнього середовища;
• забезпечення цілеспрямованого та системного впливу на параметри якості 

в напрямі їх постійного поліпшення.
Це процес поліпшення всієї пов’язаної з об’єктом управління сукупності 

параметрів якості через послідовне наближення їх характеристик до заданих, 
з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових 
значень. Об’єктами управління виступають процеси, від реалізації яких зале
жить якість кінцевої продукції. Вони здійснюються на всіх етапах життєвого 
циклу продукту та складаються з 11 етапів, утворюючи так звану “петлю 
якості” (рис. 4.8),	сучасне розуміння якої пояснює текст стандарту ISO 8402.

Згідно з міжнародним стандартом ISO серії 9000 версії 2000 р., менедж-
мент	якості — це координована діяльність з управління та керування діяль
ністю організації стосовно якості. Керування та управління у зв’язку з якістю 
передбачають запровадження політики та завдань у сфері якості; планування 
якості; управління якістю; забезпечення якості; поліпшення якості.

Термін “управління якістю” можна розглядати у двох аспектах:
1) як один із напрямів управлінської діяльності, що здійснюється в ме

жах системи управління організацією та охоплює всі стадії життєвого цик
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лу продукції згідно з “петлею якості”; за таких умов він відповідає за своїм 
змістом термінові “менеджмент якості”;

2) як один з аспектів загального управління якістю, коли акцентується 
саме оперативний рівень управління якістю, тобто діяльність, яка здійс
нюється в межах операційної системи та яку спрямовано на запобігання ви
никненню дефектів за допомогою засобів та інструментів контролю.

Під системою	якості	розуміють сукупність організаційної структури, ме
тодик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. 
Цей термін використовувався у стандарті ISO 9000 версії 1994 р. Фактич
но йшлося про “систему забезпечення якості”, а для простоти використання 
широко застосовувався термін “система якості”. 

Система	менеджменту	якості	—	організаційна основа управління під
приємством, яка в широкому розумінні може розглядатися як система ме
неджменту організації стосовно якості. До елементів системи менедж
менту якості належать документально оформлені вимоги ринку (або 
конкретних замовників чи споживачів), функції системи, її організацій
на структура, документація, методи, правила та технологія виконання 
функцій, ресурси, зокрема інформаційна система.

Рис.	4.8. “Петля якості” або типові стадії життєвого циклу,  
на яких забезпечується якість продукції
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У науковій літературі існує кілька підходів до розгляду та з‘ясування сут
ності принципів менеджменту якості. Перший — це принципи, сформульовані 
Е. Демінгом, що мають не методологічний, а швидше прагматичний характер. 
Фактично це установки чи постулати щодо формування поведінки менеджерів 
для досягнення цілей у сфері якості. Другий підхід орієнтовано на розгляд  
змісту сучасних принципів менеджменту якості відповідно до стандарту 
ISO 9004:2000.

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) сформульовано такі 
8 принципів менеджменту якості, які покладено в основу стандартів ISO серії 
9000 версії 2000 р.:

• орієнтація	на	споживача — організація повинна розуміти дійсні та май
бутні потреби споживачів, задовольняти їхні вимоги й намагатися пере
вершити їхні очікування;

• лідерство — лідери визначають напрями дій і створюють середовище, в 
якому люди можуть бути цілком задіяні для досягнення цілей;

• залучення	персоналу — люди є основою організації, і повне залучення 
їхніх можливостей сприяє досягненню цілей;

• процесний	 підхід — система управління організацією будується на ос
нові управління мережею процесів;

• системний	 підхід — означає ідентифікацію, розуміння та керування 
системою взаємозалежних процесів за їх внесками в досягнення вста
новлених цілей;

• постійне	поліпшення — є стратегічною метою діяльності організації;
• прийняття	рішень	на	підставі	фактів — ефективні рішення базуються 

на аналізі ситуації; 
• взаємовигідні	відносини	з	постачальниками — такі відносини посилю

ють можливості обох сторін у створенні цінності.
В узагальненому вигляді у процесі еволюції уявлень про якість бізнес

процеси пройшли певні етапи становлення та розвитку зі спрямованістю дій 
на: 1) контроль якості; 2) забезпечення якості; 3) управління якістю; 
4) поліпшення якості.

За контролю якості основна спрямованість дій — на продукт. При цьому 
організовуються та розвиваються системи контролю продукції за параметра
ми якості. При забезпеченні якості основна спрямованість дій — на процес і 
контроль параметрів технологічних процесів у часі. На цьому етапі почали 
використовувати статистичні методи контролю й регулювання. При управ
лінні якістю основна увага приділялася структурній організації систем за
безпечення якості, оптимізації витрат на забезпечення якості. При поліпшен
ні якості йдеться про процес постійного вдосконалення, з орієнтацією на 
вимоги споживача та людський фактор у виробництві. Цей підхід ґрунтовно 
розглянуто в роботі Г. Кремнєва [54], він дає змогу зіставити етапи станов
лення менеджменту якості із загальними тенденціями розвитку науки управ
ління.

Для надання змістовної характеристики основним етапам розвитку систем 
управління якістю в багатьох літературних джерелах використовується “зірка 
якості” [61], графічна інтерпретація якої у вигляді “знаку якості” застосовува
лася з радянських часів (рис. 4.9).
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Етапи розвитку систем управління якістю. Якщо скористатися наведеною 
“зіркою якості”, то в історії розвитку документованих систем якості, можна 
виділити п’ять етапів і представити їх у вигляді п’яти “зірок якості”. Основні 
характеристики кожного з етапів розвитку систем управління якістю наведено 
в табл. 4.9. 

Таблиця	4.9

Основні характеристики етапів розвитку систем управління якістю

Етап розвит-
ку управлін-

ня якістю

Система  
мотивації

Система 
навчання

Взаємовід- 
носини  

зі спожива- 
чами

Взаємовід- 
 носини  

з постачаль- 
никами

Основа концепції

1 2 3 4 5 6

Система  
Тейлора

Штрафи, 
підкорення 
наказам

Професійне 
навчання

Приймаль 
ний вхідний 
контроль

Вхідний  
контроль

Реалізація принципу 
роботи за технічними 
документами, індиві
дуальний контроль 
одиниць виробів

Статистичне 
управління 
якістю

Матеріаль 
не стимулю 
вання

Навчання 
статис
тичним 
методам

Статистич 
ний приймаль
ний контроль

Статистич
ний вхідний  
контроль

Стабільність процесів, 
зниження витрат, орієн
тація на факти  
під час прийняття 
рішень та виявлення 
причин проблем з уп
равлінням якістю,  
що виникали, зміни  
в ОСУ організації

Загальне 
управління 
якістю — 
TQC

Мотивація  
до впровад
ження TQC, 
урахування 
морального 
чинника, 
зростання 
уваги до робо
ти в колективі

Професійне 
навчання

Приймаль
ний вхідний 
контроль, інс
пекції, аудит 
споживача

Вхідний 
контроль, 
інспекції, 
сертифікація 
продукції

Якість продукції, зни
ження витрат, систем
ний та комплексний 
підходи до управління 
якістю, сертифікація 
продукції та систем 
якості третьою (неза
лежною) стороною

Рис.	4.9.	“Зірка якості”

Система  
мотивації

Система  
навчання

Система  
взаємовідносин  
із постачальником

Система  
взаємовідносин  
зі споживачем

Документована  
організаційна система  

управління якістю
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Закінчення	табл.	4.9

1 2 3 4 5 6

Загальний 
менеджмент 
якості — 
TQM

Мотивація 
до всебічного 
менеджменту 
якості

Всебічне 
навчання 
TQM, ISO 
9000

Сертифікат, 
аудит спожи
вача

Співпраця, 
сертифікат  
ISO 9000, 
оцінка 
постачаль
ників

Якість діяльності та 
оптимізація, політика, 
місія, цінності, керівні 
принципи компанії; 
системи планування 
якості; системи забезпе
чення якості; системи 
неперервного поліпшен
ня якості

Універсальні 
підходи до 
управління 
якістю — 
UQM, MBQ, 
TQL

Мотивація 
до всебічного 
менеджменту 
якості

Усебічне 
навчання 
TQM, ISO 
9000, QS 
9000, ISO 
14000

Статистич 
ний приймаль
ний контроль, 
сертифікат, 
аудит спожи
вача

Взаємодія, 
сертифікат  
ISO 9000,  
QS 9000,  
ISO 14000

Якість фірми (те саме, 
що на попередньому 
етапі). Застосування 
концепції постійного 
поліпшення, досягнен
ня лідерства на ринку 
через якість усіх про
цесів, що здійснюються 
на підприємстві

Особливості	японського	досвіду	в	галузі	управління	якістю:
1) виховання в кожного працівника компанії винятково шанобливого 

ставлення до замовників і споживачів (практично культу споживача як у 
внутріфірмових, так і в міжфірмових відносинах);

2) систематичне навчання кадрів з питань забезпечення управління якіс
тю, що гарантує високий рівень підготовки в цій сфері всіх працівників ком
панії;

3) ефективне функціонування широкої мережі “гуртків якості” на всіх 
стадіях життєвого циклу продукції та сфери послуг;

4) широке застосування для забезпечення й управління якістю передових 
методів контролю якості, у тому числі статистичних, під час пріоритетного 
контролю якості виробничих процесів;

5) зосередження максимальної уваги на процесах проектування продукції 
з метою запобігання виникненню дефектів на подальших етапах життєвого 
циклу продукту;

6) наявність у сфері виробництва високоякісних засобів праці;
7) збирання і використання даних про якість продукції, що перебуває в ек

сплуатації у споживачів;
8) наявність розвинутої системи пропаганди значення високоякісної про

дукції та сумлінної праці;
9) значний вплив з боку держави на формування принципів і підвищення 

рівня якості та забезпечення конкурентоспроможності власної продукції.
Досвід управління якістю в США дещо відрізняється від японського. На 

початку 80х років ХХ ст. американські компанії з метою підвищення якості 
й відповідно конкурентоспроможності своєї продукції та для досягнення рів
ня якості японських товарів застосовували численні заходи, скопійовані з 
японського досвіду. Хоча в цілому на цьому шляху вони не змогли отримати 
відчутних результатів. Іншими словами, у багатьох американських ком
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паніях був відсутній комплексний підхід до управління якістю, незважаючи 
на наявність зовнішніх атрибутів, запозичених у японців. 

Особливості	американського	підходу	до	управління	якістю:	
1) більшість впливів у сфері управління якістю має переважно технічну й 

організаційну спрямованість;
2) у процесі управління якістю відповідні служби американських фірм ак

тивно вивчають і аналізують витрати на забезпечення якості. При цьому особ
ливу роль в американській промисловості відіграють керівники фірм, які 
приділяють питанням якості, як правило, значну частину свого робочого 
часу; 

3) одними із поширених методів забезпечення якості продукції в амери
канських фірмах, як і в японських, є методи статистичного контролю якості. 
Для реалізації цих методів на багатьох фірмах використовуються такі техніч
ні засоби, що автоматично здійснюють збирання, нагромадження, оброблення 
даних і видачу результатів із застосуванням статистичних методів;

4) велике значення в управлінні якістю мають питання вивчення та про
гнозування споживчого попиту на продукцію, тому фірми прагнуть поліпшу
вати відповідно до вимог ринку не тільки технічні показники якості продук
ції, а й економічні;

5) висока відповідальність виробників за якість зумовлює значне скоро
чення випуску дефектної продукції та поліпшення діяльності в галузі гаран
тійного обслуговування й сервісу;

6) наявність чітко оформлених систем управління якістю, в яких передба
чено виконання структурованих і добре налагоджених програм із упроваджен
ня комплексу заходів, що забезпечують необхідну якість і зниження витрат.

Європейський підхід до управління якістю практично відповідає тим прийо
мам і методам роботи, що використовуються на американських підприємствах. 
Відмінності зумовлено загальними тенденціями розвитку Європи. Цілеспрямо
вана діяльність країн Європи зі створення єдиного європейського ринку, вироб
лення єдиних правил і процедур, здатних сприяти ефективному обмінові това
рами й робочою силою, відображена і в галузі управління якістю.

Особливості	європейського	підходу	у	вирішенні	проблем	якості:
1) створення єдиних європейських організацій, що займаються питання

ми стандартизації, сертифікації продукції та систем якості, а також управлін
ня якістю (ЄФУЯ — Європейський фонд управління якістю) та ін.;

2) законодавча основа для здійснення всіх робіт, пов’язаних з оцінкою та 
підтвердженням відповідності (розроблення стандартів ISO 9000, EN 29000 
та ін.);

3) гармонізація вимог національних стандартів, правил і процедур сертифі
кації;

4) створення регіональної інфраструктури та мережі національних органі
зацій, уповноважених здійснювати роботи із сертифікації продукції, акреди
тації лабораторій, реєстрації фахівців із якості.

Функції та методи менеджменту якості. Згідно з міжнародним стандартом 
ISO 9000:2000 основними функціями процесу управління якістю на підпри
ємстві є планування, оперативне управління, забезпечення і поліпшення 
якості, які реалізуються в межах системи якості на всіх етапах життєвого 
циклу продукту. 
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Функції менеджменту якості, реалізуються в межах системи якості органі
зації за такими сферами [34–36]:

• функції забезпечення якості, що виконуються в межах загальних функ
цій підприємства на кожному етапі життєвого циклу;

• функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних та 
запобіжних дій), пов’язані з кожним етапом життєвого циклу або із су
купністю деяких із них;

• функції стратегічного управління якістю (зокрема, систематичні функ
ції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи життєвого циклу.

Функції управління як оперативного, так і стратегічного характеру повин
ні впорядковуватися в так звані “контури управління”, які встановлюють 
визначену послідовність виконання функцій управління (процедур, опера
цій).

Заслуговує на увагу також поділ функцій щодо адміністративного та опе
ративного аспектів управління якістю, які утворюють два взаємопов’язані 
контури управління, які названо вертикальною та горизонтальною петлями 
управління. Вертикальна петля охоплює функції, здійснення яких належить 
до повноважень вищого керівництва підприємства, та виконує завдання ад
міністративного управління якістю. Горизонтальна петля управління містить 
дві складові, що виконуються в процесі оперативного управління якістю. 
Повна “петля якості” повинна мати дві складові: вертикальну петлю ад
міністративного управління якістю	 (quality management) та горизонтальну 
петлю оперативного управління якістю	(quality control) — згідно з двома ас
пектами управління якістю.

Всі методи менеджменту якості можна класифікувати так:
1) класичні методи, які було розроблено впродовж усього періоду станов

лення менеджменту якості та які зберегли свою актуальність на сьогоднішній 
день; їх розробниками вважають американських учених Е. Демінга, К. Ісіка
ву, Т. Тагуті, дослідження яких було спрямовано на розроблення і розвиток 
методів планування якості та статистичного аналізу;

2) “нові” методи, становлення й розвиток яких відбувалися наприкінці 
XX ст. і тривають нині. Їх було сформовано на базі розглянутих традиційних 
методів, але всі вони відрізняються соціальною спрямованістю в широкому 
розумінні та повинні застосовуватись у комплексі з наявними управлінськи
ми, технічними, організаційними методами, на відміну від застосування пос
лідовного набору спеціальних класичних методів.

Такий підхід до класифікації є досить умовним, оскільки значна кількість 
методів має багато спільного у структурі й методиках застосування, завдяки 
чому вони можуть розглядатися не відокремлено один від одного, а як частини 
єдиної методології тотального управління якістю (TQM). Перелік основних 
класичних і “нових” методів управління якістю наведено на рис. 4.10. 

Статистичні методи широко використовуються в процесі контролю якості 
у виробництві. У сучасних умовах сфера їх використання значно поширилася 
на галузі планування, проектування (методи Тагуті), маркетингу матеріаль
нотехнічного забезпечення тощо. Застосування статистичних методів дає 
змогу зменшити варіабельність процесів і таким чином знизити витрати, 
пов’язані зі здійсненням процесів.
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Проблемою у використанні статистичних методів є те, що вони ґрунтують
ся на знанні методів та інструментів математичної статистики. Саме це ус
кладнює їх застосування персоналом будьякої організації. Для вирішення 
цієї проблеми професором К. Ісікавою було відібрано сім найбільш простих і 
доступних статистичних методів, які могли використовуватися працівника
ми на робочих місцях для аналізу первинних даних. Як видно з рис. 4.11, до 
складу семи інструментів контролю якості належать такі: контрольний лис
ток; діаграма Парето; причиннонаслідкова діаграма; гістограма; діаграма 
розкиду; контрольні карти; стратифікація. Усі перелічені інструменти можна 
використовувати як окремо, визначаючи послідовність їх застосування за
лежно від поставлених перед системою цілей, так і в сукупності — як систему 
методів.

Сучасні інструменти управління якістю також належать до складу статис
тичних методів, але сфера їх використання дещо відрізняється. Вони застосо
вуються, у першу чергу, для перетворення вимог споживачів на параметри 
якості очікуваного продукту, а також відповідності визначених параметрів 
вимогам до якості процесів планування, розроблення, виробництва та вдоско
налення продукту. Схематичне зображення інструментів управління якістю 
наведено на рис. 4.12. 

Рис.	4.10.	Класифікація методів управління якістю

Методи менеджменту якості,  
що рекомендуються до використання 

методологією TQM

Класичні

•Методи статистичного управління 
якістю. 

•Цикл PDCA (PlanDoCheckAct)
•Концепція статистичного управ

ління якістю (TQC — Total Quality 
Control)

•Концепція постійного поліпшення 
якості Дж. Джурана  
(AQI — Annual Quality 
Improverrnent).

•Методи Г. Тагуті

“Нові”

•Концепція постійного поліпшення 
Кайзен (KAIZEN).

•Метод структурування функції 
якості QFD (Quality Function  
Deployment).

•Концепція “Будинку якості”  
(Quality House).

•Методологія “шість сигм” (6δ)

Сучасні методи та інструменти управління організаціями,  
які можуть використовуватися в процесі створення  

системи менеджменту якості та засвоєння принципів TQM:

•Бенчмаркінг.
•Методи “точновчасно” (JustinTime).
•Методи управління знаннями (Knowledge Management).
•Реінжиніринг бізнеспроцесів (BPR — Business Process Reengineering).
•Методика функціонального моделювання бізнеспроцесів (IDEFO).
•Збалансована система індикаторів ведення бізнесу BSC (Ваlаnced
•Business Scorecard).
•Методологія ABC/ABM (Activity Based Costing/Activity Based Management).
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Рис.	4.11. Інструменти контролю якості

A

B

C

D

E

        A                            B 

 Контрольний лист  Діаграма Парето

 Причиннонаслідкова  Гістограма 
 діаграма

 Діаграма розкиду  Контрольна карта

 Стратифікація
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Діаграма спорідненості Діаграма зв’язків

Деревоподібна діаграма

Матриця пріоритетів Матрична діаграма

Діаграма планування 
процесу

Стрілкова діаграма

Рис.	4.12. Інструменти управління якістю
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До зазначених інструментів належать: діаграма спорідненості; діаграма 
зв’язків; деревоподібна діаграма; матриця пріоритетів; матрична діаграма; 
стрілкова діаграма; діаграма планування процесу. Усі інструменти управлін
ня якістю застосовуються в комплексі та є орієнтованими, як зазначалося 
вище, на вивчення і перетворення вимог споживача на бажані характеристи
ки продукту. Частіше вони використовуються як робочий інструментарій у 
застосуванні методу структурування функції якості. 

Метод структурування функції якості QFD (Quality Function Deployment) є 
одним із ключових методів управління якістю, який рекомендується до вико
ристання методологією TQM. Цей метод було розроблено в Японії, і метою 
його є гарантувати якість із найпершої стадії створення й розвитку нового 
продукту. QFD — це систематизований шлях вивчення потреб і побажань спо
живачів через розгортання функцій та операцій у діяльності компанії із за
безпечення якості на кожному етапі життєвого циклу створюваного продук
ту, який би гарантував отримання кінцевого результату, що відповідає 
очікуванням споживачів. Практична реалізація QFD як найважливішого інс
трументу управління якістю вимагає застосування семи інструментів контро
лю якості. 

Одні фахівці розглядають QFD як один з інструментів управління якістю, 
на думку інших, це окрема методика, у межах якої використовується комп
лекс інструментів, спрямованих на забезпечення очікуваної споживачем цін
ності продукту за його мінімальної вартості. Саме завдяки використанню QFD 
споживач може управляти продуктом, на ньому зосереджується головна ува
га компанії, допомагаючи їй залишитись у бізнесі та досягти успіху.

Система загального управління якістю (TQM). Останнім часом набула по
ширення система TQM (Total Qality Management) — загального управління 
якістю (або “менеджмент якості”). Мета її — досягнення вищої якості продук
ції та послуг, орієнтуючи всі підрозділи підприємства на якість відповідно до 
кінцевої мети — задоволення очікувань покупців (споживачів).

Цілі TQM:
• якість як мета підприємництва (якість, прибуток, продуктивність 

тощо);
• оптимальне використання всіх ресурсів підприємства;
• орієнтація всього підприємництва і його зусиль на виконання вимог та 

очікувань споживачів.
TQM розглядається як технологія управління процесом підвищення якості 

й складається з трьох підсистем: 
• основна система — охоплює засоби і методи, що застосовуються для 

аналізу та досліджень; 
• система технічного забезпечення — передбачає програми та прийоми, 

які дають змогу навчити персонал володіння цими засобами та правиль
ного їх застосування; 

• система безперервного розвитку самих працівників та	змісту TQM.
Концепція TQM призначена тільки для внутрішніх потреб виробника і 

ґрунтується на 14 принципах, кожний з яких має пакет вимог та підходів 
(рис. 4.13).
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 Рис.	4.13.	Основні принципи TQM
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4.3.10. Менеджмент персоналу

Сутність і завдання менеджменту персоналу. Знання основ теорії та прак
тичних навичок у галузі управління персоналом всіх організацій, що функ
ціонують у сфері економіки, є особливо цінними для студентів, які навчають
ся за магістерськими програмами, оскільки саме вони — це майбутні 
професіонали та керівники. Саме від уміння грамотно управляти людьми за
лежатиме як ефективність функціонування відповідних структурних ланок і 
організації в цілому, так і реалізація ними (теперішніми студентами, а в май
бутньому фахівцями та керівниками) особистого життєвого плану та програ
ми службовопрофесійного зростання.

Мета	 менеджменту персоналу полягає у створенні системи теоретичних 
та прикладних знань у галузі управління персоналом організацій різноманіт
них форм власності, що функціонують у сфері економіки України.

Завдання менеджменту персоналу — озброїти усіх бажаючих сучасними 
знаннями теорії управління людьми у сфері економічної діяльності та прак
тичними навичками впливу на трудову поведінку як колективів працівників, 
так і окремих виконавців, з метою забезпечення ефективної діяльності органі
зації та задоволення результатами праці кожного працівника.

Менеджмент	персоналу — це комплексна прикладна наука про організа
ційноекономічні, адміністративноуправлінські, технікотехнологічні, пра
вові, групові та особистісні фактори, способи і методи впливу на персонал під
приємства для підвищення ефективності у досягненні цілей організації. 
Об’єктом цієї науки є особистості та спільнота (формальні та неформальні 
групи, професійнокваліфікаційні та соціальні групи, колективи й організа
ція в цілому) на виробництві.

Предметом	 науки менеджменту персоналу є основні закономірності й 
рушійні сили, що визначають поведінку людей і спільноти в умовах спільної 
праці та забезпечують ефективне використання персоналу організації, який 
відбувається у просторі й часі. 

Персонал	організації — працівники всіх категорій, що їхня жива праця ін
тегрована у спільні трудовитрати організації, на оплату якої витрачаються 
враховані кошти організації, та (або) яка пов’язана з виконанням функцій 
щодо управління цією працею.

Персона — особа, особистість. Персонал (за С. Ожеговим) — особовий 
склад або працівники установи, підприємства, що становлять групи за про
фесійними або іншими ознаками (технічний персонал, обслуговуючий персо
нал). У цьому разі зміст поняття “персонал” збігається зі змістом поняття 
“кадри”, “штат”.

На думку багатьох сучасних учених, введення терміна “персонал” як мно
жини слова “персона” замість термінів “кадри”, “штатні одиниці”, “ресурси”, 
“людський чинник” відображає зміну сприйняття людей на виробництві, тен
денцію до переходу від ресурсного, споживацького підходу щодо працівників 
до гуманістичного підходу, сприйняття персоналу як головного надбання під
приємства через унікальність його якостей і безмежності можливостей.

Управління	персоналом як вид діяльності — це управління живою працею, 
людьми, які значною мірою визначають ефективність діяльності, конкурен
тоспроможність організації та її життєздатність.
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Принциповими засадами менеджменту персоналу повинні бути принципи 
ставлення до людини та найманого працівника, яких зобов’язане дотримува
тися все цивілізоване співтовариство і які викладені в Загальній декларації 
прав людини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.48) та Міжнарод
них Пактах про права людини (схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 
16.12.66). Ці принципи покладено в основу конституцій країн — членів ООН, 
зокрема української.

Принципи	управління	персоналом	на сучасному етапі розвитку цивілізації 
та суспільства:

• науковість, використання досягнень наукових дисциплін, об’єктом до
слідження яких є людина, соціальні спільноти, організації, праця;

• системність у сприйнятті об’єктів дослідження і управління та чинни
ків, що впливають на поведінку об’єктів;

• гуманізм, що ґрунтується на концепціях гуманізму сучасного людсько
го співтовариства, на індивідуальному підході, сприйнятті персоналу як 
головного надбання організації, а кожного працівника — як унікальної 
особи, що має великий та різноманітний потенціал, у тому числі твор
чий;

• професіоналізм, що передбачає наявність у працівників служб управлін
ня персоналом адекватних освіти, досвіду і певних навичок, які дають 
змогу ефективно управляти персоналом конкретного підприємства;

• базування в управлінні персоналом на законі.
У Європі діють відповідні демократичні норми у вигляді “Хартії основних 

соціальних прав працівників” (Соціальна хартія ЄС). Зміст її — це норматив
ні твердження, загальні нормативні аксіоми, які могли б увійти до зведення 
основ трудового соціального законодавства.

Концепція управління персоналом. В основу управління персоналом кож
ної організації повинна бути покладена концепція управління персоналом — 
система теоретикометодологічних поглядів на розуміння і визначення сут
ності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління 
персоналом, а також організаційнопрактичні підходи до формування ме
ханізму її реалізації у конкретній організації. 

Основні елементи концепції:
• розроблення	методології управління	персоналом (розгляд сутності пер

соналу організації як об’єкта управління, процесу формування поведін
ки індивідів, що відповідає цілям організації, методів і принципів уп
равління персоналом);

• формування	системи управління	персоналом (формування цілей, фун
кцій, opганізаційної структури управління персоналом, вертикальних 
і горизонтальних зв’язків керівників і фахівців у процесі вироблення, 
ухвалення та реалізації управлінських рішень);

• розроблення	технології управління	персоналом (організування найман
ня, відбору, приймання персоналу, його ділова оцінка, профорієнтація 
і адаптація, навчання, управління його діловою кар’єрою та службово
професійним просуванням, мотивація й організування праці, управлін
ня конфліктами й стресами, забезпечення соціального розвитку органі
зації, вивільнення персоналу, взаємодія з профспілками та службами 
зайнятості).
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Розробленням концепції менеджменту персоналу та її елементів займаєть
ся служба	управління	персоналом, яка зазвичай створюється, якщо в органі
зації задіяно не менше 100 осіб. Основою концепції управління персоналом 
організації на сьогодні є зростаюча роль особистості працівника, знання його 
мотиваційних установок, вміння їх формувати та спрямовувати  відповідно 
до завдань, що стоять перед організацією. Отже, перед тим, як управляти 
персоналом, необхідно здійснювати детальний аналіз кадрового потенціа
лу, потреб організації та тенденцій розвитку ринку праці.

Безпосередньо процес управління персоналом здійснюється вже на під
ставі отриманої інформації. При цьому зростає роль стратегічного управ
ління персоналом, яке передбачає розвиток соціальної інфраструктури, 
розроблення організаційних структур, розвиток засобів стимулювання та 
компенсацій тощо. Оперативне управління персоналом повинне здійснюва
тися з урахуванням стратегічного та виробничих планів організації. Схема
тично концептуальну схему менеджменту персоналу наведено на рис. 4.14.

Рис.	4.14. Концептуальна схема менеджменту персоналу
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При побудові служби управління персоналом можливе орієнтування на 
функціональний принцип (функціональна спеціалізація співробітників служ
би управління персоналом відповідно до напрямів діяльності: спеціаліст з від
бору, з навчання, з атестації, з кадрової документації та ін.) або на принцип 
клієнтури (спеціалізація співробітників служби управління персоналом у ро
боті з різними категоріями персоналу: управлінцями, інженернотехнічними 
працівниками, новими працівниками, допоміжним персоналом, жіночим 
персоналом тощо). 

Відповідно до цих принципів вирізняють два підходи до організування уп
равління персоналом: 

1. Середовищний	підхід — організування (забезпечення) сприятливих умов 
для ефективного управління персоналом. Об’єкт управління — виробниче та 
організаційне середовища.

Головні напрями організації виробничого середовища:
• оптимізація режиму праці та відпочинку (кількість і якість перерв, пла

нування інтенсивності навантаження, темпу і ритму виробничого про
цесу);

• створення сприятливих фізичних умов (температура повітря, освітле
ність, шум, вібрація, загазованість та запиленість);

• організування робочого простору (виробничий простір, робоча зона, роз
міщення устаткування і людей);

• матеріальнотехнічне оснащення виробничої діяльності (технічне осна
щення (устаткування), технологія, техніка безпеки, якість сировини, 
транспортування).

Основні характеристики (параметри) організаційного середовища:
• організаційна стратегія;
• стадія розвитку організації (етап її життєвого циклу);
• імідж організації на ринку праці;
• розмір організації;
• структура організації (структура управління);
• організаційна культура;
• атестація робочих місць;
• посадові інструкції та специфікації.
Слід враховувати, що на управління персоналом впливають також чинни

ки глобального середовища (економічна ситуація в країні, політична ситуа
ція, трудове законодавство, національна культура тощо) і чинники ділового 
середовища (стан відповідних ринків праці, галузева специфіка, партнери і 
конкуренти, становище на ринку товарів і послуг, юридична база).

2.	 Функціональний	 підхід	—	 організування роботи з персоналом щодо ос
новних функціональних напрямів.	 Об’єкт управління — персонал на різних 
стадіях його життєвого циклу в організації.

Основні функції управління персоналом на різних стадіях його життєвого 
циклу:

• стадія пошуку та залучення — політика організації на ринку праці, 
опис робочого місця, залучення потенційних працівників через рекламу 
вакансій, добір та відбір;

• стадія впровадження (залучення) в організацію — наймання, робочий 
інструктаж, введення в посаду, адаптація;
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• стадія роботи (використання) — стимулювання, навчання і розвиток, 
оцінка й атестація, переміщення та кар’єрне зростання, винагорода;

• стадія вичерпання можливостей та пониження — перенавчання, обме
ження повноважень, переміщення “вниз”, виведення з організації.

Напрями роботи сучасних служб управління персоналом. Служби управ
ління персоналом сучасних компаній забезпечують кадрову політику і вико
нують весь комплекс робіт, пов’язаних з людьми на виробництві. 

Напрями роботи служби управління персоналом в сучасних фірмах і ком
паніях:

1)	 аналіз	змісту	праці	персоналу як вид діяльності, який забезпечує отри
мання науковометодичної бази для реалізації решти елементів системи уп
равління персоналом, що сприяє створенню системи обґрунтованих вимог ро
бочого місця до працівника, його знань та навичок;

2) планування	 і	 прогнозування	 потреби	 в	 персоналі	 та	 визначення	 дже-
рел	задоволення	цих	потреб. Слід мати на увазі, що потреба в персоналі має 
бути ув’язана з перспективами розвитку організації, оскільки процес залу
чення працівників необхідної якості, як правило, є тривалим: він пов’язаний 
з підготовкою, перепідготовкою, інвестиціями, аналізом внутрішнього і зов
нішнього ринків праці;

3) добір	персоналу — передбачає розроблення і реалізацію програм прий
мальних випробувань та перевірок в період випробувального терміну, засно
ваних на науково обґрунтованих вимогах, і складається з кількох етапів: ви
бір резюме, оцінка кандидатів (попередня співбесіда, тестування, графологія, 
діагностична співбесіда, перевірка рекомендацій, медичне обстеження, оста
точний вибір кандидата);

4)	 адаптація — багатоплановий і складний процес, оскільки витрати на 
розроблення та реалізацію програм прискорення виробничої, психофізіоло
гічної та соціальної адаптації окупаються за рахунок зниження термінів ви
ходу новачка на рівень повноцінного працівника. Сам же новачок зацікавле
ний у швидкому та безболісному входженні в чуже для нього виробниче та 
соціальне середовище, щоб стати членом колективу. Процес адаптації можна 
поділити на чотири етапи: оцінка рівня підготовленості співробітника, орієн
тація, дієва адаптація, функціонування; 

5)	 профорієнтація — постійне утворення вакансій на крупному підпри
ємстві. Унікальність кожного працівника та динаміка їх розвитку призводять 
до невідповідності між можливостями та сподіваннями працівників і вимога
ми займаних ними робочих місць. Робота на внутрішньому ринку праці під
приємства передбачає постійне уточнення вимог робочих місць, якостей пра
цівників та їх побажань щодо своїх перспектив і відповідно до стратегії 
підприємства;

6)	 планування	 кар’єри	 та	 розвитку. На підставі параметричних описів 
вимог робочих місць, якостей працівників та їх побажань розробляють індиві
дуальні програми розвитку потенціалу працівників і організації, підвищення 
рівня їх професіоналізму. Кар’єра — це послідовність професійних ролей, ста
тусів і видів діяльності у житті людини, вона може бути професійною та внут
рішньоорганізаційною;

7) аналіз	 чинників,	 що	 визначають	 поведінку,	 причини	 протиріч	 та	 су-
перечок, які виникають, коригування поведінки, врегулювання конфліктів. 
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Ця діяльність пов’язана з моніторингом соціальнопсихологічного клімату 
колективів, дослідженням соціальнопсихологічних факторів зниження про
дуктивності праці груп і окремих працівників, формуванням ефективних ко
манд, увагою до формування та відтворення культури організації;

8)	 мотивація	 та	 стимулювання, особливо творчого ставлення до праці, 
розвитку потенціалу працівників. Дослідження мінливих мотивів поведінки 
співробітників дає змогу визначити напрями стимулювання, які мають най
більший відгук у працівників та зумовлюють найбільшу віддачу. З цією ме
тою розробляють компенсаційні пакети та використовують різні форми сти
мулювання (винагород): бонуси, участь у прибутках, участь в акціонерному 
капіталі, стимулювання вільним часом, стипендіальні програми та програми 
медичного обслуговування тощо;

9)	 навчання — підвищення кваліфікації, перекваліфікація, підвищення 
рівня загальної освіти як запорука розвитку особи та зростання її потенціалу. 
Специфічною проблемою є вибір місця і форми навчання. Як правило, більш 
освічений працівник здатний принести більше користі організації, ніж неос
вічений, тому розробляються програми підвищення кваліфікації для різних 
груп працівників, а також формують плани перепідготовки кадрів та навчан
ня персоналу. Потреба в навчанні розв’язується на двох рівнях — індивіду
альному і колективному;

10)	 розроблення	системи	оцінки	результатів	діяльності	трудових	колек-
тивів	 і	 окремих	 працівників, що націлюють їх на досягнення кінцевої мети 
організації. Тільки в умовах відкритого та чесного діалогу працівників і ад
міністрації можливі ідентифікація інтересів працівника з долею організації 
та повна віддача. Система показників кінцевих результатів діяльності підроз
ділів може містити порівняння витрат або досягнень підрозділу із загальними 
результатами організації;

11)	 оцінка	 результатів	 та	 атестація	 працівників. Цілі та підходи тут 
аналогічні розглянутим у попередньому пункті. Атестація є одним з видів 
комплексної оцінки персоналу, що здійснюється періодично. Результати атес
тації працівників служать підставою для оцінки рівня їх відповідності вимо
гам робочого місця, визначення перспектив просування та напрямів розвитку 
працівника як фахівця та особистості, кращого використання його потенціа
лу. Процес атестації має такі етапи: підготовчий, етап оцінювання працівни
ка та здійснення атестації;

12)	 організування	 та	 нормування	 праці. Цей аспект трудового життя іс
тотно впливає на ставлення до праці, задоволеність нею, відчуття справедли
вості, ступінь конфліктності у колективі, а через ці аспекти — вплив на про
дуктивність праці та її результати;

13)	 атестація	 та	 раціоналізація	 робочих	 місць. Ця діяльність дає змогу 
отримати об’єктивну оцінку матеріальних чинників виробництва, визначити 
рівень їх морального та фізичного зношення, виявити недоліки в роботі устат
кування, перспективи його вдосконалення, матеріальні резерви виробництва, 
у тому числі те, що можна реалізувати на сторону, які приміщення можна 
здати в оренду тощо;

14)	 охорона	праці	та	забезпечення	її	безпеки. Така діяльність сприймаєть
ся працівниками як чинник турботи організації про їх здоров’я, і тому цьому 
напряму бажано приділяти певну увагу;
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15)	 діяльність,	спрямована	на	забезпечення	соціального	партнерства	та	
соціального	захисту	персоналу, розроблення документів, що визначають со
ціальнотрудові відносини. Надійна правова внутріфірмова основа взаємодії 
персоналу та адміністрації, розроблена в процесі чесних та відкритих перего
ворів, є запорукою спокою та стабільності колективу, його усвідомленого 
сприйняття інтересів бізнесу та згоди з участю в їх забезпеченні; 

16)	 облік	персоналу	та	звітність перед статистичними органами та дер
жавними органами працевлаштування і зайнятості. Ця діяльність спрямо
вана на балансування та планування розвитку ринку праці, на вжиття своє
часних заходів щодо зменшення негативних наслідків вивільнення пра 
цівників;

17)	 контроль	трудової	дисципліни. Цей адміністративний захід, як прави
ло, немає необхідності застосовувати щодо сумлінних, добре мотивованих 
працівників;

18)	 участь	у	системі	внутріфірмового	аудиту персоналу, дослідженні осо
бистісних якостей та обставин життя працівників, які визначають передумо
ви до проведення дій, спрямованих на завдання збитку організації. Це також 
адміністративна міра контролю за трудовою поведінкою працівників пере
важно з деструктивною поведінкою або схильних до проявів безвідповідаль
ності. Оцінка відповідності кадрового потенціалу організації її цілям та стра
тегії розвитку базується на трьох аспектах: структурі організації, аналізі 
кадрових процесів та визначенні якісних і кількісних характеристиках персо
налу.

Реалізація кожної з наведених функцій управління персоналом передбачає 
наявність усіх видів забезпечення, проте кожна функція вимагає специфічно
го змісту елементів, які їх забезпечують.

Таким чином, менеджмент персоналу — це важлива складова менедж
менту, яка забезпечує весь комплекс робіт з персоналом: від вивчення ринку 
праці та наймання персоналу до виходу людей на пенсію або звільнення з ро
боти.

4.3.11. Мотиваційний менеджмент

Сутність, основні завдання і роль мотиваційного менеджменту в системі 
управління підприємства. Мотиваційний	менеджмент — це: 

•	 управління мотивацією персоналу організації; 
•	 функція керівництва, завдання якої — створити у підлеглих стимули до 

праці з повною віддачею; 
•	 тривалий вплив на працівника з метою зміни його структури цілісних 

орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і 
розвитку на цій основі трудового потенціалу.

Мотиваційний менеджмент пов’язаний з процесом спонукання себе та ін
ших людей до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнен
ня особистих цілей і цілей організації. Менеджер повинен пам’ятати, що чу
дово розроблені плани і найдосконаліша структура управління підприємства 
не допоможуть, якщо люди погано виконують свою роботу.

Сутність мотиваційного менеджменту полягає у визначенні потреб персо
налу та забезпеченні їх задоволення в організації; розробленні систем винаго
роди за виконану роботу; застосуванні різноманітних форм оплати праці; ви
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користання стимулів до ефективної взаємодії працівників у колективах і на 
підприємстві в цілому.

У межах мотиваційного менеджменту керівництво підприємства вирішує 
такі завдання:

•	 залучення і утримання в організації кращих спеціалістів;
•	 визнання роботи працівників, які досягли значних результатів, з метою 

подальшого стимулювання їх творчої активності; 
•	 демонстрування ставлення керівництва до високих результатів праці; 
•	 популяризація результатів роботи кращих працівників;
•	 застосування різноманітних форм визнання заслуг; 
•	 поліпшення моральнопсихологічного стану працівників через відповід

ну форму визнання; 
•	 забезпечення підвищення трудової активності колективу підприємства.
Функція мотивації посідає важливе місце в системі управління підприємс

твом. Вона тісно пов’язана з іншими основними функціями менеджменту — 
плануванням, організуванням, контролем, прийняттям рішень тощо. Так, 
функція планування полягає у визначенні цілей підприємства і розробленні 
заходів з їх досягнення. Це спосіб, за допомогою якого керівництво забезпе
чує єдиний напрям зусиль усіх членів організації. В межах планування здійс
нюються розподіл обмежених ресурсів підприємства, пристосування до зов
нішнього середовища, координування дій підрозділів, використання їх 
сильних сторін і компенсація слабких, врахування минулого досвіду діяль
ності.

Сам факт формування, обговорення і доведення цілей як важливий еле
мент планування вже робить дії персоналу більш виваженими і мотивовани
ми. Досягнення визначених цілей гарантує одержання винагороди за викона
ну роботу. Для мотивації підлеглих важливо поставити перед ними завдання 
з такими характеристиками: складні, але реальні, яких можна досягти; конк
ретні; розумну їх кількість; вигідні, безпечні та справедливі для виконавців. 
Залучення підлеглих до процесу розроблення завдань також мотивує людей 
на більш сумлінну роботу з їх досягнення.

Функція організації, спрямована на впорядкування, приведення в систему 
спільної діяльності людей, передбачає проектування організаційної структу
ри підприємства, створення органів управління, департаментизацію, визна
чення кількості рівнів управління, ступеня централізації в управлінні, 
розроблення регламентних документів. Все це значно впливає на мотивацію 
менеджерів і працівників підприємства, визначає прийнятні для керівництва 
форми поведінки і напрями прояву активності персоналу.

Зв’язок функцій мотивації та контролю наявний на всіх етапах виконання 
завдань підлеглими, особливо яскраво — на попередній і заключній стадіях 
роботи. Попередній контроль здійснюється ще до початку виконання завдан
ня. Його засобами, що мають значний мотивуючий вплив на співробітників, 
можуть бути: розроблення чітких норм, стандартів і вимог; доведення конк
ретних цілей і завдань до виконавців; розроблення систем винагороди; забез
печення всім необхідним; добір кваліфікованих фахівців. За допомогою наве
дених засобів діяльності людей надається конкретна змістовна спрямованість, 
їм визначаються чіткі орієнтири і стандарти поведінки, за дотримання яких 
вони одержать винагороду.
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Оцінка керівником виконаних підлеглими завдань також здійснює на них 
мотивуючий вплив. Інтерес керівника до внеску працівника, похвала, допо
мога, зауваження та інші форми керівного впливу стимулюють до кращого 
виконання своїх обов’язків. Найбільше впливає на мотивацію підлеглих за
ключний контроль, за результатами якого визначається, хто працював кра
ще, гірше, кого необхідно заохотити чи покарати.

Зв’язок між прийняттям рішень і мотивацією виявляється при розгляді 
таких питань:

•	 як швидко і своєчасно приймаються в організації рішення щодо про
блем, які виникають;

•	 чи є рішення, які приймаються, законними, реальними для виконання 
(якщо ні, то мотивація підлеглих при їх реалізації значно послаблена);

•	 чи дотримується справедливість у прийнятті рішень (особливо тих, які 
стосуються проблем персоналу);

•	 чи залучаються підлеглі до процесу прийняття рішень.
Мотивація також тісно пов’язана із іншими функціями менеджменту.
Види мотивації в управлінні.  Для управління поведінкою підлеглих ме

неджерами застосовуються різні види мотивації: 
•	 залежно від основних груп потреб — матеріальна, трудова і статусна; 
•	 за способами мотивації — нормативна, примусова, стимулювання; 
•	 за джерелом виникнення мотивів — внутрішня і зовнішня; 
•	 щодо спрямованості на досягнення цілей — позитивна і негативна; 
•	 за рівнем інтенсивності — недостатня, оптимальна, надмірна; 
•	 за формами соціальної поведінки персоналу — мотивація саморозвитку, 

досягнення, самоствердження, ідентифікації з іншими людьми, агре
сивної та регресивної поведінки, симпатії, допомоги, влади, страху.

Мотивація	нормативна — спонукання людини до виконання соціальних 
норм (стандартів, правил), яких повинні дотримуватись члени групи чи сус
пільства. Суспільство вимагає від особи конформності, узгодження із даними 
нормами. У разі дотримання цих норм людина стає схожою на інших членів 
групи, такою, “як всі”. Зовнішні стосовно людини норми керують її поведін
кою, примушують діяти так, а не інакше.

Однакові зовнішні норми поведінки для людей мають різний внутрішній 
сенс. Є принаймні три види нормативної мотивації, які відображають рівень со
ціальної зрілості особи: утилітарнопрактичне обґрунтування необхідності пев
ного типу поведінки (в іншому разі неможливо бути членом певного колективу, 
не будуть визнавати, поважати); самопожертва; визначення норм і правил як 
самостійної цінності, усвідомлення їх особистого і суспільного значення.

Норми соціальної поведінки не виконуються самі по собі, вони повинні ста
ти “особистими нормами”. Існують фактори, які зменшують важливість і дію 
соціальних норм (феномен соціального гальмування): 1) у присутності сторон
ніх людей людина прагне уникнути дій, які можуть збентежити її, тому стри
мується; 2) соціальний вплив: спостерігаючи за поведінкою інших, які спокій
но реагують на певні події, людина може вирішити, що втручання небажане, 
нічого особливого не відбувається; 3) дифузія відповідальності, її розподіл се
ред всіх членів групи.

Наслідком нормативної мотивації може бути розвиток “групового мислен
ня”: конформізму, тенденційного добору інформації, переконання у всесиль
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ності групи, безгрішності її поглядів, що збільшує вірогідність прийняття 
надмірно ризикованих і невірних рішень. Нормативна мотивація може приз
водити до перенапруження, коли для виконання бажаної соціальної ролі лю
дині не вистачає ні здібностей, ні освіти. Вона докладає максимум зусиль, пе
ренапружується, виснажує себе непосильною працею. 

Негативним наслідком нормативної мотивації є надмірний формалізм при 
виконанні встановлених норм, правил, інструкцій, службових обов’язків, що 
може призводити до неадекватної поведінки.

Мотивація	внутрішня (процесійнозмістовна) — обумовленість поведінки 
факторами, які безпосередньо не пов’язані з впливом середовища і фізіологіч
ними потребами організму. Внутрішньо мотивована людина одержує радість і 
задоволення від самого процесу діяльності виконання дій, а не від досягнення 
мети (результату). На основі внутрішньої мотивації люди діють спокійніше, 
швидше, сумлінніше, витрачають менше зусиль, краще засвоюють знання і 
завдання. Внутрішнє спонукання до дій є результатом взаємодії складної су
купності потреб, які поступово змінюються, і, щоб мотивувати, керівник по
винен визначити ці потреби, знайти способи їх задоволення. Як правило, 
кожна діяльність завжди спонукається комплексом, поєднанням внутрішніх 
(процесійнозмістовних) і зовнішніх мотивів. Причому в одних ситуаціях пе
реважають зовнішні, а в інших — внутрішні мотиви. Стимули, які впливають 
на активацію поведінки і зумовлюють внутрішню (процесійнозмістовну) мо
тивацію, мають такі характеристики: новизна і зміни; неочікуваність (рап
товість); складність; невизначеність. Складність, відхилення від очікуваного 
результату, неочікувані зміни у відомому об’єкті стимулюють пошукову ак
тивність і спричиняють позитивні емоції. При цьому невідповідність між по
точною інформацією та стандартом (схемою, очікуванням) повинна бути не
значною.

Коли людина отримує радість і задоволення від процесу діяльності, фахів
ці стверджують, що вона перебуває “у потоці”. “Потік” — повна самовіддача 
власній справі, радісне відчуття активності, коли особа повністю концент
рується на процесі діяльності, забуває про власне “Я”. 

Внутрішньо мотивована людина відчуває власну ефективність, усвідомлює 
себе джерелом змін оточення, прагне бути причиною власних дій, а не потрап
ляти під вплив інших. Тиск, вимоги оточення, обіцяна винагорода, загроза 
покарання — все це може знижувати рівень самоствердження аж до виникнен
ня почуття повної залежності (відчуття себе “пішаком”). Таким чином, зовніш
ня мотивація може зменшувати рівень внутрішньої (процесійнозмістовної) мо
тивації. Обставини, які надають працівникам автономію, підтримують їх 
компетентність і впевненість у собі, підсилюють внутрішню (процесійнозміс
товну) мотивацію. А обставини, за яких здійснюється тиск на підлеглих, кон
троль, підкреслюється їх некомпетентність, не надається чітка і адекватна ін
формація щодо успіхів, послаблюють внутрішню мотивацію.

Мотивація	 зовнішня — вплив (переважно оперативний, терміновий) на 
поведінку особи з боку інших людей з метою ініціювання мотиваційного про
цесу чи втручання в її дії. Вона може мати форму прохання, вимоги, поради, 
навіювання, натяку, інформування, інструктування, стимулювання, заборо
ни. Інформування впливає здебільшого на уявлення індивіда про найбільш 
вірогідні напрями розвитку подій і наслідки обраної поведінки. Інструктуван
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ня приписує людині найефективніші способи досягнення поставлених перед 
нею цілей. Стимулювання спрямоване на підсилення мотивів поведінки.

На ефективність зовнішньої мотивації впливають особисті якості підлеглого 
(об’єкта зовнішнього впливу): рівень навіюваності, конформності, принципо
вості, його стан (тривога, апатія, втома, страх та ін.), а також складність за
вдання, яке необхідно вирішити, кількість пропонованих варіантів вирішення 
завдання, ступінь невизначеності, характер діяльності, рівень її творчості.

Методи зовнішньої мотивації: 
•	 прохання — застосовується тоді, коли зовнішньому впливу небажано 

надавати офіційного характеру, або коли хтось потребує допомоги;
•	 пропозиція (порада) — винесення на обговорення можливого варіанта 

вирішення проблеми;
•	 переконання — вплив на свідомість особи через звернення до її власних 

критичних уявлень і точок зору;
•	 зовнішнє навіювання — психологічний вплив однієї особи (керівника, 

сугестора) на іншу (підлеглого, сугерента), який здійснюється з допомо
гою мови і немовних засобів спілкування і вирізняється зниженою ар
гументацією з боку сугестора та низькою критичністю при сприйнятті 
інформації сугерентом;

•	 наказ — пряма імперативна форма зовнішньої мотивації; застосовуєть
ся у службових відносинах між керівниками і підлеглими;

•	 примушення — пряма вимога погодитися із рішенням, точкою зору, які 
пропонуються, в разі незгоди підлеглого з ними; ця форма зовнішньої 
мотивації застосовується тоді, коли інші засоби впливу виявляються не
дієвими, або за браком часу на їх використання;

•	 маніпуляція — приховане від особи спонукання її до зміни ставлення, 
прийняття рішення, виконання дій, необхідних для досягнення мані
пулятором власних цілей; при цьому важливо, щоб людина вважала ці 
думки, рішення і дії власними і визнавала себе відповідальною за них;

•	 зараження — процес передання емоційного стану від людини (групи) ін
шим людям;

•	 наслідування — прийняття і відтворення зовнішніх особливостей інших 
людей, привабливих для особи.

Мотивація	 досягнення — прагнення досягти високих результатів і майс
терності в діяльності. Виявляється у виборі складних завдань і прагненні їх 
виконати. Успіхи у будьякій діяльності залежать не тільки від здібностей, 
навичок, знань, а й від мотивації досягнення. Людина з високим рівнем такої 
мотивації прагне одержати вагомі результати, наполегливо працює заради до
сягнення визначених цілей, тоді як особа із слабкою мотивацією досягнення 
байдужа до своїх успіхів, ставить перед собою легкі цілі, не обирає складних 
завдань, не має бажання наполегливо і сумлінно працювати і, відповідно, до
сягає менших результатів. Мотивація досягнення і поведінка, спрямована на 
одержання високих результатів, навіть у одного і того самого працівника не 
завжди однакові, вони залежать від таких факторів: важливості досягнення 
успіху; надії на успіх; суб’єктивної оцінки ймовірності досягнення успіху; 
суб’єктивних еталонів досягнення; особистих якостей працівника.

Мотивація	спілкування — сукупність рушійних сил, які спонукають осо
бу до зв’язків з іншими людьми, призводять до виникнення психічного кон
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такту, що виявляється у переданні партнеру по спілкуванню інформації (вер
бальної та невербальної) і має за мету встановлення взаєморозуміння і 
взаємопереживання. 

Виділяють такі групи комунікативних потреб: в іншій людині та взаємо
відносинах з нею; у належності до соціальної спільноти; у переживанні та 
співчутті; у турботі, допомозі, підтримці з боку інших; у наданні допомоги; у 
встановленні ділових зв’язків для здійснення спільної діяльності та співробіт
ництва; в оцінці з боку інших, повазі, авторитеті. Основною функцією спілку
вання є організування спільної з іншими людьми діяльності для активного 
пристосування до оточення та його перетворення. Західні фахівці замість ка
тегорії “мотивація спілкування” застосовують “мотивацію афіліації”, яке 
поєднує комплекс потреб: контактувати з людьми, бути членом групи, взає
модіяти з оточенням, надавати і приймати допомогу.

Цілі спілкування можуть бути функціональними і об’єктними. До функ
ціональних цілей належать: 

•	 надання допомоги іншій людині; 
•	 одержання допомоги; 
•	 пошук партнера для бесіди, спільної гри, діяльності; 
•	 пошук людини, від якої можна одержати розуміння, співчуття, емоцій

ний відгук; 
•	 самовираження (спілкування з тим, хто дає можливість виявити силу, 

розум, здібності, уміння); 
•	 залучення інших до своїх чи загальнолюдських цінностей (виховання, 

навчання); 
•	 зміна думки, намірів, поведінки іншої людини.
Центральними моментами у мотивації спілкування є вибір постійного або 

ситуативного партнера спілкування, а також вивчення причин і факторів, які 
зумовлюють такий вибір чи відмову від нього. Найпоширенішими причинами 
вибору постійних партнерів спілкування є привабливість іншої людини як 
особистості за моральними, діловими чи фізичними якостями. Потреба у спіл
куванні підлеглих із керівниками у неробочий час виникає за наявності у ос
танніх таких якостей, як людяність, добрий характер, почуття гумору, так
товність. Керівник повинен володіти ерудицією, умінням знайти контакт, 
бути добрим співрозмовником, розуміти підлеглих. Значну роль у виборі парт
нера спілкування відіграє наявність спільних інтересів, цінностей, світогля
ду, а також необхідність співробітництва, взаємодії у процесі одержання чи 
надання допомоги.

Мотивація	ідентифікації — прагнення бути схожим на кумира, героя, ав
торитетну особу; відповідати суспільним і груповим зразкам поведінки, сус
пільній думці. При цьому на мотивацію поведінки людей значно впливають 
референтні групи — соціальні утворення чи об’єднання, які здійснюють знач
ний вплив на формування уявлень і поведінку окремих людей. До референт
них груп належать ті, які використовуються як стандарти для порівняння і 
формування самооцінки; сприймаються як добре інформовані фахівці у дано
му питанні; є еталоном для порівняння норм поведінки, життєвих стандартів, 
соціальних установок. Референтні групи здійснюють на мотивацію людини 
інформаційний і нормативний вплив. Інформаційний вплив виявляється у 
ситуаціях, коли люди не мають достатньо інформації, намагаються одержати 
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її від інших (друзів, досвідчених колег, фахівців), кого вони розглядають як 
експертів з певної проблеми.

Нормативний вплив виявляється через ідентифікацію (об’єднання) людей 
з певними групами, дотримання норм і зразків поведінки, прийнятих у групі, 
внаслідок чого вони можуть заслужити повагу (самоповагу) або уникнути осу
ду і критики з боку цієї групи.

Авторитет батьків, знайомих, друзів викладачів, прагнення бути схожими 
на кумира і наслідувати його — істотний мотив діяльності, під впливом якого 
людина прагне розвиватися (вдосконалюватися). Ідентифікація з іншими 
сприяє підвищенню енергетичного потенціалу особи за рахунок символічного 
“запозичення” енергії у кумира (об’єкта ідентифікації): з’являються сили, 
натхнення, бажання працювати і діяти так, як робив це герой (кумир, фахі
вець, успішна людина).

Загальновизнаним є той факт, що у молоді мотивація ідентифікації більш 
розвинена порівняно з іншими. Це пояснюється тим, що: молоді люди як пра
цівникипочатківці менш поінформовані й тому відчувають себе у різних си
туаціях невпевнено; вони мають більшу соціальну відкритість, більшу кіль
кість знайомих; активніше ведуть пошук власного місця у житті та 
суспільстві.

Менеджерам (наставникам, викладачам, тренерам) важливо знати, з ким 
прагне ідентифікувати себе підлеглий (учень, студент), щоб використати це 
для підсилення мотивації до діяльності.

Мотивація	агресії — спонукання до специфічної форми дій, яка характе
ризується демонструванням переваги в силі або застосуванням сили до інших 
людей з метою нанесення шкоди. У побуті агресивність сприймається як со
ціальнонебезпечна і небажана. Проте сама по собі вона такою не є, все зале
жить від мотивів діяльності, цінностей, заради яких виявляється агресив
ність.

Фахівці вирізняють антисоціальну і просоціальну агресію, причому в обох 
випадках дії можуть бути зовні схожими. Суспільно небезпечні наслідки ба
гатьох проявів агресії привертають до себе увагу і наповнюють це поняття 
тільки негативним змістом.

Мотивація агресивної поведінки людей має кілька особливостей.
1. Вплив моральних норм на рівень агресивності, одна з яких полягає в 

тому, що на агресію необхідно відповідати “пропорційною” агресією (норма 
відплати і помсти).

2. Самовиправдання агресивних дій агресорами для заспокоєння власної 
совісті після скоєних актів: 

•	 зменшення значущості агресії шляхом порівняння її із ще деструктивні
шими актами інших людей; 

•	 виправдання агресії тим, що вона служить вищим цінностям (у випад
ках інструментальної агресії, коли вона використовується як засіб для 
досягнення інших цілей); 

•	 заперечення своєї відповідальності; 
•	 розподіл відповідальності, розмивання чіткого уявлення про неї (спос

терігається за колективної агресії); 
•	 дегуманізація жертви: агресор відмовляється визнати наявність у жертв 

людських якостей; 
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•	 очікування помсти за агресивну поведінку як прояв “рівноваги страху”; 
•	 вплив самооцінки на рівень агресивності; 
•	 вплив присутності інших людей на рівень агресивності; 
•	 задоволення результатом агресії.
Мотивації	симпатії — сукупність рушійних сил, які спонукають до роз

витку теплих, позитивних емоційних відносин з іншими людьми. Якщо ме
неджер (і будьякий інший працівник) вміє викликати до себе симпатію у ото
чення, йому простіше вирішувати службові проблеми, досягати визначених 
цілей.

На розвиток симпатії до людини впливають кілька факторів:
•	 зовнішні дані, соціальнодемографічні характеристики (вік, освіта, про

фесія тощо), символи соціального статусу. Фізично приваблива людина 
більше викликає до себе симпатію через особливості філогенезу людини 
(схильність до вибору і виділення красивих, привабливих людей), кра
ще розвинені навички спілкування; ефект іррадіації (поширення, пе
ренесення краси привабливої людина на тих, хто знаходиться поруч із 
нею); існування соціальних стереотипів (красивий — отже хороший); 

•	 особливості її вербальної та невербальної поведінки; так, симпатичні
шими здаються ті люди, які завжди дивляться в очі співрозмовнику, 
посміхаються, мають приємний голос;

•	 рівень вираження її позитивних характеристик: у більшості випадків 
симпатія має позитивний зв’язок із достоїнствами людини; але надто 
сильна вираженість позитивних характеристик знижує симпатію до неї;

•	 відвертість, схильність людини до “саморозкриття” також викликає 
симпатію до неї, але до певних меж; саморозкриття і відвертість мало
знайомих людей при спілкуванні з ними спричиняє антипатію;

•	 вдалість і успішність, що пояснюється вірою людей у справедливий світ, 
в якому добро і зло одержують по заслугам (наслідок “віри у справедли
вий світ” — виникнення антипатії до жертв нещастя).

На мотивацію симпатії також впливають: 
•	 схожість установок і особистих рис (схожа на нас людина є зрозумілі

шою, спілкування з нею безпечне і комфортне); 
•	 відстань між учасниками спілкування та інтенсивність контактів (чим 

менша відстань між людьми, які спілкуються, тим імовірніша симпатія 
між ними, але це характерно тільки для початкової стадії спілкування, 
подальший розвиток симпатії визначається багатьма іншими чинника
ми, наприклад особистісними (ніщо так не роз’єднує, як спільна пра
ця)); 

•	 характер взаємодії (кооперування, співробітництво розвиває симпатію; 
конкуренція — зменшує рівень симпатії); 

•	 надання допомоги, послуг, висока оцінка, схвалення дій (люди люблять 
тих, хто робить їм добро і піклується про них; люди, які надають допо
могу іншим, починають симпатизувати їм).

Мотивація	 допомоги — спонукання до дій, спрямованих на поліпшення 
добробуту інших людей (наприклад, прояв люб’язності, допомога діями, гро
шима тощо). 

Мотиви надання допомоги іншим людям неоднозначні. Вони можуть бути 
альтруїстичними (допомога без очікування винагороди) і меркантильними, 
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з розрахунком зробити залежною іншу людину. Мотивація допомоги має 
кілька особливостей. Люди охочіше надають допомогу, якщо вони знайомі із 
ситуацією, в яку потрапила інша особа. Приймаючи рішення про надання до
помоги, люди порівнюють власні витрати і користь, пов’язані із її наданням. 
Бажання надати допомогу перебуває в оберненій залежності від витрат на ці 
дії. При цьому береться до уваги співвідношення витрат і користі для люди
ни, яка звернулася по допомогу. За наявності численного оточення бажання 
надати допомогу стримується через розподіл (і зменшення) відповідальності, 
щоб не потрапити у незручну ситуацію, не привертати до себе уваги. Мотива
ція допомоги орієнтована на дотримання правил і норм поведінки. Норми со
ціальної відповідальності вимагають надання допомоги хворим, старим, бід
ним, соціально незахищеним людям за відсутності соціальних інститутів, які 
беруть на себе турботу про таких людей. Але чим більше інша людина вияв
ляється винною у власному становищі, тим менше оточення відчуває себе від
повідальним за надання їй допомоги.

Норми взаємності  ґрунтуються на обміні соціальному, матеріальними  
благами, діями, подарунками (як ти мені, так і я тобі) і сприймаються, як 
справедливість, “компенсаційне правосуддя”. Коли допомога надається в 
розрахунку на взаємність (майбутню компенсацію), вона втрачає свій аль
труїстичний характер. Вдячність особливо сильна у тому разі, коли людина 
допомагає не внаслідок нормативних вимог, а за власним бажанням.

Мотивація допомоги іншій особі підсилюється, якщо цілі двох суб’єктів 
пов’язані між собою; існує основа для міжособистісного зближення; обидва 
суб’єкти належать до однієї соціальної групи; видно, що людина близька до 
своєї мети.

Теоретичні засади мотиваційного менеджменту. Теоретичною основою для 
практики мотиваційного менеджменту є мотиваційні теорії, які поділяються 
на змістові та процесійні.

Змістові теорії мотивації. Аналізують структуру, зміст потреб, їх вплив 
на мотивацію людини до діяльності. Найбільш відомими змістовими теоріями 
є теорія ієрархії потреб А. Маслоу, теорія існування, зв’язку і зростання 
К. Альдерфера, теорія набутих потреб Д. МакКлелланда, теорія двох фак
торів Ф. Герцберга.

Теорія	 ієрархії	 потреб	 розроблена американським лікарем і психологом 
Абрахамом Маслоу в 1943 р. В її основу покладено такі ідеї: 

•	 люди постійно відчувають певний набір потреб, які можуть бути 
об’єднані в окремі групи та ієрархічно розміщені одна стосовно іншої; 

•	 незадоволені потреби спонукають людину до дій; задоволені потреби не 
мотивують людей; 

•	 як правило, людина відчуває одночасно кілька різних потреб, які взає
модіють між собою; якщо одна з потреб задовольняється, на її місце ви
ходить інша незадоволена потреба; 

•	 процес задоволення потреб відбувається знизу вгору, від нижчих потреб 
до вищого рівня; поведінку людини визначає найнижча незадоволена 
потреба; потреби вищого рівня починають активно впливати на людину 
після того, як задоволено потреби нижчого рівня.

Теорія	 існування,	зв’язку	 і	зростання розроблена американським вченим 
Клейтоном Альдерфером в 1972 р. Він зробив спробу розвинути і конкретизу
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вати теорію ієрархії потреб А. Маслоу і виділив три ієрархічні групи потреб, 
що впливають на поведінку людей: 

1) потреби існування (фізіологічні та безпеки за А. Маслоу); 
2) потреби зв’язку (належності, визнання і поваги за А. Маслоу); 
3) потреби зростання (самовираження, самореалізації за А. Маслоу). 
Між теоріям А. Маслоу і К. Альдерфера є принципова відмінність. За 

А. Маслоу рух від потреби до потреби відбувається тільки від нижчої до вищо
го рівня. К. Альдерфер вважає, що рух може відбуватись у двох напрямках: 
вгору, якщо є можливість задовольнити вищу потребу, і вниз, якщо такої 
можливості немає. При цьому К. Альдерфер вважає, що у разі незадоволення 
вищої потреби підсилюється рівень дії нижчої, що перемикає увагу людини 
на цей рівень.

Теорія	 набутих	 потреб,	 розроблена Девідом МакКлелландом в 1962 р., 
стосується “вторинних потреб”, які актуалізуються за умови достатньої ма
теріальної забезпеченості працівників. Стверджується, що організація надає 
працівникові можливості реалізувати три потреби вищого рівня: досягнення, 
співучасті та влади. Потреби досягнення виявляються у прагненні робітника 
вирішувати завдання ефективніше, ніж він робив це раніше. Потреби спів
участі виявляються у прагненні людей до дружніх відносин з оточенням, 
одержання підтримки і схвалення з їх боку, виконання колективної роботи, 
яка б давала змогу спілкуватися з іншими людьми. Потреба влади полягає в 
тому, що працівник прагне контролювати людей, ресурси і процеси, які пере
бувають і відбуваються в його оточенні. Потреби досягнення, співучасті та 
влади в теорії Д. МакКлелланда не розміщені ієрархічно, а взаємопов’язані й 
впливають на ефективність праці як рядових співробітників так і мене
джерів.

Теорія	двох	факторів	була розроблена Ф. Герцбергом з колегами наприкін
ці 50х років ХХ ст. на підставі досліджень, метою яких було визначення фак
торів, що справляють мотивуючий чи демотивуючий вплив на поведінку 
робітників. В результаті досліджень було визначено фактори, які порізному 
впливають на мотивацію праці:

1)	 гігієнічні	 фактори	 (рівень заробітної плати, умови на робочому місці, 
робочий розпорядок, рівень безпосереднього контролю за роботою, міжосо
бисті відносини в колективі). Вони пов’язані із зовнішнім середовищем, в 
якому здійснюється робота. Їх відсутність або недостатнє виявлення підсилю
ють у людей почуття невдоволеності роботою. Наявність гігієнічних факторів 
чи їх повне виявлення зменшують почуття невдоволеності робочим місцем, 
але не мотивують працівників до ефективної діяльності;

2) мотивуючі	 фактори. Вони пов’язані з характером і змістом роботи, 
викликають почуття задоволення працею, мотивують до ефективної діяль
ності. До них належать: досягнення цілей, можливість успіху і визнання, ці
кава робота, високий рівень самостійності та відповідальності, професійно
посадове зростання, можливості самореалізації.

Процесійні теорії мотивації. Аналізують, як люди розподіляють свої зу
силля для досягнення поставлених цілей і як реагують при цьому на вплив 
різноманітних зовнішніх чинників. Теорії цієї групи пояснюють, як потрібно 
впливати на робітників, щоб спонукати їх до результативної праці, дають 
можливість менеджерам розробити ефективну систему мотивації підлеглих. 



427

Найбільш відомими процесійними теоріями мотивації є теорія очікувань 
В. Врума, теорія визначення цілей, теорія справедливості С. Адамса, модель 
збагачення праці та ін. 

Теорія	очікувань	пов’язана з розробками К. Левіна, В. Врума та інших. Її по
ложення базуються на тому, що наявність потреби не може бути єдиною необ
хідною умовою мотивації людини на досягнення визначеної мети. Людина та
кож сподівається, що обраний нею тип поведінки дійсно призведе до 
задоволення потреби чи одержання бажаного. При цьому ключову роль відіграє 
повнота реалізації трьох пов’язаних факторів: додатково витрачені зусилля по
винні забезпечити одержання очікуваного результату; за одержаний результат 
повинна бути забезпечена очікувана винагорода; реально одержана винагорода 
повинна збігатися з очікуваною. В теорії очікувань робиться загальний висно
вок: якщо значення будьякого із трьох перелічених факторів буде недостатнє, 
то мотивація і результати праці робітників також будуть низькими.

Теорія	 справедливості	 розроблена американським вченим С. Адамсом в 
60х роках ХХ ст. Основна ідея теорії полягає в тому, що при виконанні робо
ти люди порівнюють власну одержану винагороду з винагородою колег за ви
конання аналогічної роботи і на основі цього порівняння доходять висновку 
про справедливість своєї винагороди. Несправедливість може виявлятися у 
вигляді недоплати (переноситься гостріше, викликає обурення) і переплати 
(переноситься спокійніше). При виявленні несправедливості та для віднов
лення справедливості робітник може вчинити так: зменшить продуктивність 
праці; зробить спробу збільшити винагороду; може спробувати примусити ко
лег працювати більше (оскільки у них більша винагорода); почне красти про
дукцію підприємства як компенсацію за недоплату (чи буде красти більше, 
ніж звичайно); почне поширювати чутки і плітки про колег, які незрозуміло 
за що одержують більшу заробітну плату, тощо. Іншими словами, людина від
чуватиме психологічний дискомфорт, її мотивація значно зменшиться, а дії 
матимуть негативні наслідки для організації.

Теорія	 визначення	 цілей	 розроблена Е. Локом в 1966 р. Згідно з нею по
ведінка людини визначається цілями, які ставляться перед нею. При цьому 
рівень мотивації залежить від чотирьох характеристик цілей: їх складності, 
конкретності, прийнятності та привабливості для виконання. Складність цілі 
відображає рівень професіоналізму, необхідного для її досягнення, конкрет
ність цілі — її кількісну ясність, точність і визначеність. Привабливість цілі 
відображає рівень сприйняття її людиною як власної, готовність працівника 
витрачати певні зусилля для її досягнення. Теорія визначення цілей ствер
джує, що рівень задоволення людини досягнутими результатами визначаєть
ся двома взаємопов’язаними процесами: внутрішніми щодо неї та зовнішні
ми. Внутрішні процеси переважно пов’язані з власною оцінкою працівником 
одержаного результату порівняно з визначеною ціллю. До зовнішніх процесів 
належить оцінка досягнення цілей оточенням: позитивна (подяка керівниц
тва, підвищення по службі, збільшення заробітної платні), яка викликає за
доволення, чи негативна, яка спричиняє невдоволення.

Модель	 збагачення	 праці розроблена в 1980 р. американськими вченими 
Дж. Хекменом і Дж. Олдхемом, які висловили припущення, що зміни ме
неджментом характеристик робочого процесу дають змогу підвищити мотива
цію персоналу і рівень його задоволеності працею (рис. 4.15).
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Досягнення високої мотивації до виконання робочих завдань пов’язане з 
наявністю певних психологічних станів: усвідомленням сенсу чи сприйнят
тям цінності роботи; усвідомлюваною відповідальністю за якість процесу пра
ці та кількість виробленої продукції; знанням результатів — зворотного 
зв’язку, який сигналізує робітникам про рівень виконання завдань. За відсут
ності такого зв’язку почуття відповідальності персоналу за якість праці зни
жується.

У свою чергу, психологічні стани робітників визначаються основними ха
рактеристиками завдань: різноманітністю процесу праці чи рівнем різних на
вичок і досвіду, якого потребує виконання завдань; завершеністю завдання, 
тобто виконанням його від початку до кінця; рівнем важливості виконання 
завдання для організації та суспільства; рівнем свободи і незалежності робіт
ника при прийнятті рішення щодо способу виконання завдання.

Для підсилення мотивації робітників змістом праці пропонуються такі ме
тоди:

1.	 Поєднання	 робіт. Замість того, щоб розподіляти робочі завдання на 
дрібні операції, співробітники можуть поєднувати кілька видів робіт, що 
дасть їм змогу оволодіти всіма знаннями та навичками і виконувати більшу 
частину завдання. Наприклад, приймальник замовлень може поєднувати 
прийняття заявок клієнтів, організацію доставки і виписку супроводжуваль
них документів.

Рис.	4.15. Зміст праці та мотивація персоналу
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2.	 Формування	комплексних	робочих	груп, які виконують повний робочий 
цикл операцій. Це дає змогу покласти на них значну відповідальність за ви
конання завдання і використати переваги внутрішнього розподілу праці. 
Якщо, наприклад, виготовлення продукту передбачає використання скла
дальної лінії і робітники виконують виключно закріплені за ними операції, 
можна організувати виробництво і покласти відповідальність за кінцевий ре
зультат на комплексні робочі групи, члени яких самостійно розподіляють за
вдання і здійснюють повний цикл операцій. 

3.	 Встановлення	зв’язків	із	споживачами. Надає працівникам можливість 
ознайомитися з поглядами людей (як всередині організації, так і за її межа
ми), які користуються результатами їх праці, усвідомити значення цього для 
діяльності компанії в цілому. Якщо, замість того, щоб виконувати тільки де
які операції при виготовленні товару, робоча група переорієнтується на ви
робництво кінцевої продукції для невеликої кількості споживачів, вона одер
жує можливість встановити з ними тісніші зв’язки і краще розуміти потреби 
клієнтів.

4.	 Вертикальне	навантаження. Дає змогу робітникам взяти на себе від
повідальність, яку традиційно несуть майстри (оперативне вирішення на
гальних проблем, планування праці), розширює межі їх автономності. На
приклад, на робітників можна покласти відповідальність за перевірку якості 
та кількості поставлених матеріалів, інформацію про проблеми, які виника
ють. Звичайно, їм доведеться витрачати більше зусиль в роботі із замовлен
нями.

5.	 Відкриті	 канали	 зворотного	 зв’язку. Гарантують, що співробітники 
одержують інформацію про якість своєї роботи від внутрішніх чи зовнішніх 
споживачів. Наприклад, в деяких організаціях проводяться зустрічі праців
ників із споживачами, на яких клієнти висловлюють свою думку про рівень 
наданих послуг. Це сприяє підвищенню якості виконання завдань і встанов
ленню тісніших контактів з покупцями. Крім того, суспільне визнання досяг
нень персоналу організації позитивно впливає на його психологічний стан, 
сприяє підвищенню якості праці та задоволення нею.

6.	 Забезпечення	 можливості	 професійного	 зростання	 робітників. Зви
чайно, не всі робітники прагнуть одержувати завдання високої складності, 
з викликом, необхідністю творчого підходу до їх вирішення. Хтось не бачить 
нічого, крім праці, яка задовольняє тільки потреби нижчого рівня, інші 
прагнуть досягти більшого. Все це повинні враховувати менеджери у своїй 
роботі.

4.3.12. Менеджмент оплати праці

Сутність менеджменту оплати праці та мотивація діяльності персоналу. 
Менеджмент стосується всіх аспектів діяльності людини і функціонування 
організацій, які акумулюють здібності та вміння працівників для реалізації 
поставленої мети. Як один із визначальних чинників життєдіяльності ор
ганізації (підприємства) він є інструментом реалізації поставленої мети, го
ловною передумовою становлення й ефективності розвитку підприємниць
ких структур. Менеджмент слід розуміти як науку, яка досліджує 
особливості управління організацією та персоналом, а також ролі людини



430

менеджера і людинипрацівника як суб’єктів, які приймають і реалізують 
рішення, беруть участь у виробничому процесі для реалізації мети суб’єкта 
господарювання; як функцію (набір функцій), що є інструментом управ
лінського впливу менеджменту на процеси, які відбуваються в організації, і 
персонал зокрема. 

Існують такі підходи до розуміння управління оплатою праці: 
1) системний — менеджмент як сукупність взаємопов’язаних, взаємоза

лежних складових (менеджмент як наука, управлінські дії, категорія людей), 
об’єднаних в єдину систему; 

2) ситуаційний — управлінські дії, спрямовані на вирішення проблемних 
ситуацій; 

3) функціональний — як сукупність функцій менеджменту. 
Розглядаючи менеджмент оплати праці як складову загального менедж

менту, слід зазначити, що з погляду функціонального підходу він виконує 
найбільш загальні функції:

•	 планування — постановка цілей і визначення потрібних ресурсів оплати 
праці;

•	 мотивація —	створення умов для всебічного заохочення, спонукання до 
результативної праці;

•	 контроль	— постійне коригування дій персоналу, початкових планів, а 
також зіставлення запланованих результатів із досягнутими на певному 
етапі;

•	 організування	— створення умов для ефективного і правильного вико
ристання коштів на оплату праці.

Головною функцією управління оплатою праці, визначальним фактором 
ефективності управління вважається мотивація праці. Її розуміють як внут
рішній стан особи стосовно роботи, сформований, під впливом мотиваційних 
чинників зовнішнього та внутрішнього характеру. Від рівня мотивації праці 
безпосередньо залежить успішність реалізації цілей господарських структур. 
Інструментом здійснення функції мотивації є мотиваційний механізм — су
купність засобів і заходів, спрямованих на реалізацію мотиваційної політики 
адміністрації. Мотиваційний механізм кожного підприємства має свої особ
ливості, але головними його складовими є: система оплати праці, система ор
ганізації праці, структура управління, а також соціальні фактори.

В умовах становлення ринкових відносин формування дієвої системи ме
неджменту і мотиваційних механізмів підприємств, а також забезпечення  
достатнього для реалізації управлінських рішень кадрового потенціалу є 
головною, визначальною передумовою забезпечення високої ефективності 
діяльності підприємств. У функціональному аспекті мотивацію праці можна 
розуміти як вид організаційної діяльності з формування та реалізації поведін
ки працівників, мотивованої економічними інтересами. Мотивація праці 
виступає у вигляді виробничих відносин, які виникають у процесі впливу на 
появу мотиву через діалектичне поєднання заходів щодо з’ясування та фор
мування потреб з одночасним застосуванням відповідних стимулів задля до
сягнення певних цілей. 

Виявлено, що найповніше зміст цієї категорії розкривається через три її 
взаємопов’язані та взаємодоповнюючі змістові аспекти: матеріальнооргані
заційний, соціальноекономічний та моральнопсихологічний.
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Матеріально-організаційний	 аспект	 мотивації	 праці містить такі поло
ження: удосконалення організації виробництва, удосконалення організації 
праці, удосконалення організації заробітної плати, і полягає у забезпеченні 
ефективної трудової діяльності з метою створення матеріальних цінностей, 
послуг, необхідних для задоволення людських потреб, виживання та існуван
ня людини і суспільства шляхом раціональної, ефективної організації вироб
ництва, праці та заробітної плати на підприємстві.

Соціально-економічний	аспект	мотивації	праці	передбачає надання мож
ливості професійного, кар’єрного росту, належної оплати праці, причетності 
до виробничого процесу та його результатів і виявляється у спрямуванні ви
робничої діяльності людей у певному соціальному середовищі. Завдяки йому 
у працівника формуються відповідні потреби, інтереси та ціннісні орієнтації, 
відбувається осмислення його місця у суспільному виробництві, розвивають
ся його трудові здібності.

Морально-психологічний	аспект	мотивації	праці полягає у залученні пра
цівників до управління, розробленні системи оцінки успіху, вдосконаленні 
системи заохочень, що розкривається через сприяння становленню гідної, сві
домої, морально сталої особистості, розвиває в людині самоповагу, високі мо
ральноетичні принципи, позитивне світосприйняття.

Тому в процесі соціальноекономічних перетворень, спричинених перехо
дом України від планової до ринкової економіки, тільки комплексний підхід 
до категорії “мотивація праці”, який містить усі наведені вище змістові ха
рактеристики, посилює наукові засади реформування існуючої системи моти
вації праці на підприємствах. Особливості перехідної економіки й процесів, 
які в ній відбуваються, зумовлюють необхідність нового відображення змісту 
категорії “мотивація праці”. 

Загальне в категорії “мотивація праці” у плановій та ринковій економіці:
•	 сутність — виробничі відносини з приводу спонукання людини до праці;
•	 зміст — матеріальноорганізаційний, соціальноекономічний, мораль

нопсихологічний;
•	 складові елементи — інтереси, мотиви, стимули, — матеріальні, соціаль

ні, моральні;
•	 мета — підвищення продуктивності праці.
Найбільш характерні загальні та особливі категорії “мотивація праці” у 

плановій та ринковій економіці наведено в табл. 4.10. 
Як показало проведене узагальнення, багато змістових ознак мотивації як 

економічної категорії збігається у плановій і ринковій економіці, бо вони ви
ходять із загальноекономічних принципів господарювання, які не дуже різ
няться за своїм змістом.

Незалежно від типу економічної системи мотивація праці зберігає своє 
призначення — сприяння підвищенню продуктивності праці. Змінюються 
лише мотивація праці, форми мотивації праці залежно від соціальноеконо
мічних умов їх функціонування. Це дає підстави стверджувати припустимість 
застосування певних однакових методів, способів підвищення ефективності 
мотивації праці у різних економічних системах і можливість використання 
як усталених, так і новітніх заходів щодо її організації. 
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Таблиця	4.10		

Особливості мотивації праці у плановій і ринковій економіці

Показник Планова економіка Ринкова економіка

Кінцеві цілі мотивації Виконання і перевиконання 
планових завдань

Підвищення прибутку,  
вартості капіталу підприємс
тва, конкурентоспромож
ності

Характер мотивації Переважно екстенсивний Переважно інтенсивний

Умови мотивації Статичні Динамічні

Розмір заробітної плати Жорстко регулюється держа
вою

Встановлюється залежно  
від попиту і пропозиції на 
ринку праці, м’якого дер
жавного впливу

Форма мотивації Пряма, владна Опосередкована

Підхід до мотивації Деперсоніфікований Персоніфікований

Спрямованість мотивації Колективна Індивідуальна

Пріоритетні мотиви Матеріальні Соціальні, моральні

Контроль Необхідність контролю Самоконтроль, відповідаль
ність

Реструктуризація підприємств та оплата праці. В умовах перехідної еко
номіки більшість підприємств потребують модернізації, підвищення ефектив
ності організації виробництва й управління для забезпечення їх адаптації до 
ринкового середовища. За умов відсутності зовнішніх джерел фінансування 
єдиним способом підвищення ефективності діяльності підприємств є реструк
туризація.

Аналіз підходів до розуміння сутності реструктуризації підприємства по
казав, що ґрунтовнішим є визначення реструктуризації як революційного 
процесу якісних змін, головним завданням яких є зростання ефективності ви
користання наявного виробничого потенціалу та реальних інвестицій, в пер
шу чергу, завдяки організаційній перебудові з метою підвищення конкурен
тоспроможності підприємства.

У концепціях реструктуризації підприємств прямо не згадується про необ
хідність здійснення змін в організуванні мотивації праці в ході реструктури
зації підприємства. Проте існує взаємозалежність реструктуризації підпри
ємства і організування мотивації праці, тому обов’язково слід вносити до 
проектів реструктуризації підприємств спеціальний розділ, який містив би 
комплекс заходів щодо удосконалення мотивація праці:

• формування робочої команди;
• оцінка стану мотивації праці;
• розроблення стратегії мотивації праці та її узгодження з концепцією 

реструктуризації підприємства;
• визначення основних напрямів, форм та методів формування мотивації 

праці.
У свою чергу, це повинно надати поштовх до реінжинірингу мотивації пра

ці, а саме:
• визначення ключових бізнеспроцесів мотивації праці;



433

• формування робочих команд для реінжинірингу ключових бізнеспро
цесів мотивації праці;

• розроблення образу майбутньої системи мотивації праці;
• оцінка стану мотивації праці в ракурсі реінжинірингу;
• організація мотивації праці на якісно новому рівні;
• впровадження нової системи мотивації праці.
Аналіз діяльності українських підприємств, що опікуються лише питання

ми оперативного виживання, показав відсутність стратегічного підходу не 
тільки до мотивації праці, а й до організації діяльності взагалі. В умовах пере
ходу до ринку для підвищення ефективності діяльності підприємств розроб
лення стратегії мотивації праці та узгодження її із загальною діловою страте
гією підприємства, стратегією його реструктуризації є необхідним. При цьому 
основними вимогами до стратегії мотивації праці є врахування вимог стратегії 
реструктуризації, вплив на пріоритетні типи індивідуальної та організаційної 
поведінки працівників, залучення і утримання висококласних спеціалістів, 
узгодження індивідуальних і організаційних компетенцій, розроблення кон
курентної системи оплати праці, забезпечення умов відтворення кадрового по
тенціалу в якісно розширеному масштабі.

Реалізація стратегічного підходу до формування мотивації праці потребує 
приділення значної уваги організації виробництва і нормуванню праці. Норма 
праці є центральною категорією, в якій перетинаються основні траєкторії про
цесу відтворення робочої сили, її руху безпосередньо у сфері як виробництва, 
так і споживання. Тому вона водночас є мірою праці, правильне встановлення 
якої необхідне для ефективної організації відтворювального процесу на підпри
ємстві, та мірою споживання, що є дуже важливим для відтворення робочої 
сили. Норма праці й ціна години праці — два найважливіших індикатори, що 
за своїм значенням виходять далеко за межі інтересів окремих підприємств і 
впливають на хід усього відтворювального процесу в країні. Зневажливе став
лення до них у процесі ринкових перетворень призводить до руйнування трудо
вого потенціалу, яким ще достатньою мірою володіє Україна.

Останнім часом в Україні поліпшується стан з оплатою праці (табл. 4.11). 
За офіційними даними розмір реальної заробітної плати порівняно з поперед
нім роком збільшився у 2002 р. на 18,2 %, у 2003 р. — на 15,2, а у 2004 р. — 
на 16,8 %.

Таблиця	4.11

Динаміка співвідношення прожиткового мінімуму  
та середньомісячної заробітної плати в Україні

Показник
Роки

2000 2001 2002 2003 2004 2005*

Прожитковий мінімум, 
грн. 270,1 311,3 342 365 396 453

Середньомісячна номі
нальна заробітна плата 
працівників народного 
господарства, грн. 230,1 311,1 376,4 462 640 856

 
* Показник за вересень.
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Повернення заробітній платі мотивуючої та відтворювальної функцій по
требує перегляду підходу до встановлення її рівня. Критеріями, яким має від
повідати справедливий, адекватний рівень заробітної плати у ринковій еконо
міці, є: 

• вартість засобів, необхідних для відтворення робочої сили; 
• законодавчо і нормативно встановлені регулятори заробітної плати; 
• продуктивність праці на підприємстві; 
• фінансові можливості підприємства; 
• результати оцінювання індивідуального трудового внеску; 
• цінність аналогічних видів робіт на інших підприємствах або на інших 

ринках праці. 
На підставі діалектичного зв’язку категорій “мотивація праці”, “продук

тивність праці” та “заробітна плата” і триаспектного підходу до мотивації 
праці можна дійти висновку, що найдієвішим шляхом підвищення заробітної 
плати і ефективності діяльності підприємства в цілому є належна організація 
виробництва, а за необхідності — реструктуризація підприємства відповідно 
до стратегії розвитку.

Для успішного функціонування в умовах ринкової економіки всім 
суб’єктам господарювання і промисловим підприємствам зокрема необхідно 
обирати такий тип економічної поведінки, що давав би їм змогу адаптуватись 
до динамічних умов зовнішнього середовища. При цьому особливу роль 
відіграє застосування ефективних методів управління працею, які б забезпе
чували зацікавленість працівників у високопродуктивній праці та поліпшен
ні кінцевих результатів діяльності підприємства. На сучасному етапі основ
ним засобом формування такої зацікавленості є оплата праці, яка відображає 
кількість і якість витраченої працівником праці. Забезпечити таку залеж
ність повинна система оплати праці. На промисловому підприємстві вона має 
велике соціальноекономічне значення — від неї залежать не лише результа
ти праці, а й добробут і соціальний статус працівників, моральний клімат у 
колективі. Застосування неефективної або несправедливої системи оплати 
призводить до зниження продуктивності праці, якості продукції, порушень 
трудової дисципліни, виникнення соціальнотрудових конфліктів між пра
цівниками і роботодавцем, що негативно позначається на кінцевих результа
тах діяльності підприємства.

Кожне промислове підприємство характеризується особливостями діяль
ності, ставить перед собою специфічні цілі, а кожен працівник має свої цін
ності й установки. Крім того, зовнішнє середовище, в якому функціонують 
підприємства, постійно змінюється, як і показники, що характеризують його 
персонал. Отже, доцільним є формування такої системи оплати праці, яка 
враховувала б особливості діяльності конкретного підприємства. Це зумовлює 
необхідність розроблення стратегії формування системи оплати праці, яка 
визначає загальний план дій у цій сфері з урахуванням ситуації, що склалася 
на певному етапі, і перспектив розвитку підприємства.

Стратегія формування системи оплати праці. В умовах ринкової економі
ки система оплати праці на підприємствах повинна бути сприйнятливою до 
змін зовнішнього і внутрішнього середовищ. Досягти цього можна, викорис
товуючи стратегічний підхід до формування системи оплати праці, який по
лягає у розробленні стратегії формування системи оплати праці на підприємс
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тві та забезпечує отримання доданої вартості від інвестицій в оплату праці. Це 
дасть змогу підприємству сформувати висококваліфікований і мотивований 
трудовий колектив і, як наслідок, отримати конкурентні переваги. Основною 
метою стратегії формування системи оплати праці є створення на підприємс
тві такої системи, яка була б ефективною з позицій як працівників, так і робо
тодавця (підприємства).

Стратегія формування системи оплати праці є складовою стратегії управ
ління персоналом підприємства і визначається загальною стратегією фірми. 
Стратегією формування системи оплати праці є напрям дій, спрямованих на 
досягнення цілей системи оплати праці щодо забезпечення підприємства пер
соналом, його збереження та мотивування відповідно до стратегічних завдань 
підприємства і його ресурсних можливостей.

Крім того, на визначення стратегії формування системи оплати праці на 
підприємстві впливає багато факторів, склад, зміст і значущість яких зміню
ються у часі. Основні фактори, які доцільно враховувати при розробленні 
стратегії формування системи оплати праці, можна поділити на зовнішні та 
внутрішні.	Останні, у свою чергу, поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. 

Зовнішні	фактори: 
• соціальноекономічна ситуація в державі; 
• нормативноправова база оплати праці; 
• стан ринку праці; 
• державна політика у сфері оплати праці; 
• політика доходів на підприємствахконкурентах. 
Внутрішні об’єктивні	фактори: 
• форма власності; 
• вид діяльності підприємства; 
• цілі діяльності підприємства; 
• етап розвитку підприємства; 
• форма організації праці; 
• стан нормування праці; 
• специфіка виробництва; 
• зміст, характер і умови праці; 
• розмір трудового колективу. 
Внутрішні	суб’єктивні фактори: 
• консерватизм; 
• навички і традиції; 
• організаційна інертність; 
• причетність до справи підприємства; 
• моральнопсихологічний клімат.
Розроблення і реалізація стратегії формування системи оплати праці перед

бачають чітке формулювання мети і завдань оплати праці, вибір з існуючих 
систем оплати праці найбільш прийнятної до умов конкретного підприємства, 
впровадження нової системи оплати праці на підприємстві та регулярне оці
нювання ефективності її функціонування.

Різноманіття сучасних систем оплати праці зумовлює необхідність побудо
ви чіткої та повної їх класифікації, існуючі класифікації не є повними. На 
підставі аналізу систем оплати праці, що використовуються на вітчизняних 
підприємствах, виділено сім основних ознак, за якими можна охарактеризу
вати будьяку систему оплати праці:
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Класифікаційна ознака Система оплати праці

Спосіб оцінки кількості праці
Форма вираження і оцінки результатів 
праці
Кількість показників, що характеризують 
результати праці
Характер впливу працівника на результа
ти праці
Характер розподілу фонду оплати праці
Цільове призначення
Характер зростання оплати праці

Відрядна, погодинна, нетрадиційна
Індивідуальна, колективна

Однофакторна (проста), багатофакторна 
(складна)
Пряма, непряма

Тарифна, безтарифна, змішана
Заохочувальна, гарантуюча, примусова
Пропорційна, прогресивна, регресивна

Використання запропонованої класифікації дасть змогу ґрунтовніше до
брати систему оплати праці відповідно до умов конкретного підприємства, що 
стане підставою для його успішного функціонування.

Дослідження зарубіжного досвіду оплати праці показало, що в країнах з 
розвиненою ринковою економікою накопичено значний досвід формування 
систем оплати праці, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, 
проте не можна його механічно переносити на українські підприємства. При 
розробленні систем оплати праці на вітчизняних підприємствах доцільно ви
користовувати певні елементи цього досвіду, а саме врахування роботи та за
слуг працівників для внутріфірмової диференціації заробітної плати; застосу
вання комбінованих систем оплати праці, систем участі працівників у 
прибутках; встановлення чіткої залежності заробітної плати від результатів 
праці, формування зацікавленості працівників у кінцевих результатах діяль
ності підприємства.

Основними недоліками систем оплати праці є: необ’єктивність оцінки ре
зультатів роботи працівників, невідповідність розміру заробітної плати кіль
кості та якості витраченої праці, слабка її залежність від кінцевих результатів 
діяльності підприємства, невідповідність рівня оплати праці рівню спожив
чих цін, недостатня поінформованість працівників про діючі на підприємстві 
положення про оплату праці. Ринковий механізм управління заробітної пла
ти (як однієї з форм існування необхідного продукту) повинен сформувати 
ціну робочої сили на ринку праці й забезпечити оптимальне поєднання інте
ресів роботодавця, працівників і держави.

Ринкова	модель формування заробітної плати на принципах ціни робочої 
сили, як засвідчує досвід країн з ринковою економікою, складається з таких 
елементів:

• багаторівневої договірної системи, яка дає змогу в ході “торгів” щодо за
робітної плати достатньо повно врахувати інтереси всіх учасників пере
говорного процесу;

• системи забезпечення мінімальних гарантій в галузі оплати праці й за
хисту заробітної плати від ризиків ринкової економіки;

• податкової системи регулювання оплати праці у складі індивідуальних до
ходів і в окремих випадках у складі витрат роботодавця на робочу силу;

• інформаційної системи про рівень і динаміку заробітної плати та ін
ших витрат роботодавця на робочу силу, за допомогою якої форму
ються запити працівників і роботодавців на певний рівень оплати 
праці під час чергових етапів переговорів (“торгів”). Таким чином ця 
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інформація дає реальну картину про рівень заробітної плати як про 
ціну робочої сили 

Конкретні моделі ринкових систем оплати праці, які містять всі наведені 
елементи, водночас є досить різноманітними, що залежить від багатьох фак
торів, в тому числі від ступеня економічного розвитку країни, її національ
них відмінностей і традицій, розвитку системи соціального партнерства, 
ролі держави в регулюванні економіки та ін. Проте за усіх відмінностей в 
ринкових моделях заробітної плати головним елементом є система заробіт
ної плати, яка дає змогу в ході багатоетапних прямих переговорів між ор
ганізаціями роботодавців і профспілок на різних рівнях (в тому числі на рів
ні підприємств) максимально врахувати фактори, що формують ціну робочої 
сили на ринку праці.

В Україні договірний спосіб встановлення розмірів оплати праці став за
стосовуватись лише з переходом на ринкові відносини. Даючи сторонам тру
дових відносин право вільно визначати розмір оплати праці, держава відмо
вилась від обмеження заробітної плати максимальною межею, яке діяло 
раніше, але водночас законодавчо зафіксувала мінімум, нижче якого заробіт
на плата не може знижуватись навіть за згоди обох сторін.

Договірне	регулювання	оплати	праці	в	Україні	існує у двох формах: колек
тивнодоговірне та індивідуальнодоговірне регулювання. 

З допомогою колективнодоговірного регулювання ринкова ціна робочої 
сили практично не формується. Регулювання оплати праці здійснюється на 
принципах соціального партнерства шляхом поєднання заходів державного 
регулювання і системи погоджень на обласному, територіальному, галузево
му рівнях і на рівні підприємства. Таким чином, в країні формується бага
торівнева договірна система управління оплатою праці. Інші три елементи 
ринкової моделі управління оплати праці створюють необхідні умови ефек
тивного функціонування її центрального елемента. 

Держава повинна встановлювати мінімальні гарантії оплати праці, які ма
ють бути вихідним пунктом для визначення межі заробітної плати і пере
шкоджати її зниженню. Крім того, держав повинна захищати заробітну плату 
від негативних явищ ринку, в тому числі від її невиплат, забезпечуючи через 
відповідні законодавчі акти її охорону. Роль податкової системи полягає у 
сприянні раціоналізації співвідношень в оплаті праці, що встановлюються в 
ході переговорного процесу, і зменшенні можливості деформацій в рівнях оп
лати праці під впливом дефіцитності окремих професій (видів діяльності) на 
ринку праці.

Інформаційна система повинна забезпечувати проведення переговорного 
процесу з питань оплати праці в реальних межах. Роль держави зводиться до 
створення умов для ефективного функціонування механізму ринкової органі
зації заробітної плати, в низці випадків вона має безпосередньо коригувати 
негативні тенденції для суспільства, що виникають. У випадках, коли держа
ва сама виступає в ролі роботодавця, вона повинна діяти як усі інші робото
давці на ринку праці, підпорядковуючись його законам.

Слід підкреслити, що ринковий механізм в управлінні оплати праці в Ук
раїні ще не діє, він тільки формується.

Нижче наведено дані про види державного регулювання оплати праці в Ук
раїні порівняно з розвиненими країнами:
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Україна Розвинені країни

1.  Законодавче встановлення мінімального 
розміру оплати праці 

2.  Податкове регулювання індивідуальних 
доходів (і відповідно заробітної плати)

3.  Індексація оплати праці працівників за 
зростання споживчих цін

4.  Встановлення умов оплати праці працівни
ків бюджетної сфери

5.  Встановлення умов оплати праці працівни
ків державної влади

6.  Встановлення мінімальних розмірів доплат 
і надбавок компенсаційного характеру

7. Регулювання оплати праці керівників

1.  Встановлення гарантійного мінімуму заро 
 бітної плати (США, Франція, Іспанія та ін.)

2.  Податкова політика (стосовно доходів  
і заробітної плати)

3.  Індексація доходів або компенсація їх 
падіння при зростанні цін

4.  Пряме регулювання заробітної плати в дер
жавному секторі економіки (має обмеже
ний характер, оскільки більшість держав
них підприємств функціонує на принципах 
повної самостійності й окупності)

Модель управління оплати праці на рівні підприємства повинна бути пред
ставлена певною формою або системою оплати праці, яку підприємство оби
рає самостійно, виходячи із своєї специфіки виробництва та оцінки ефектив
ності діючих систем оплати праці. При цьому системи оплати праці на 
підприємствах потребують удосконалення за такими напрямами: забезпечен
ня об’єктивної оцінки результатів праці, встановлення залежності заробітної 
плати від кількості та якості витраченої праці й результатів діяльності під
приємства.

При розробленні стратегії формування системи оплати праці та під час її 
реалізації, а саме при визначенні пріоритетів стратегії й перевірки її дієвості, 
необхідно оцінювати ефективність систем оплати праці на підприємстві. Для 
цього бажано використовувати комплексну методику, яка полягає у визна
ченні ефективності систем оплати праці з позицій працівника й роботодавця 
(підприємства) у якісному і кількісному аспектах.

Якісне оцінювання систем оплати праці передбачає оцінку виконання нею 
свого функціонального призначення. Вона здійснюється на підставі оціноч
них таблиць, що містять критерії ефективності системи оплати праці з пози
цій працівника (табл. 4.12) і роботодавця (підприємства). 

Таблиця	4.12		

Таблиця оцінювання якісного рівня ефективності систем оплати праці  
з позицій працівника

Критерій ефективності

Ступінь виконання критерію ефективності

“3”
(критерій  

виконується  
на 100 %)

“2”
(критерій вико-
нується більше 

ніж на 50 %)

“1”
(критерій вико-
нується менше 

ніж на 50 %)

“0”
(критерій  

не виконується)

1 2 3 4 5

Якість і доступність  
для розуміння

3 2 1 0

Тісний зв’язок заробіт
ної плати з виконаною 
роботою в часі

3 2 1 0

Об’єктивна оцінка  
результату праці

3 2 1 0
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Закінчення	табл.	4.12		

1 2 3 4 5

Справедливість заробіт
ної плати порівняно з 
іншим працівниками

3 2 1 0

Гнучкість заробітної 
плати

3 2 1 0

Врахування при визна
ченні заробітної плати 
тільки тих показників, 
на які працівник має 
можливість реально 
впливати 

3 2 1 0

Достатній рівень заробіт
ної плати

3 2 1 0

Залежність оплати праці 
від кількості та якості 
праці

3 2 1 0

Залежність оплати праці 
від анкетних даних пра
цівника

3 2 1 0

Стимулювання професій
ного зростання

3 2 1 0

Загальна сума балів

Таблиця оцінювання якісного рівня ефективності систем оплати праці з 
позицій роботодавця (підприємства) за своєю структурою є аналогічною і по
винна містити такі критерії: 

• залучення персоналу на підприємство; 
• збереження працівників на підприємстві; 
• стимулювання продуктивної поведінки працівників; 
• простота адміністрування; 
• відповідність законодавчим нормам; 
• відсутність конфліктів, пов’язаних з оплатою праці; 
• забезпечення високої якості продукції; 
• забезпечення економії ресурсів, що використовуються; 
• формування у працівників причетності до справи підприємства; 
• забезпечення ефективного використання робочого часу.
Ступінь виконання критерію визначають, як правило, за чотирибальною 

шкалою, а після заповнення таблиць усіма “оцінювачами” обчислюють показ
ник рівня ефективності системи оплати праці.

Кількісна оцінка ефективності системи оплати праці здійснюється на під
ставі розрахунку низки показників, що відрізняються для працівників і робо
тодавця (підприємства) за значенням, і за якими можна зробити висновок про 
ефективність (неефективність) систем оплати праці. З урахуванням значень 
окремих показників визначають сумарний показник ефективності системи 
оплати праці в кількісному аспекті. 
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Комплексну ефективність систем оплати праці оцінюють після визначення 
якісної та кількісної ефективності для працівників і роботодавця (підприємс
тва). Система оплати праці в цілому вважається ефективною тільки за умови, 
що вона ефективна з позицій як працівників, так і роботодавця (підприємс
тва), або якщо з точки зору однієї з оцінюючих сторін вимагає незначної до
робки, а з іншої — є ефективною.

Для забезпечення тісної залежності розміру заробітної плати працівника 
від конкретних результатів його трудової діяльності застосовується принцип 
горизонтальної диференціації оплати праці, сутність якого полягає у встанов
ленні за кожним кваліфікаційним розрядом трьох рівнів тарифних ставок: 
мінімального, середнього і максимального.

Рівень тарифної ставки визначається на основі коефіцієнта оцінки праці, 
який розраховується за допомогою факторнокритеріальних моделей оцінки 
робітників, спеціалістів і керівників. Такі моделі містять фактори оцінки 
праці, вагомості факторів, критерії факторів і їх значущість. Для працівників 
оцінюють результати праці, професійну компетентність, трудову і виробничу 
дисципліну, стаж роботи за спеціальністю і вміння працювати в колективі. 
Для керівників найвагомішим фактором, що відображає результати їх праці, 
вважаються результати роботи очолюваного ними підрозділу, а для спе
ціалістів — виконання посадових обов’язків. Решта факторів оцінки праці 
керівників і спеціалістів однакова (готовність (здатність) до прийняття рі
шень, організаційні здібності, своєчасність виконання робіт і участь у системі 
безперервного підвищення кваліфікації), розрізняють лише значущість їх 
критеріїв. 

Дослідження особливостей систем оплати праці на промислових підпри
ємствах показало, що система посадових окладів, на основі якої здійснюєть
ся оплата праці керівників, спеціалістів та службовців, має суттєві недолі
ки. Тому доцільно встановлювати кваліфікаційні розряди для керівників, 
спеціалістів і службовців на основі єдиної двадцятирозрядної тарифної сіт
ки для всіх категорій персоналу. Критерієм віднесення посад керівників і 
спеціалістів до певного кваліфікаційного розряду повинна бути складність 
робіт, яку можна встановити за допомогою факторнокритеріальної моделі 
оцінки складності управлінських та інженерних робіт. Принцип побудови її 
аналогічний принципу побудови факторнокритеріальних моделей оцінки 
роботи працівника. В деяких випадках застосовують і функціональновар
тісний аналіз.

З метою матеріального заохочення кращих працівників за підсумками гос
подарської діяльності підприємства, забезпечення підвищення їх зацікавле
ності у високопродуктивній праці й прибутковості підприємства, створення 
атмосфери причетності працівників до інтересів підприємства та закріплення 
кадрів слід розробляти положення про виплату бонусів і участь персоналу в 
прибутках і акціонерному капіталі.

Реалізація стратегії формування систем оплати праці на підприємстві 
дає змогу забезпечити задоволеність працівників системою оплати праці, 
поліпшити індивідуальні та колективні результати праці, і як наслідок — 
соціальнотрудові відносини, та підвищити конкурентоспроможність під
приємства.
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4.3.13. Кадровий менеджмент

За усіх обставин господарювання в умовах нинішньої глобальної еконо
мічної конкуренції, модернізації багатьох сфер і галузей, виробництва, 
впровадження найновітніших технологій і технологічних процесів персонал 
організацій, установ тощо залишається вирішальним фактором суспільного 
прогресу.

Кадровий	менеджмент	(або	менеджмент	персоналу) — процес управління 
людськими ресурсами організацій, що забезпечує налагодження і підтриман
ня ділових відносин між співробітниками, нормального соціальноекономіч
ного клімату в колективі, а також розвиток кожної особистості [21]. Це також 
самостійна галузь менеджменту, спрямована на забезпечення абсолютної від
дачі від працівника, в якій би сфері діяльності він не працював. Щоб досягти 
цього, використовують різноманітні форми добору та навчання персоналу, 
підвищення його кваліфікації, заохочення і покарання тощо.

Еволюція основних підходів до управління персоналом лише з початку 
ХХ ст. пов’язана зі зміною чотирьох найбільш помітних концепцій ролі кад
рів на виробництві:

• концепція використання трудових ресурсів;
• концепція наукового адміністрування;
• концепція управління людськими ресурсами;
• концепція управління людиною (персоналом) [21].
Провідні	теорії	кадрового	менеджменту:	
• теорія класичного, або наукового, менеджменту (Ф. Тейлор). Продук

тивність, результати праці за такою системою мають забезпечуватися 
раціональною, науковою її організацією, тобто управління персоналом 
є наукою, що спирається на певні закони, принципи, правила. Оскільки 
“людський фактор” у цій теорії, системі не є домінуючим, іноді її ще на
зивають “механістичною”;

• теорія продуктивності праці (Г. Емерсон). Підтримуючи рух “за наукове 
керування”, прихильники цієї теорії розробляють і використовують ор
ганізаційні заходи, спрямовані на підвищення продуктивності праці;

• теорія Л. Гуліка та Л. Урвіка. Це поглиблення ідей класика управління 
А. Файоля з посиленням ролі людського фактора, але зберігаються ор
ганізаційні засади управління (планування, організування, управління, 
координування, звітність, бюджет та ін.);

• теорія адміністративної школи А. Файоля. Французький “батько ме
неджменту” тісно поєднує науку і організаційні засади в управлінні. Він 
виділяє п’ять основних функцій адміністрації: передбачення; плануван
ня; організування; координування; контроль;

• теорія М. Вебера (теорія “ідеального типу”). “Ідеальний тип” адміністра
тивної організації він називав “бюрократією”, яка базується на раціо
налізації (економічна раціональність);

• теорія “поведінкової школи” Е. Мейо. Базується на детальному вивчен
ня поведінки людини у виробничому середовищі й залежності продук
тивності праці від моральнопсихологічного стану працівників, колек
тиву.

Відома українська вчена в галузі управління В. Г. Воронкова виділяє такі 
основні чинники, що впливають на людину в організації:
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• ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу — це відно
сини влади та підпорядковування, тиску на людину згори за допомогою 
примусу, контролю над розподілом матеріальних благ;

• культура, тобто вироблені суспільством, організаціями, групами людей 
спільні цінності, соціальні норми, установки поведінки, які регламен
тують дії особи, спонукають індивіда поводити себе певним чином, без 
вимог примусу;

• ринок — мережа рівноправних відносин, заснованих на купівліпрода
жу продукції та послуг, відносинах власності, рівновазі інтересів про
давця і покупця [18].

Об’єктом кадрового менеджменту є персонал управління. Персонал	управ-
ління — це сукупність працівників організації, установи, іншої структури, 
об’єднаних у служби, підрозділи і зайнятих певним видом діяльності.

Здебільшого вирізняють три основних категорії персоналу управління: 
керівники; фахівці та технічні виконавці.

В управлінні персоналом загалом виділяють два підходи:
• технократичний (коли управлінські рішення, чисельність і склад пра

цівників переважно зумовлені технічними засобами конкретного вироб
ництва);

• гуманістичний (коли працівник максимально не відчужений від вироб
ництва).

Головні, специфічні особливості управління кадрами (кадрового менедж
менту) полягають у тому, що кадри здебільшого є як об’єктом, так і суб’єктом 
управління. Звідси, на думку українських вчених В. Колпакова і Г. Дмитрен
ка, у стратегічному кадровому менеджменті має використовуватися суб’єкто
генетичний підхід [52]. Проте проблема недостатньо розроблена в теорії та 
практиці реального управління.

Процес управління персоналом складається з таких етапів:
• планування кадрових ресурсів;
•	 відбір кадрів;
• управління трудовою мотивацією;
• профорієнтація і адаптація працівників;
• оцінка діяльності працівників;
• професійне переміщення (пересування);
• підготовка керівних кадрів.
Складовою загального стратегічного і оперативного планування підпри

ємства, установи, організації та відповідно функцією управління є кадрове 
планування. Воно передбачає: 1) визначення перспективної та поточної по
треби в кадрах необхідних спеціальностей і спеціалізацій; 2) комплекс заходів 
з вдосконалення складу і структури персоналу з метою досягнення поставле
них цілей.

Щоб забезпечити кадрове планування, необхідно постійно відстежувати 
зміни у професійнокваліфікаційній структурі персоналу, прогнозувати по
треби в кадрах, якомога раніше визначати шляхи і методи приведення персо
налу в той стан і умови, які дають змогу оптимально вирішувати існуючі за
вдання.

Розрізняють кадрове планування: перспективне, середньотермінове і ко
роткотермінове. В реальному житті виділяють кілька етапів кадрового плану
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вання, головними з яких є: інформаційний (аналіз сукупності усіх характе
ристик кадрового потенціалу); аналіз, розроблення і вибір оптимального 
варіанта вирішення кадрових та інших проблем. Використання відповідних 
методів планування кадрів і робочої сили називають плануванням трудових 
ресурсів. Важливим засобом всієї системи управління персоналом, спрямова
ним на забезпечення стратегічних кадрових потреб будьякого підприємства, 
структур тощо, відповідної мотивації людей в праці, діяльності, є планування 
кар’єри. 

Планування	 кар’єри	— це визначення послідовності посадових позицій 
працівника під час його праці на певному підприємстві, в установі. Як прави
ло, таке планування здійснюють служби управління персоналом, керівники 
організацій, служб, підрозділів, погоджуючи його з працівником. Можна роз
глядати планування кар’єри і як особистісні очікування (зазіхання, бажання) 
індивіда на досягнення ним певного посадового або професійного рівня в ме
жах обраної ним кар’єри.

Планування кар’єри — процес складний і тривалий. Він потребує глибоко
го аналізу і вивчення як потенційних можливостей конкретного працівника, 
так і його діяльності у відповідних виробничих умовах, врахування багатьох 
обставин і факторів, які сприяють (або заважають) посадовому зростанню 
конкретної особи.

Крім того, в кадровому менеджменті суттєве значення має кадрова мобіль
ність, тобто зміна індивідом або групою місця, займаного в професійній струк
турі.

Кадрова	мобільність буває вертикальною (згори донизу і навпаки) та гори
зонтальною (переміщення без якісної зміни професії, кваліфікації). Її поділя
ють також на індивідуальну і колективну.

Однією з основних складових, що зумовлюють (забезпечують) необхідну 
кадрову мобільність, є навчання персоналу, яке здійснюється переважно за 
двома моделями: традиційне навчання (репродуктивне, технократичне, під
тримуюче); інноваційне навчання (проблемне, гуманістичне, розвиваюче).

Персонал за своєю чисельністю, складом не є сталим, він перебуває у пос
тійному русі, динаміці, що зумовлено об’єктивними і суб’єктивними факто
рами. Серед них: зміни умов виробництва, праці; умови життя та потреби 
працівника; міграційні процеси робочої сили; особливості адаптації праців
ників на конкретному підприємстві, виробництві, в установі тощо. 

Реальний, цілісний процес соціального, професійного, психофізіологічно
го “вростання” працівника у трудову діяльність, трудовий колектив, присто
сування до відносин, які в ньому склалися, називають трудовою	адаптацією. 
Суттєве значення для такої адаптації має рівень професійної мобільності пра
цівника, в якій потрібно розрізняти об’єктивний, суб’єктивний і характеро
логічний аспекти. Об’єктивний — це процес зміни інтересів, намірів, мети 
працівника. Характерологічний пов’язаний з більшменш стійкими осо
бистісними рисами і якостями працівника (підготовленість, готовність до змі
ни професійної діяльності).

Розглядаючи управління, управлінську діяльність з погляду соціальної пси
хології як процес взаємодії керівництва і підлеглих з метою досягнення най
оптимальніших результатів в будьякій роботі, Н. Коломінський, зокрема, вва
жає, що суттєвими резервами при цьому є: у змістовому аспекті — врахування 
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психологічних і соціальнопсихологічних характеристик персоналу (індивіду
альнопсихологічні особливості співробітників, соціальнопсихологічний клі
мат, стиль управління), у технологічному аспекті — використання таких сучас
них методів, як брейнстормлінг, ділова гра, рольова гра.

Останнім часом в теорії та практиці кадрового менеджменту дедалі часті
ше звучать обґрунтування необхідності реалізації ідеї соціального партнерс
тва, що має забезпечувати колективну працю завдяки поєднанню зусиль  
трьох суб’єктів ринкової економіки — держави, роботодавців, найманих пра
цівників [18]. Проте таке партнерство майже неможливе на рівні окремої 
структури, установи, оскільки фактично завжди між працівниками (і навіть 
тими, хто нібито виконує однакові функції) існують суттєві розбіжності: про
фесійні (освіта, підготовка, досвід, навички тощо); особистіснолюдські (вік, 
психологічні характеристики, темперамент та ін.). Тобто досягти консенсусу 
всередині окремої виробничої структури надто складно, іноді абсолютно не
можливо.

4.3.14. Маркетинговий менеджмент

Сутність і основні поняття маркетингового менеджменту, його цілі й за-
вдання. Маркетинговий менеджмент потрібно розглядати в загальній системі 
менеджменту фірми, тобто в цілісній системі управління бізнесом, який ця 
фірма здійснює. 

З урахуванням сутності маркетингу як однієї з основних функцій бізнесу і 
водночас концепції управління фірмою досить повним може бути таке визна
чення маркетингового менеджменту: “Маркетинговий	 менеджмент — це 
процес, основними складовими якого є: аналіз, планування, реалізація планів 
і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення 
і підтримку взаємовигідних обмінів із цільовими ринками для досягнення 
визначених цілей підприємства (отримання прибутку, зростання обсягів збу
ту, збільшення частки ринку тощо)”.

На підставі цього визначення і згідно із загальними поняттями функцій 
менеджменту основними функціями маркетингового менеджменту є:

• аналіз ринку (визначення його потенціалу, місткості, кон’юнктури, по
питу, поведінки споживачів, оцінювання конкурентів тощо) і відповід
но ринкових можливостей підприємства з урахуванням його ресурсів;

• планування, тобто формування виробничозбутових маркетингових про
грам на підставі ринкових і кон’юнктурних прогнозів, оцінок розвитку 
науковотехнічного прогресу та ін.;

• організування — формування організаційної структури маркетингу на 
підприємстві; реалізація установлених планів (розроблення конкретних 
завдань, визначення повноважень і відповідальності за реалізацію мар
кетингових заходів тощо);

• мотивація — розроблення і реалізація матеріальних і моральних сти
мулів для працівників фірми з метою підвищення ефективності їхньої 
праці;

• контроль і аналіз виконання маркетингових планів (заходів).
Визначення і формування цілей маркетингового менеджменту зазвичай 

здійснюють на основі загальних цілей фірми, розпочинаючи з її місії. Місія — 
це основна загальна мета організації, яка визначає чітко окреслену причину 
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та необхідність її існування. У місії публічно проголошуються переконання та 
цінності фірми, турбота про її працівників, політика зростання та фінансу
вання фірми, напрями задоволення потреб споживачів тощо. З позиції марке
тингу (і маркетингового менеджменту) важливим є те, що в місії загалом виз
начаються ринки, на яких працюватиме фірма, а також методи її виходу і 
функціонування на ринку тощо. 

Орієнтація на місію дає можливість визначити цілі маркетингового ме
неджменту в загальній системі цілей менеджменту фірми. Деякі з них зазна
чено у наведеному вище визначенні маркетингового менеджменту: отримання 
прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку. З погляду мар
кетингового менеджменту список цілей можна доповнити такими, як завою
вання нових ринків, підвищення конкурентоспроможності фірми та її то
варів, успішне впровадження нових товарів, поліпшення обслуговування 
споживачів, підвищення ефективності комунікацій та ін. 

Якщо ціль — це кінцевий стан або бажаний результат, якого прагне досягти 
організація, то завдання — це кількісно вимірювані рубежі. У загальному виг
ляді поняття “завдання” в менеджменті можна визначити так: завдання — це 
запропонована робота, серія робіт або частина роботи, які повинні бути вико
нані наперед установленим способом у заздалегідь визначені строки. А це озна
чає, що конкретні завдання формуватимуться, виходячи з намічених цілей 
маркетингового менеджменту, на підставі властивих йому функцій. 

Перелік функцій маркетингового менеджменту як основа для формування 
його завдань:

• створення системи маркетингової інформації на підприємстві (визна
чення джерел маркетингової інформації, організування її збирання та 
опрацювання тощо);

• на підставі ретельного маркетингового дослідження визначення цільо
вих ринків підприємства, їх місткості та кон’юнктури;

• дослідження характеристик і поведінки суб’єктів цільових ринків фір
ми (споживачів, постачальників, посередників, конкурентів та ін.);

• прогнозування збуту продукції (послуг) фірми;
• аналіз конкурентних можливостей фірми з урахуванням її ресурсів;
• визначення (розроблення) маркетингових стратегій (тактик);
• розроблення маркетингових програм підприємства;
• формування товарної, цінової, розподільчої та комунікаційної політик 

фірми;
• управління розробленням товарів (підвищення конкурентоспромож

ності, оптимізація асортименту, подовження життєвого циклу тощо);
• управління ціноутворенням (визначення базової ціни, динаміка цін);
• управління каналами товароруху підприємства, організація ефективно

го збуту продукції;
• управління процесом комунікацій підприємства;
• створення та застосування системи контролю маркетингової діяльності 

фірми;
• розроблення і застосування системи управління торговим персоналом 

фірми та ін.
Характеристика процесу маркетингового менеджменту.  Завдання будь

якого бізнесу полягає в наданні ринку створеної цінності з метою отримання 
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прибутку. Для досягнення такої мети в економічних системах, заснованих на 
конкуренції, окреме підприємство повинне не тільки створити (чи закупити) 
товари (послуги) з певними цінностями, а й забезпечити їх відповідність по
требам конкретних споживачів. Сучасний “масовий ринок” — це безліч 
мікроринків, на яких панують власні потреби, уявлення, переваги та спожив
чі критерії. Тому створювати пропозиції, як правило, потрібно для добре виз
начених сегментів ринку. Цю тезу покладено в основу сучасного погляду на 
бізнеспроцес, коли маркетинг стає вихідним пунктом бізнеспланування, уп
равлінням бізнесом з конкретними етапами процесу маркетингового 
менеджменту. 

Основними	 етапами	 процесу	 маркетингового	 менеджменту, що станов
лять логічну послідовність дій для досягнення підприємством поставлених 
цілей, є:

• аналіз ринкових можливостей;
• відбір цільових ринків;
• позиціювання товару на ринку;
• визначення маркетингової стратегії підприємства;
• розроблення комплексу маркетингу;
• планування маркетингових програм;
• реалізація заходів (програм) маркетингу;
• контроль і аналіз маркетингової діяльності підприємства.
На першому	 етапі	 процесу маркетингового менеджменту (аналіз марке

тингових можливостей) аналізують умови зовнішнього середовища фірми і з 
урахуванням її внутрішніх ресурсів визначають можливість досягнення пос
тавлених цілей. Основними складовими такого аналізу є:

• дослідження вагомих факторів зовнішнього середовища (макро і мікро
факторів), які сприятимуть чи перешкоджатимуть господарській діяль
ності підприємства; визначення на цій підставі сильних і слабких сторін 
підприємства;

• виявлення і дослідження ринків збуту (оцінка їх реальної та потенцій
ної місткості, перспектив розвитку, поведінки споживачів; визначення 
наявності та можливостей конкурентів тощо);

• попередній вибір напрямів маркетингової діяльності відповідно до цілей 
підприємства та його ресурсів.

Другий	 етап (відбір цільових ринків) передбачає розподілення ринку на 
однорідні групи (сегменти) і вибір одного або кількох з них, які найповніше 
відповідають підприємницьким цілям підприємства. Розподілення (сегменту
вання) ринків здійснюється на основі вибраних принципів (ознак) сегменту
вання. Принципами сегментування споживчих ринків насамперед можуть 
бути: географічні (регіон, місто, клімат), демографічні (стать, вік, склад сім’ї, 
рівень освіти), психографічні (характеристики особи, стиль життя), поведін
ка покупцівспоживачів (очікувані вигоди від купівлі, частота купівлі, сту
пінь лояльності, статус користувача) та ін. 

Для сегментування ринків підприємств (оптових і ринків товарів виробни
чотехнічного призначення — промислових) використовують такі ознаки, як 
галузь, місцезнаходження, розмір підприємствспоживачів; характеристики: 
операційні (технологія, обсяги потреб); закупівель (їх організування, поста
чання, політика); ситуаційні (розмір замовлення, його сфера використання, 
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терміновість виконання); фірмипокупця (лояльність, ризикованість, плато
спроможність) тощо. 

Надзвичайно важливим елементом процесу відбору цільових ринків є оцін
ка ділової привабливості сегментів на підставі таких критеріїв, як прибут
ковість, темпи зростання, конкурентна ситуація, можливості збуту та сервісу, 
технологічні труднощі, рекламні можливості, ступінь ризику та ін. Саме на 
підставі такого аналізу з відповідними розрахунками підприємство вибирає 
цільовий ринок — групу споживачів, потреби яких найбільше відповідають 
цілям, ресурсам і можливостям підприємства. 

При виході на ринок підприємство може використати кілька відомих спо
собів так званого охоплення ринку відповідно до обраної стратегії маркетингу:

• один сегмент (концентрований маркетинг);
• кілька сегментів (вибіркова спеціалізація);
• товарна спеціалізація (пропонується один товар кільком сегментам);
• ринкова спеціалізація (група товарів для одного сегменту);
• охоплення всього ринку (широкий асортимент товарів для усіх груп спо

живачів).
Після вибору сегмента (цільового ринку), який фірма збирається обслуго

вувати, аналізу наявних там конкурентів необхідно здійснити позиціювання 
товару. 

Третій	етап (позиціювання товару на ринку) передбачає визначення спри
йняття цього товару споживачами цільового ринку. Оскільки на ринку пере
бувають й інші подібні товари, то можна вважати, що позиціювання товару — 
це визначення його місця на ринку в сукупності інших аналогічних йому 
товарів з точки зору самого споживача. Для успіху позиціювання використо
вують диференціювання товарів, яке полягає у створенні вигідних споживчих 
відмінностей товару підприємства від інших конкурентних пропозицій. 

Таким чином, позиціювання необхідне для зміцнення позицій товару у 
вибраному сегменті з урахуванням потреб конкретних споживачів. Конкурен
тне позиціювання можна забезпечити на основі певних властивостей товару, 
його оформлення, якості, ціни та інших характеристик. 

На четвертому	 етапі процесу маркетингового менеджменту визначають 
маркетингову стратегію підприємства. В загальному вигляді стратегія — це 
генеральна програма дій підприємства, яка визначає пріоритетні проблеми і 
ресурси для досягнення поставлених цілей. Стратегічні маркетингові дії під
приємства спрямовуватимуться на досягнення конкретних позицій на ринку, 
створення умов для господарського успіху (зростання прибутку) з урахуван
ням впливу маркетингового середовища і наявності необхідних ресурсів 
тощо. 

П’ятий	 етап (розробка комплексу маркетингу) передбачає визначення 
структуризованої сукупності інструментів і дій маркетингу, визначення та 
використання їх найсприятливішої (оптимальної) комбінації. До складу ком
плексу маркетингу (marketingmix — “маркетингової суміші”) відносять на
самперед розроблення товарів, ціноутворення, розподіл товарів і комунікації 
підприємства. 

Шостий	 етап (планування (розроблення) маркетингових програм) поля
гає в пошуку пропорційного розподілу зусиль, конструюванні та інтегруванні 
елементів маркетингу для досягнення поставлених цілей. 
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Завершальними етапами процесу маркетингового менеджменту є реаліза
ція заходів (програм) маркетингу, контроль і аналіз маркетингової діяльності 
підприємства. 

Зміст і принципи маркетингового планування. Маркетингове планування 
базується на загальнофірмовому плануванні, в процесі якого визначають цілі 
діяльності, необхідні для їх досягнення засоби, а також розробляють методи 
дій, найефективніші в конкретних умовах. Стосовно маркетингової частини в 
загальнофірмовому плануванні це означатиме необхідність створити і підтри
мувати в динаміці управління відповідність між цілями підприємства та його 
потенційними можливостями в процесі ринкової діяльності. 

Виходячи з цього, можна сформулювати основні	 завдання, які потрібно 
вирішувати в процесі маркетингового планування:

• визначення цілей, основних принципів і критеріїв оцінки самого про
цесу планування (наприклад, комплексне планування ринкової стра
тегії, диференціювання товарів залежно від вибраних сегментів ринку, 
визначення обсягів і строків фінансування відповідно до маркетингових 
цілей);

• узгодження планів реалізації товарів за окремими сегментами ринку;
• визначення вихідних умов для планування (стан і перспективи розвитку 

ринку, стан навколишнього бізнессередовища та потенціал підприємс
тва);

• приведення потенціалу підприємства у відповідність до вимог навко
лишнього середовища, вибраних цільових ринків, потреб споживачів;

• визначення загальної організації процесу та меж планування (рівні ком
петенції та відповідальність керівниківменеджерів, права та обов’язки 
організаційноструктурних підрозділів підприємства та ін.);

• розроблення заходів на окремих напрямах маркетингової діяльності 
фірми, оптимальне їх об’єднання в єдиному комплексі;

• визначення та обґрунтування конкретних маркетингових заходів, їхніх 
виконавців, місць, способів і строків виконання;

• прогнозування перспектив розвитку маркетингової діяльності підпри
ємства.

Основні	принципи	планування	маркетингу:
• повнота і комплексність (використовується максимально можлива кіль

кість фактів, подій, ситуацій у їх взаємозв’язку; планами охоплюються 
всі напрями маркетингової діяльності фірми);

• конкретність (плани орієнтують на конкретно визначені ринки та період 
часу з певним числовим вираженням планових величин);

• гнучкість (можливість пристосовувати план до змін навколишнього се
редовища, вносити відповідні корективи);

• безперервність (послідовність і узгодженість маркетингових дій протя
гом тривалого часу);

• реальність (реальна можливість виконання планів і досягнення запла
нованих показників);

• економічність (витрати на планування мають окупатися відповідними 
доходами).

Залежно від критерію класифікації визначають такі	 види	 планів	 марке-
тингу:
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1) тривалість дії:
• перспективні (стратегічні), на період 5–15 років;
• середньострокові (тактичні), 1–5 років;
• короткострокові (оперативні), до одного року;
2) масштаби:
• продуктові (стосовно одного продукту);
• асортиментні (на асортиментну групу продуктів);
• як розділ загальногосподарського плану підприємства (на всю номенк

латуру продукції);
3) об’єкт:
• корпоративні (в цілому на підприємство);
• дивізіональні (на підрозділ підприємства);
• бізнесові (за напрямом діяльності підприємства);
4) предмет:
• цільові (планування загальних, стратегічних, тактичних і оперативних 

цілей маркетингової діяльності); 
• предметні (планування досліджень, персоналу тощо); 
5) спрямованість:
• планування “згори — вниз”. Означає, що вище керівництво підприємс

тва визначає цілі й встановлює плани для нижчих рівнів — підрозділів, 
філій тощо. Прихильники цього виду планування вважають, що персо
нал середньої та нижчої ланок управління віддає перевагу такій ситуа
ції, коли ним керують. Такий метод використовують компанії, корпора
ції, особливо при виконанні урядових замовлень;

• планування “знизу — вгору”. Різні підрозділи компанії (корпорації) 
розробляють власні цілі та плани, які ґрунтуються на максимумі того, 
що вони, на їх власну думку, можуть зробити. Сукупність таких планів 
затверджує вище керівництво фірми. Перевага цього виду планування 
полягає в тому, що підрозділи відповідальніше підходитимуть до вико
нання роботи, яку вони самі планували; 

• метод “цілі вниз — плани вгору”. Вище керівництво визначає загальну 
ціль своєї компанії на підставі реальних можливостей. Керуючись цією 
ціллю, окремі підрозділи фірми розробляють плани, які затверджує 
вище керівництво. Цей метод використовують здебільшого компанії, 
які обрали як головну форму планування на рік. 

Можливі й інші підходи щодо створення плану маркетингу, але незалежно 
від виду плану процес його розроблення може бути представлений у вигляді 
такої послідовності дій:

• аналіз проблеми, яка пов’язана з досягненням поставлених фірмою 
цілей;

• визначення цілей маркетингової діяльності на плановий період;
• пошук можливих варіантів вирішення існуючих проблем (розроблення 

попередніх альтернативних рішень);
• прогнозування — формування уявлення про зміни (розвиток) основних 

показників діяльності фірми, очікувану поведінку споживачів, поста
чальників, конкурентів та ін.;

• оцінка — вибір найпривабливішого варіанта вирішення наявної проб
леми;
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• постановка планового завдання відповідно до обраної схеми його розроб
лення;

• виконання та супровід плану (можливе коригування в процесі виконан
ня окремих планових завдань).

4.3.15. Рекламний менеджмент

Сутність і основні цілі рекламного менеджменту. На сучасному етапі транс
формування і реформування національної економіки рівень розвитку підпри
ємницьких структур значною мірою залежить від використання сучасних 
технологій у сфері маркетингових комунікацій. Постійне посилення конку
ренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках змушують підпри
ємства докладати значних зусиль стосовно просування своїх товарів і послуг, 
розробляти принципово нові його підходи з урахуванням потреб споживачів, 
які стають дедалі більш розбірливими та досвідченими у процесі вибору това
ру чи послуги. Тому актуальним питанням сьогодення є функціонування під
приємств у режимі загальної економії ресурсів, що, у свою чергу, вимагає по
шуку новітніх підходів до управління такою складовою комунікаційної 
політики підприємства, як реклама, ринок якої — один з тих, що найбільш 
динамічно зростає у всьому світі. Його обсяг перевищує 400 млрд дол. 

Будучи однією з найважливіших складових такої маркетингової функції, 
як політика комунікацій компанії, реклама водночас є однією з найбільших 
галузей економіки, яка поєднує широке коло учасників рекламного проце
су — рекламодавців, рекламні агентства і бюро, засоби масової інформації, 
посередників, державні установи, громадські організації та споживацькі ау
диторії. Від того, наскільки ефективно відбуватиметься взаємодія всіх учас
ників цього складного процесу, залежить як рівень конкурентоспроможності 
окремого підприємства, так і ефективність функціонування економіки країни 
загалом. Тому нагальна потреба ефективного управління рекламною діяльніс
тю, важливість прийняття оптимальних управлінських рішень у цій сфері є 
дуже актуальними. 

Рекламний	менеджмент — система функціонально пов’язаних між собою 
організацій, кожна з яких відіграє певну роль у рекламному процесі. Іншими 
словами, управління рекламною діяльністю — це аналіз, розроблення, плану
вання, практична реалізація та контроль ефективності комплексу рекламних 
заходів, спрямованих на досягнення конкретних маркетингових цілей.

Сутність рекламного менеджменту полягає в управлінні рекламною діяль
ністю для досягнення таких цілей:

• створення позитивного іміджу фірми та популяризації її товарів;
• інформування цільової аудиторії про споживчі якості товарів та послуг, 

що рекламуються, їх переваги перед товарами та послугами фірмконку
рентів;

• інформування про місця можливого придбання товарів та послуг, умови 
продажу;

• створення системи інформаційносервісних послуг;
• забезпечення стабільного збуту товарів і послуг;
• залучення оптових покупців, дилерів та корпоративних клієнтів;
• забезпечення довгострокового та ефективного функціонування фірми на 

ринку. 



451

Сутність управління рекламною діяльністю може бути розглянута з різних 
позицій. Одним з основних аспектів рекламного менеджменту є системний 
підхід. В цьому аспекті рекламна діяльність розглядається як одна з функцій 
маркетингу. Маркетинг, у свою чергу, є складовою загальної системи функ
ціонування фірми в цілому. З огляду на це управління рекламною діяльністю 
є невід’ємною частиною системи керування маркетингом разом з такими його 
елементами, як маркетингові дослідження, стратегічне планування марке
тингової діяльності, товарна політика, політика ціноутворення, політика роз
поділу, методи стимулювання збуту, заходи PR та DM. 

Іншим аспектом управління рекламною діяльністю є процес взаємодії ос
новних її учасників. Суб’єктами управління рекламною діяльністю є вище 
керівництво компанії, лінійні й функціональні керівники її маркетингової 
служби, співробітники рекламних підрозділів та ін. Об’єкти управління рек
ламною діяльністю — реальні та потенційні споживачі, посередники, пред
ставники громадських організацій.

Серед зазначених аспектів управління рекламною діяльністю не менш 
важливим є функціональний аналіз, сутність якого передбачає такі етапи: 
рекламні дослідження; планування рекламної кампанії; організаційні функ
ції управлінців рекламного процесу.

Організація рекламних досліджень.  Рекламі дослідження — це система
тичні збирання й аналіз інформації, спеціальне призначення якої полягає в 
полегшенні розроблення або оцінювання рекламних стратегій, рекламних 
повідомлень, а також рекламних кампаній у засобах масової інформації. 

Рекламні дослідження є необхідною умовою прийняття ефективних рішень 
в галузі маркетингу, а відповідно і комунікацій. Рекламні дослідження ринку 
передбачають збирання, систематизацію й аналіз даних, які необхідні фірмі або 
організації для вирішення комунікативних завдань, задоволення потреб людей 
у товарах, послугах чи ідеях.

Основні	напрями	рекламних	досліджень	ринку:	
• дослідження мотивацій споживачів;
• вивчення стадії готовності до купівлі, на якій перебуває аудиторія спо

живачів;
• прогнозування рекламного бюджету, тобто витрат на перехід спожива

чів з однієї стадії готовності в іншу, вищу;
• дослідження рекламних текстів фірми та її конкурентів;
• вивчення досвіду проведення рекламних кампаній;
• дослідження засобів реклами;
• визначення ефективності окремих носіїв реклами;
• дослідження ефективності рекламних звернень;
Рекомендації, одержані в ході досліджень, є підставою для маркетингових 

дій щодо стратегічного планування, товарної політики, ціноутворення, систе
ми розподілу товару. У свою чергу, маркетингові дослідження ринків збуту, 
прогнозування попиту на конкретну продукцію, тенденцій ціноутворення, 
визначення маркетингової політики конкурентів, загальноекономічних, куль
турних, політикоправових факторів тощо впливають на прийняття рішень у 
сфері рекламного менеджменту.

На думку видатного американського рекламіста Д. Огілві, рекламні	дослі-
дження	допомагають	визначити:



452

• ставлення споживача до нового товару ще на стадії розроблення;
• смак, колір, аромат, дизайн тощо, які найкраще сприймаються покуп

цем;
• оптимальне позиціювання товару;
• переконливу аргументацію;
• скільки людей прочитало (побачило, почуло) рекламу і скільки при цьо

му її запам’ятало;
• бюджет рекламної кампанії;
• співвідношення обсягу продажу нових товарів і витрат на рекламу.
Основні	принципи	рекламного	дослідження	ринку:
• точність, ретельність. Методи досліджень потрібно старанно планувати 

та неухильно їх дотримуватися;
• об’єктивність, урахування всіх факторів;
• системність. Дослідження мають передбачати аналіз внутрішнього та 

зовнішнього середовищ у їх тісному взаємозв’язку та взаємодії;
• систематичність. Дослідження мають бути щоденними, а не випадкови

ми і охоплювати всю сукупність операцій цього процесу.
Етапи	рекламних	досліджень	ринку:
• визначення проблеми та формування цілей фірми;
• огляд джерел інформації;
• опрацювання плану здійснення досліджень;
• збирання інформації;
• аналіз зібраної інформації;
• висновки та рекомендації.
Перед здійсненням рекламних досліджень необхідно визначити такі пи

тання: хто саме вестиме дослідження (науководослідний відділ (група) фірми 
або залучена зовнішня дослідна організація); об’єкт досліджень; методи, які 
застосовуватимуться при проведенні рекламного дослідження.

Цілі	рекламного	дослідження	ринку	можуть	бути:
• пошуковими — передбачати збирання якихось попередніх даних, що 

можуть подолати проблему чи допомогти виробити план самої реклам
ної кампанії фірми;

• описовими — передбачати тільки опис певних явищ у рекламному біз
несі;

• експериментальними — передбачати практичну перевірку на окремих 
сегментах ринку споживачів причин та наслідків зв’язків між покупцем 
та виробником товару, між споживачем та товаром тощо;

• аналітичними — передбачати не тільки опис структурних елементів рек
ламного бізнесу, а й визначення причин, що зумовлюють певний його 
характер.

Форма звіту може бути стандартною або довільною. Стандартний	звіт	по
винен мати титульний аркуш, відповідно оформлений, перелік виконавців і 
такі розділи:

• вступ (актуальність проблеми, матеріали, на яких здійснювалося до
слідження);

• постановка проблеми (предмет та об’єкт дослідження, формулювання 
цілей, методологія дослідження, алгоритм розрахунків);
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• вирішення проблеми (добір найбільш значущих даних із сукупності  
отриманої інформації; дані зводять у таблиці, на підставі яких розроб
ляють очищені ряди вибірки з метою встановлення закономірностей 
розвитку; результати описують та зводять у таблиці, графіки, номогра
ми, формули тощо);

• висновки та пропозиції (виробляються на основі отриманих результатів 
з метою використання у практичній діяльності);

• підсумки (загальна характеристика проблеми та дослідження її резуль
татів і рекомендацій);

• перелік використаної літератури;
• додатки (за необхідності).
Важлива частина звіту — це формулювання цілей дослідження, розроблен

ня технічного завдання на виконання з переліком матеріалів, які потрібно ви
користати в дослідженні. Потрібно охарактеризувати послідовні етапи дослі
джень, дати визначення понять, посилання на використану літературу (зі 
вказівкою сторінки), назвати розмір та склад вибірки, описати використані 
методи дослідження та аналізу.

Звіт повинен дати детальну характеристику вибірки та докази надійності 
методу її аналізу, анкети та інструкції для заповнення, статистичні таблиці, 
детальний опис усіх наведених тестів на надійність, теоретичні докази тощо. 
Стандартний звіт складають, як правило, залучені організації. Він може бути 
депонований (за згодою замовника).

Метою рекламного дослідження може бути вивчення покупців, товарів, 
конкурентів, їх рекламних кампаній та звернень, рекламних агенцій, засобів 
масової інформації, а також самих рекламних звернень, їх ефективності.

У результаті мають бути отримані відповіді на такі запитання:
• яким є образ товару, створений рекламою;
• яким є образ фірмивиробника;
• яким є образ посередника — продавця цього товару;
• чи відповідають образи, створені рекламою, справжньому стану речей;
• чи адекватна реклама образу товару, створеного самим покупцем;
• чи важливі для покупця рекламовані атрибути товару;
• чи правильно сприймається покупцем рекламне звернення;
• чи збирається реципієнт зробити ту дію, до якої закликає реклама;
• якщо ні, то хто винен — товар, реклама, реципієнт тощо. 
Посилання на літературні джерела містить внутрішні звіти фірми про при

бутки та збитки, балансові звіти, показники обсягу збуту, звіти комівояжерів, 
облікові відомості тощо, видання державних установ (статистичні довідники), 
періодику, спеціальну літературу, комерційну інформацію (прайслисти кон
курентів, довідники).

Отже, для здійснення рекламного дослідження ринку необхідна значна 
зовнішня та внутрішня інформація щодо:

• етапу життєвого циклу фірми;
• етапу життєвого циклу конкретних груп товарів;
• ступеня насичення ринку цими товарами;
• характеристики цільової аудиторії;
• діяльності конкурентів;
• доступності та вартості засобів і носіїв інформації;
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• загальноекономічних умов підприємницької діяльності в Україні та за 
кордоном.

Розроблення плану досліджень має обов’язково передбачати визначення 
методів досліджень (спостереження, експеримент, опитування тощо), спо
собів дослідження (анкетування, інтерв’ювання механічні прилади), вибірки 
(одиниця вибірки, її обсяг, процедура вибірки) та засобів зв’язку з аудиторією 
(телефон, пошта, особистий контакт, телемережа).

Може застосовуватися щоденна	телевізійна	споживацька	панель, яка за
безпечує регулярне повторне збирання даних у тій самій групі через однакові 
проміжки часу (переваги — виявлення розвитку в часі, недоліки— руйнуван
ня панелі в разі відмови учасників від співробітництва, за зміни місця прожи
вання, фізичної смерті учасників або за переходу в іншу споживацьку кате
горію; дія “ефекту панелі”, коли учасники відчувають контроль і починають 
поводити себе інакше, ніж звичайно, змінюючи свій спосіб життя, звички 
тощо; висока вартість). За допомогою цього методу можна вивчати спожива
чів та посередників.

Експеримент може бути польовим та лабораторним. Це дослідження впли
ву одного фактора на інший за одночасного контролювання постійних фак
торів (переваги — можливість окремого спостереження за впливом змінних, 
контроль ситуації, реальність умов; недолік — великі витрати грошей та 
часу).

Імітація — найпоширеніший в економічно розвинутих країнах метод, 
коли відбувається відтворення умов експерименту із застосуванням економі
коматематичних методів і сучасної обчислювальної та персональної техніки 
(переваги — простота та доступність; недоліки — труднощі у визначенні впли
ву окремих факторів, їх розподілу, труднощі у створенні моделі поведінки).

Найпростішим методом отримання даних у рекламному бізнесі є опиту-
вання. До 90 % досліджень за кордоном відбуваються в такий спосіб. Опиту
вання може бути усним або письмовим. Його класифікують за колом опитува
них осіб (приватні особи, експерти, підприємці, споживачі), за кількістю осіб, 
яких опитують одночасно (одиничне чи групове), за кількістю тем, що вхо
дять в опитування (одна чи кілька), за рівнем стандартизації (вільна, структу
рована чи повністю стандартизована схема), за частотою опитування (одно та 
багаторазове опитування).

Питання та відповіді, як правило, розробляють, виходячи з таких принци
пів:

• однозначної відповіді —так, ні, не знаю;
• альтернативних відповідей, з яких опитуваному необхідно вибрати одну 

(іноді — кілька);
• ранжування об’єктів за допомогою їх порівнювання між собою;
• шкальних питань, які дають диференційовану оцінку подібності чи від

мінності досліджуваних об’єктів.
Аналіз зібраної інформації передбачає виокремлення із сукупності отрима

них даних найважливіших відомостей і результатів та зведення їх у таблиці, 
графіки, формули тощо. Для цього створюють статистичний банк та банк мо
делей.

Статистичний	 банк — сукупність методик статистичної обробки інфор
мації (їх понад 100), які дають змогу якнайповніше розкрити взаємну залеж
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ність різних факторів у межах вибірки даних і встановити ступінь їх статис
тичної надійності.

Банк	моделей — набір математичних алгоритмів, що відображають окремі 
процеси планування та контролю і сприяють прийняттю найоптимальніших 
рішень на ринках збуту. Сюди належать моделі: визначення стратегії поведін
ки фірми на ринках збуту; розроблення бюджету; планування рекламної кам
панії; вибору рекламної агенції; вибору кількості показів рекламного звер
нення тощо.

Банк моделей дає можливість на підставі аналізу отриманих даних спро
гнозувати поведінку фірми на ринку збуту, а тим самим виробити стратегію й 
тактику рекламної діяльності фірми за зміни умов у країні та на окремих рин
ках споживачів, товарів і виробників. Отримані результати можуть бути по
дані як текст, таблиця, графіки, номограми в рукописному вигляді або на 
дискеті комп’ютера. Вони повинні дати керівництву фірми рекомендації з ос
новних питань рекламування всередині країни та за кордоном.

У звіті мають бути відповіді на такі запитання:
• що, як, коли, де та від чийого імені сказати або зробити;
• на якому етапі купівельної готовності перебуває цільова аудиторія (поін

формованість, знання, прихильність, надання переваги, переконаність, 
здійснення купівлі);

• яким мають бути мотиви звернення (раціональними, емоційними) та 
його форма (друкованою, усною, ілюстрованою, у кольорі тощо);

• якими будуть канали комунікації;
• яким має бути орієнтовний бюджет рекламної діяльності та його ефек

тивність.
Рекомендації щодо рекламування товару серед тих, хто негативно ставить

ся до нього, і тих, хто є його прихильниками, мають різнитися. Рекомендації 
повинні спиратися на обґрунтовані теоретично та підтверджені практично 
прогнози стосовно покупців, товару, конкурентів і самої фірми на певний пе
ріод, базуватися на стратегічних та тактичних цілях фірми.

Методи розроблення прогнозу можуть бути кількісними в разі оцінювання 
майбутнього на підставі минулого за допомогою математичних та статистич
них моделей і якісними, коли оцінюють майбутні перспективи за допомогою 
знань, досвіду та інтуїції. До останніх належать метод Дельфі та розроблення 
сценарію.

Завдання досліджень у галузі рекламної діяльності може вважатися вико
наним, коли на підставі аналізу умов, які впливають на ефективність рекла
ми, буде зроблено висновки щодо наслідків різних заходів у процесі здійснен
ня рекламної кампанії. Складні рекламні дослідження можуть дозволити собі 
тільки платоспроможні рекламодавці. Вони найчастіше виконуються силами 
консалтингових фірм, галузевих науководослідних інститутів і груп дослід
ників, академічних інститутів та університетів.

Планування рекламних кампаній. Рекламна кампанія має за мету прогно
зування майбутнього попиту на товари або послуги певної фірми й створення 
умов для здійснення цього прогнозу. Як і будьяка інша сфера господарської 
діяльності, вона повинна плануватися, і ефект має перекривати витрати на 
рекламну кампанію. Рішення, прийняте на підставі рекламної кампанії та її 
підсумків, часто мають стратегічний характер. 
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Планування рекламної кампанії здебільшого здійснюється в такій послі
довності: 

1) виділяють цільову групу рекламного впливу:
• визначають ринки, які цікавлять фірму;
• розглядають товари та послуги з позицій їх переваг перед конкурента

ми, доступності з позицій запитів покупців;
• визначають споживчий сегмент ринку;
• вирішують питання про необхідність додаткових маркетингових дослід

жень;
2) визначають специфіку цілей рекламної роботи. Повинні бути чітко виз

начені цілі реклами, передбачені можливості точного вимірювання резуль
татів проведення рекламної кампанії;

3) розраховують витрати, необхідні для проведення рекламної кампанії;
4) обґрунтовують і вибирають оптимальні канали поширення реклами, ви

ходячи з цілей плану маркетингу, можливостей бюджету та інших факторів;
5) розробляють засоби рекламної кампанії з попередньою експерименталь

ною перевіркою рекламних оголошень та інших засобів реклами;
6) в одному з обраних регіонів перевіряють ефективність рекламної кам

панії;
7) здійснюють попередній аналіз, ревізію виконаної роботи з метою вилу

чення максимально можливої кількості результатів — як позитивних, так і 
негативних.

4.3.16. Інформаційно-комунікаційний менеджмент

Сутність інформаційно-комунікаційного менеджменту та його роль в сис-
темі управління. Будьяка організація може бути представлена як система, 
вбудована у зовнішній світ. На вході організація отримує ресурси із зовніш
нього світу, на виході віддає у зовнішній світ створений нею продукт. Жит
тєдіяльність організації складається із трьох процесів: отримання сировини 
із зовнішнього оточення; виготовлення продукту; передання продукту у зов
нішнє оточення.

Вирішальна роль у підтриманні балансу між трьома цими процесами, а та
кож в мобілізації ресурсів організації на їх здійснення і досягнення поставле
ної мети належить інформаційнокомунікаційному менеджменту.

Інформаційно-комунікаційним	менеджмент — система управління інфор
маційнокомунікаційною сферою суспільства на основі використання форм, 
методів і технологій правового, економічного, соціального, гуманітарного і 
політичного менеджменту та маркетингу. В основі інформаційнокомуніка
ційного менеджменту — взаємозв’язки (комунікації) між працівниками, 
підрозділами, організаціями, в процесі яких відбуваються обмін інформацією 
і подальше її використання. 

Як зазначає В. Бебик, інформаційнокомунікаційна сфера суспільства про
низує всі інші його сфери (економічну, соціальну, політичну і гуманітарну) та 
виконує функції, подібні системі кровообігу людини, яка забезпечує жит
тєдіяльність усього організму, оскільки основним ресурсом менеджменту є ін
формація, а головною технологією — комунікація [5]. Відповідно інформацій
нокомунікаційний менеджмент посідає провідне місце в системі менеджменту, 
забезпечуючи існування всіх його видів і форм (рис. 4.15).
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Інформаційнокомунікаційний менеджмент вирішує такі завдання:
• усвідомлення та визначення того, яку інформацію слід шукати, в якій 

формі її обробляти, кому вона потрібна на підприємстві і взагалі чи є ре
альна можливість ефективного інформаційного забезпечення;

• аналіз інформаційної потреби та пошуки можливих рішень щодо задо
волення; визначення співвідношення інформаційних ресурсів з інфор
маційною владою;

•	 оцінка потенціалу внутрішніх та зовнішніх інформаційних джерел як 
стратегічне завдання; забезпечення робочого інструментарію інформа

Рис.	4.15	. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у системі менеджменту  
як наукової галузі.
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ційного процесу як тактичне завдання; організація інформаційного про
цесу по всіх інформаційних підрозділах як оперативне завдання;

• формування комунікаційного процесу з урахуванням психологічних 
складових обміну інформацією, застосуванням маркетингових та імі
джевих стратегій у впливі на цільову аудиторію;

• конкретне розроблення медіапланування з використанням телевізій
ної, відео та аудіореклами; створення рекламної та PRпродукції у дру
кованих та електронних масмедіа.

З позицій системного підходу інформаційнокомунікаційний менеджмент 
охоплює систематичне планування, організацію, координування і контроль 
інформаційної діяльності та процесів, а також комунікації всередині органі
зації з метою цілеспрямованого використання інформації як ресурсу для 
підвищення ефективності діяльності.

Необхідність інформації та її наявність є вирішальними факторами якіс
ного менеджменту. Інформацією вважають сукупність даних, фактів, знань 
про певну систему, які характеризують організацію, структуру і поведінку її 
загалом або її елементів. Інформація відображає стан та зміни певної системи. 
Тому під інформацією доцільно розуміти перетворені в певному контексті 
дані, що є змістовними та корисними для конкретних користувачів.

В умовах ринкової економіки інформація виступає одним з основних товарів. 
Успіх будьякої діяльності пов’язаний з умінням менеджерів співпрацювати з 
різними інформаційними системами (муніципальними, банківськими, біржови
ми), а також значною мірою залежить від їх здатності створювати банки даних 
товарів та послуг, для чого потрібно розвивати центри довідкової та аналітико
прогнозної інформації, електронної пошти, електронного обміну даними тощо.

Управлінська інформація піддається низці операцій, в процесі яких відбу
вається рух інформації від відправника до одержувача: відбір, передавання, 
перетворення, оброблення, зберігання, оцінювання, використання, а в деяких 
випадках і знищення. Усі ці операції в комплексі дають змогу ефективно ви
користовувати інформацію в процесі менеджменту.

Обмін інформацією всередині організації, а також між організацією та зов
нішнім середовищем забезпечують комунікативні процеси. Під час їх від
бувається живий обмін інформацією, яка осмислюється й інтелектуально  
збагачує учасників. У процесі комунікації реалізується вміння менеджерів 
правильно доводити до працівників організації та суб’єктів навколишнього 
середовища необхідні відомості та отримувати від них корисну інформацію. 

Проблема побудови ефективних комунікацій — одна з ключових у діяль
ності керівників, оскільки саме від того, наскільки менеджеру вдасться нала
годити взаємодію з підлеглими та колегами, переконати їх у необхідності ви
конання прийнятих управлінських рішень, залежить ефективність діяльності 
організації в цілому або її окремих структурних одиниць.

Основні складові інформаційно-комунікаційного менеджменту.  Інформа
ційнокомунікаційний менеджмент — досить молода галузь науки, важ
ливість розвитку якої зумовлена швидкими темпами глобалізації суспільства. 
На сьогоднішній день інформаційнокомунікаційні технології застосовуються 
практично в усіх сферах управління, тому проблематика їх вмілого вико
ристання є надзвичайно актуальною.

Розрізняють такі основні складові інформаційнокомунікаційного менедж
менту: міжособистісні, групові та масові комунікації (рис. 4.16).
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Більшість комунікацій, що супроводжують будьяку діяльність, є міжосо
бистісними, тобто такими, які виникають внаслідок спілкування індивідів 
між собою з приводу визначення цілей, розподілу завдань, обговорення спо
собів їх виконання, розв’язання проблемних ситуацій, коригування дій, при
значення винагород тощо.

Міжособистісні	 комунікації поділяють на комунікації між двома індиві
дами та комунікації між індивідом та групою. За комунікацій між двома ін
дивідами обидві сторони виступають відправниками та адресатами інформа
ції. Каналом передання інформації є голос (звук) чи погляд (жест), а 
зворотним зв’язком — відповідь кожного з учасників цієї комунікації.

Комунікації між індивідом та групою виникають, коли одна особа (допові
дач) доводить певну інформацію до значного кола інших осіб (слухачів). В цьо
му випадку комунікаційними каналами, крім звуку і погляду, можуть бути й 
різні візуальні засоби. Відмінністю цих комунікацій є дещо ускладнене пере
дання інформації внаслідок поганого зворотного зв’язку: велика аудиторія 
досить часто сприймає слова доповідача формально, тому для досягнення ус
піху він повинен докладати більше зусиль для створення відповідного інтере
су в публіки і отримання її підтримки.

Вдосконалити міжособистісні комунікації можна на основі розуміння пот
реб і настроїв слухачів, підлеглих, вдосконалення персональних стосунків, 
використання зрозумілої мови та повторів, правильного вибору засобів ко
мунікацій, забезпечення довіри у підлеглих, розвитку вміння слухати та 
сприяння активності слухача. 

Менеджмент	 групових	 комунікацій покликаний створювати відповідні 
комунікаційні канали зв’язку всередині групи — невеликої кількості осіб, 
об’єднаних єдиною метою. Такі групи за злагодженої роботи учасників часто 
називають “командами”. Кожен учасник групи має можливість брати участь 
в обговоренні проблемних ситуацій, наводити своє бачення проблеми, пропо
нувати шляхи виходу тощо. Робота групи залежить від взаємодії її учасників, 

Рис.	4.16. Основні складові інформаційно-комунікаційного менеджменту
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тому передання інформації може здійснюватися одночасно в різних напрям
ках. Для усунення ускладнень роботи групи та недопущення виникнення не
порозумінь слід ретельно добирати людей, аналізувати їх здатність працюва
ти разом.

Міжособистісна та групова комунікації посідають важливе місце в системі 
менеджменту, особливо при реалізації таких кроків, як об’єктивна оцінка 
трудомісткості кожної управлінської функції, вдосконалення інформаційних 
потоків і діловодства, перегляд організаційної структури управління органі
зацією, застосування сучасних інформаційних технологій тощо. 

Проте значно більшу вагомість з точки зору інформаційнокомунікаційно
го менеджменту мають масові комунікації — процес оброблення інформації, 
її передання за допомогою преси, радіо, телебачення, а також спілкування 
людей як членів “маси” [81], яке здійснюється за допомогою технічних за
собів комунікації. 

Менеджмент	 масових	 комунікацій — процес побудови опосередкованих 
форм спілкування та спеціальних засобів комунікації між різними носіями 
влади, державою та громадянами, суб’єктами політичної, економічної та ду
ховної діяльності.

Масові комунікації виконують такі соціальні та психологічні функції:
• інформаційну — формування потоків інформації та управління ними;
• соціалізуючу — соціальне виховання членів суспільства, формування 

або зміна інтенсивності та спрямованості соціальних настанов, ціннос
тей і ціннісних орієнтацій аудиторії, з якою здійснюється комунікація;

• організаційноповедінкову — ініціювання або припинення певних дій 
масової аудиторії;

• емоційнотонізуючу — регулювання емоційного рівня аудиторії, стиму
лювання її емоційних реакцій;

• комунікаційну — регулювання всіх зв’язків між різними індивідами 
або сегментами аудиторії [5].

Масові комунікації здійснюються через спеціалізовані засоби передання 
інформації, так звані масмедіа, або засоби масової комунікації (ЗМК), які на
дають можливість поєднувати і цілеспрямовувати дії великої кількості лю
дей. До ЗМК належать друкована, аудіовізуальна, електронна преса, масові 
довідники, кіно, відео, аудіоносії інформації, супутникові, кабельні, 
комп’ютерні мережі — усе, що може нагромаджувати і передавати суспільно 
необхідну інформацію.

Основні	функції	ЗМК:
• інформування населення про найважливіші події в країні та світі;
• формування громадської думки з ключових питань суспільного життя;
• критика подій, що відбуваються, яка спирається на закон та громадську 

думку;
• об’єднання суспільних інтересів, що є необхідною умовою опозиції;
• мобілізація населення для певних політичних дій, або свідомої бездіяль

ності;
• ініціювання певних політичних змін шляхом доведення важливих пот

реб до влади і громадськості;
• обслуговування політики партій, громадських рухів, соціальних груп.
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ЗМК за формами організації можуть бути приватними, державними та сус
пільноправовими. Менеджмент масових комунікацій забезпечує організацію 
ЗМК, вибираючи оптимальне співвідношення різних форм залежно від особ
ливостей певної країни. При цьому необхідно здійснювати ефективний конт
роль за діяльністю ЗМК, який має ґрунтуватися на правових засадах.

Однією з невід’ємних складових інформаційнокомунікаційного менедж
менту є управління діяльністю інформаційно-комунікаційних	 (пресових)	
служб, на які покладено завдання надавати всю інформацію, що надходить 
від урядових структур: сфера та результативність їх діяльності, прийняті 
ними рішення, ефективність і доцільність цих рішень тощо.

Функції	прес-служб:
• моніторинг повідомлень ЗМК та оперативне реагування на негативні дії 

конкурентів;
• організація та контроль заходів партії, лідера, уряду, бізнесструктури, 

залучення преси до здійснення цих заходів;
• постачання інформації ЗМК, пов’язаної з діяльністю партії, лідера, ад

міністрації тощо;
• підготовка лідера для виступу перед журналістами, організація злаго

дженої роботи оточення в різних ЗМК;
• збирання та подальше оприлюднення позитивних відгуків з метою рек

лами.
Забезпечення роботи пресслужб залежить від наявності у їх складі соціо

логів, політологів, іміджмейкерів, журналістів, спічрайтерів. В їх розпоря
дженні має бути банк даних ЗМК, банк даних провідних журналістів, ма
теріали, призначені для поширення серед ЗМК.

Ефективність інформаційної діяльності насамперед залежить від медіа-ме-
неджменту,	під яким розуміють систему заходів з планування, розміщення й 
оцінки ефективності іміджевих або рекламних матеріалів у ЗМК. Основна 
мета медіаменеджменту — створення у суспільства відповідного сприйняття 
запропонованих рекламних або іміджевих матеріалів.

Основні	функції	рекламного	медіа-менеджменту:
• визначення особливостей цільової аудиторії, на яку спрямоване реклам

не повідомлення;
• передання інформації різним соціальним групам відмінними спосо

бами;
• полегшення сприйняття отриманої інформації;
• вибір періодичності та інтенсивності подання рекламних матеріалів 

тощо.
Отже, інформаційнокомунікаційний менеджмент відіграє важливу роль в 

інформаційному забезпеченні здійснення всіх видів і форм менеджменту. 

4.3.17. Інвестиційний менеджмент

Економічна діяльність суб’єктів господарювання можлива за низки 
об’єктивних обставин, серед яких однією з найважливіших є інвестиції, ін
вестування, тобто інвестиційна політика, як комплексне явище.

Термін “інвестиція” (лат. invest — вкладати) пов’язаний переважно з вкла
денням капіталу з метою його приросту, збільшення. З цим терміном пов’язане 
поняття “інвестування”. В сучасній зарубіжній літературі воно часто трак
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тується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій тощо), а в Україні його 
ідентифіковано з терміном “капітальні вкладення”. Інвестиції в цьому разі роз
глядаються як вкладання у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, 
транспортних засобів). Водночас інвестування можуть бути спрямовані на по
повнення обігових коштів, придбання нематеріальних активів (патентів, ліцен
зій, ноухау) [115]. Деякі автори вважають, що термін “інвестиції” стосується 
вкладень, які здійснюються лише у формі грошей, хоча інвестування капіталу 
може бути і у майновій формі, технологій, ресурсній тощо.

Розрізняють інвестиції	валові (загальний обсяг інвестування в певний пе
ріод) і чисті (сума валових інвестицій без відповідних амортизаційних відра
хувань).

Пропонується [115]	 класифікація	 інвестицій	 за такими основними озна
ками:

• за об’єктом вкладання коштів (реальні та фінансові);
• за характером участі в інвестуванні (прямі та непрямі);
•	 за періодом інвестування (коротко та довгострокові);
• за формами власності інвесторів (приватні, державні, іноземні, спільні);
• за регіональною ознакою (внутрідержавні, іноземні).
Інвестування здійснюється за певним порядком, системами, технологіями, 

відповідним чином управляється, як організаційнотехнологічний процес. Ін-
вестиційний	менеджмент	— процес управління всіма аспектами інвестицій
ної діяльності суб’єкта підприємництва.

Основні	функції	інвестиційного	менеджменту:	
• дослідження, аналіз зовнішнього інвестиційного середовища та прогно

зування кон’юнктури інвестиційної діяльності;
• розроблення відповідних стратегічних напрямів інвестиційної діяль

ності суб’єкта підприємництва;
• розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів суб’єкта ін

вестиційної діяльності;
• пошук, аналіз і оцінювання інвестиційної користі реальних проектів і 

добір з них найефективніших;
• оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів і добір з 

них найефективніших;
•	 формування та визначення інвестиційного портфелю за критеріями 

дохідності, ризику та ліквідності;
• поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих 

програм і проектів;
• організація моніторингу інвестиційних програм і проектів;
•	 підготовка рішень про своєчасний вихід з неефективних проектів (про

даж окремих фінансових інструментів).
Інвестиційний менеджмент — відповідна інвестиційна діяльність, що є 

комплексом заходів і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають свої 
кошти з метою отримання певного прибутку. Тож головною дійовою особою 
інвестиційної діяльності є інвестор, який приймає рішення куди, з якою ме
тою вкладати кошти. Крім людини (особи) інвестором можуть бути державні 
органи влади, окремі організації, структури.

У кожній країні є своє визначення інвестицій. Так, в Україні Закон “Про 
інвестиційну діяльність” визначає інвестиції як усі види майнових та інте
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лектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та іншої 
діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається со
ціальний ефект. Такими цінностями в Україні можуть бути:

• кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
• рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування та інші ма

теріальні цінності);
• майнові права, що випливають з авторських прав, досвіду та інтелекту

альних цінностей;
• права користування землею, водою, природними ресурсами;
• сукупність технічних та економічних знань у формі документації, на

вичок, виробничого досвіду, необхідних для організації виробництва то
варів і послуг, але не запатентованих (ноухау) [116].

Одночасно з визначенням суб’єктів, об’єктів інвестиційного процесу інвес
тиційний менеджмент стосується всього комплексу підприємств, установ, на 
які спрямований цей менеджмент. До такого комплексу можна віднести:

• підприємства будівельної індустрії, промисловості будівельних ма
теріалів, машинобудування;

• проектні організації та установи;
• фінансові посередники — інвестиційні банки, компанії, фонди;
• органи державного управління, що регулюють діяльність суб’єктів ін

вестиційної діяльності;
• інфраструктуру фондового ринку тощо.
Загальні, правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності 

регулюються чинним для певної держави законодавством, а суто практичний 
бік цього процесу перебуває в руках передусім держави, її органів. Таке уп
равління з боку держави здійснюється за допомогою системи податків з від
повідною диференціацією об’єктів і суб’єктів оподаткування, податкових ста
вок і пільг.

Державними інвестиціями управляють державні органи шляхом плану
вання, визначення умов і здійснення конкретних заходів щодо інвестування 
коштів бюджету і позабюджетних фондів, а також інших коштів, залучених 
на добровільних засадах. На державу, її органи покладається також турбота 
про гарантію прав і захист інвестицій. При цьому ні держава, ні її органи не 
мають права безпосередньо втручатися в роботу суб’єктів інвестиційної діяль
ності незалежно від форм власності.

Управління інвестиційною діяльністю виконує такі послідовні функції:
1) прогнозування та планування (дослідження макроекономічних умов, 

формування певних цілей і завдань, розроблення стратегії розвитку об’єкта 
інвестування);

2) створення (формування) інвестиційного портфелю (тут основними скла
довими є розроблення і оцінювання інвестиційних проектів, визначення та 
забезпечення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів, оцінювання та про
гнозування ефективності інвестиційних програм);

3) практична реалізація інвестиційних програм (оперативне планування 
інвестиційних проектів; моніторинг реалізації інвестиційних програм; кори
гування, уточнення інвестиційної діяльності.

Складові державного регулювання інвестиційного процесу, інвестиційної 
діяльності:
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• державне податкове законодавство; 
• законодавче забезпечення прав інвесторів та їх захист;
• регулювання фондового ринку; 
• використання грошовокредитної політики держави;
• застосування амортизаційної політики;
• регулювання умов для іноземних інвестицій та інвестицій поза межами 

країни.
Зарубіжні вчені стверджують, що інвестиції дають можливість підвищити 

продуктивність праці у всьому світі. Вони виділяють такі інвестиції:
• амортизаційні (пов’язані з необхідністю оновлення виробництва);
• антикризові (в період складних економічних ситуацій, криз);
• розвиваючі (пов’язані з поступовим оновленням виробництва, виробни

чого капіталізму).
За показниками прямого інвестування інших країн провідні місця посіда

ють Англія, Швеція, Швейцарія, Японія, США.
На загальнодержавному, загальнонаціональному рівні як окремий сус

пільнополітичний напрям функціонування держави існує інвестиційна полі
тика. Це галузь економічної політики, яка полягає у визначенні пріоритетів, 
обсягів, структури і напрямів капіталовкладень, особливо тривалих, в регіо
нальні програми і галузі господарства. Інвестиційна політика забезпечує зрос
тання і оновлення основних фондів, встановлює частки внутрішніх і зарубіж
них вкладів, інвесторів, визначає їх права і гарантії.

4.3.18. Інноваційний менеджмент

У блоці обов’язкових дисциплін при підготовці менеджерів вищої кваліфі
кації дисципліна “інноваційний менеджмент” посідає особливе місце внаслі
док своєї складності. Інноваційний менеджмент є одним з інструментів еконо
мії ресурсів, поліпшення якості товарів і послуг, підвищення добробуту 
населення. Конкурентний розвиток будьякої країни відбувається згідно з те
орією М. Портера [83] на основі таких основних факторів: виробництво, інвес
тиції та інновації.

Інноваційна стратегія українських реформ.  Країни світового технологіч
ного ядра — США, Японія, Німеччина, Великобританія і Франція — нині роз
виваються передусім за рахунок активізації інноваційної діяльності, іннова
ційного менеджменту. Він є одним з багатьох різновидів функціонального 
менеджменту, безпосередній об’єкт якого — інноваційні процеси, що здій
снюються в усіх сферах народного господарства. Під впливом інноваційних 
процесів суттєво змінюється структура економіки. Поступово “відмирають” 
енергоємні застарілі виробництва і виникають нові ресурсозаощаджувальні, 
при цьому змінюється економічна організація суспільства. Також з’являються 
нові елементи в спектрі господарських структур (інноваційні фірми), зміню
ються зв’язки між ними. Крім того, відбуваються зміни в структурі та реалі
зації різних форм власності.

Для ефективної реалізації науковоінноваційної стратегії держави завдяки 
інноваційному менеджменту сформульовано програму діяльності у вигляді 
семи напрямів:

1) організувати зусиллями менеджерів всіх рівнів пошук засобів для збіль
шення ресурсного і фінансового забезпечення інноваційної сфери. Питання 
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загострилося в останні три роки, коли фінансування інноваційної діяльності 
не перевищувало 1 % від ВВП;

2) перейти від декларування розвитку інноваційної інфраструктури і 
зв’язку науки з виробництвом до реальних кроків. В Україні діє 8 технопар
ків, в США — 140, у Великобританії — 40, а європейська інноваційна система 
складається з понад 1,5 тис. різних науковотехнологічних структур;

3) визначити і юридично обґрунтувати чіткі умови формування ринкових 
джерел фінансування інновацій з урахуванням закриття “білих плям” в регу
люванні сфери інтелектуальної власності;

4) продовжити створення в науководослідних інститутах малих наукових 
підприємств на економічних засадах для ефективного використання реально
го наукового потенціалу, який може бути втричі ефективнішим, ніж у вели
ких наукових інституціях;

5) відпрацювати реальне функціонування моделі прискореної роботи в ін
новаційному циклі “наука — технологія — виробництво — сфера споживан
ня”, а також створення мережі нових інноваційних структур: венчурних до
ходів, технологічних інкубаторів бізнесу, промисловофінансових груп, 
інжинірингових центрів;

6) розробити ефективний механізм створення інформаційних баз даних 
для забезпечення повною науковотехнічною інформацією інвесторів, підпри
ємств і органів влади;

7) розвивати міжнародну співпрацю в інноваційній і науковотехнічній 
сфері з урахуванням Угоди про науковотехнічну співпрацю між Україною і 
ЄС, а також з понад 40 державами.

Інноваційні процеси супроводжуються розвитком нових технологій керу
вання та змінами державного регулювання економіки. В сучасних умовах но
вовведення стали обов’язковим елементом всіх структур — від органів дер
жавного управління до середніх та малих підприємств, використання 
наукових методів інноваційного менеджменту є важливим фактором еконо
мічного розвитку країни, виживання та комерційного успіху будьякого інно
ваційного процесу. 

Інноваційний	 процес — процес перетворення наукових знань на фізичну 
реальність, який є завершеним у просторі та часі. Він складається з таких 
стадій:

• виникнення ідеї;
• фундаментальні дослідження;
• технічні розроблення;
• експериментальне виробництво;
• дослідноконструкторські розроблення;
• масове виробництво;
• споживання.
Для успішного управління інноваційною діяльністю необхідно відрізняти 

інновації від несуттєвих змін у продуктах, технологіях, реорганізаціях. Нова
цією можуть бути новий порядок, новий метод, винахід, незначні зміни його 
споживчих властивостей, зміни параметрів технологічного процесу без еконо
мічного ефекту, створення нових управлінських структур без розроблення 
стратегічних напрямів тощо. Нововведення означає, що новація використо
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вується, а з моменту поширення набуває нової якості й стає інновацією. Нау
ковотехнічні інновації повинні мати новизну, задовольняти ринковий попит 
та приносити прибуток виробнику.

Сутність інноваційного менеджменту. Відповідно до змісту ключових слів 
“інновація” і “менеджмент” система інноваційного менеджменту має таку ло
гіку побудови, функціонування і розвитку:

• концепція інноваційного менеджменту (ІМ);
• механізм підтримки інноваційної діяльності (ІД);
• особливості організаційних форм інноваційної діяльності;
• наукові підходи до інноваційного менеджменту;
• функції і методи інноваційного менеджменту;
• розробка управлінського рішення;
• управління персоналом в інноваційному менеджменті;
• комплексне забезпечення інноваційної діяльності;
• формування портфелю інновацій;
• основи організації НДДКР і проектування;
• техніковиробничі показники інновацій;
• реалізація інновацій;
• аналіз ефективності інноваційної діяльності.
Інноваційна	діяльність (відповідно до Закону України “Про інвестиційну 

діяльність” [101]) визначається як одна з форм інвестиційної діяльності й 
здійснюється з метою впровадження досягнень науковотехнічного прогресу у 
виробництво і соціальну сферу.

Інноваційна діяльність передбачає:
• випуск і поширення принципово нового виду техніки і технологій;
• прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
• реалізацію довгострокових науковотехнологічних програм з великими 

термінами окупності витрат;
• фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних 

змін в стані продуктивних сил;
• розроблення і впровадження нових ресурсозаощаджувальних техноло

гій, призначених для поліпшення соціального і екологічного стану.
Інноваційні процеси певного напряму виробництва здійснюються в усіх 

сферах соціальної та економічної діяльності держави в межах підприємств та 
закладів різних форм власності. Зарубіжний та вітчизняний досвід роботи на
укових та інноваційних організацій дає змогу класифікувати їх залежно від 
сфери діяльності. Останніми десятиріччями ХХ ст. виникли різні організа
ційні форми забезпечення інноваційних процесів, які створювалися на основі 
угод суб’єктів ринкової економіки про спільну діяльність у галузі науки, ор
ганізації консорціумів та створення спільних підприємств. Організаційні 
форми інноваційних процесів:

• технопарки — створюються для співпраці науки, вищої школи, держав
ного сектору виробництва та приватних підприємств, місцевих і регіо
нальних органів управління;

• технополіси — одна з форм вільних економічних зон, що створюються 
для активізації, прискорення інноваційних процесів, сприяння швид
кому і ефективному застосуванню технікотехнологічних новацій;
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• лабораторії великих корпорацій;
• організаційні форми на базі виставковоторговельних комплексів, бан

ків, бірж тощо;
• інноваційні центри;
• консультаційні фірми з проблем організації та управління;
• міжорганізаційна кооперація — “стратегічний альянс”;
• фінансовопромислові групи — зареєстровані на федеральному рівні 

групи юридично незалежних підприємств, фінансових та інвестиційних 
інститутів.

Створення таких об’єднань дає змогу учасникам скорочувати витрати, ра
ціоналізувати виробничий процес, використовувати спільний досвід освоєння 
ринків, зменшення кількості технологічних операцій, удосконалювати мето
ди виробництва нової техніки, прискорювати процес використання нових ідей 
і розробок, диверсифікувати фінансовий ризик.

Інноваційна структура — це юридична особа будьякої організаційнопра
вової форми, створена відповідно до законодавства (вид А), або група юридич
них і фізичних осіб, що діє на підставі договору про спільну діяльність (вид 
Б), з певними галуззю діяльності та типом функціонування, орієнтованим на 
створення і впровадження наукоємної конкурентоспроможної продукції.

Учасниками	інноваційної	структури	можуть бути будьякі підприємства, 
організації та установи незалежно від форм власності:

• науководослідні та дослідноконструкторські організації, що працюють 
за профілем інноваційної структури;

• навчальні заклади, які працюють за профілем інноваційної структури 
або спеціалізуються на підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з 
базових спеціальностей інноваційної структури;

• виробничі підприємства, які впроваджують результати науководослід
них і дослідноконструкторських робіт;

• інноваційні фонди, комерційні банки, страхові фірми;
• суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги юридичні, у 

сфері науковотехнічної експертизи, менеджменту, маркетингу, транс
порту, рекламної, видавничої та інформаційної діяльності.

Іноземні юридичні особи, міжнародні організації, а також іноземні грома
дяни можуть бути учасниками інноваційної структури на рівні з юридичними 
особами і громадянами України [82].

Для успіху інноваційної розробки недостатньо лише однієї грамотно побудо
ваної інноваційної структури. Вищі керівники повинні бачити в інноваторстві 
пріоритетний напрям діяльності підприємства й джерело його життєвої сили. 
Власну позицію щодо ролі інновацій вищі менеджери мають донести до персо
налу таким чином, аби усі співробітники чітко розуміли і поділяли їх цілі. Пра
вильна організація інноваційного процесу орієнтована також на допомогу його 
учасникам у набуванні та збереженні навичок пошуку нового. Інноваційними 
проектами мають опікуватись вищі адміністративні особи. Досягнення постав
лених перед підприємством цілей потребує розроблення детального комплекс
ного плану, тобто необхідно виробити стратегію інноваційної діяльності, яка 
відіграє важливу роль у майбутньому успіху підприємства.

Залежно від стратегічноінноваційної діяльності бізнесструктури на від
повідному ринку розрізняють чотири основні їх типи, які мають певні оз
наки: 



468

1)	 віолентний, притаманний великим організаціям і компаніям, які здій
снюють масове виробництво і виходять на масовий ринок із своєю або придба
ною за відповідними угодами інноваційною продукцією. Такі структури ма
ють випереджати конкурентів за рахунок серійності виробництва і ефекту 
масштабу. В Україні до таких структур можна віднести великі агрокомплек
си, комплекси цивільної та військової промисловості;

2)	 патієнтний, притаманний середнім і потужним фірмам, які пристосу
валися до вузьких сегментів великих ринків за рахунок спеціалізації нової та 
модернізованої продукції з унікальними характеристиками (Дніпропетровсь
кий завод “Південмаш”);

3) експлерентний, притаманний фірмам, які виходять на ринок з ради
кально новим продуктом з метою захоплення частки ринку (металургійні під
приємства України);

4)	 комутантний, притаманний фірмам різноманітного масштабу, що 
пристосувалися до умов попиту місцевих ринків і знайшли свої ніші, які не 
встигли зайняти “віоленти” і “патієнти”. Це фірми, які опанували вироб
ництво нових видів послуг після появи нових продуктів і технологій, вдало 
імітують новинки і просувають їх до широких кіл споживачів.

Розроблення стратегічних планів наведених типів інноваційних бізнесових 
структур тісно пов’язане з їх роллю і місцем в економіці країни. При розроб
ленні власної стратегії керівництво фірми має враховувати зміни у зовніш
ньому та внутрішньому середовищах тощо.

Основним імпульсом при створенні певного інноваційного проекту є готов
ність підприємства до технологічних і управлінських нововведень. Це має 
бути пов’язане з переозброєнням виробництва сучасним устаткуванням і до
цільністю державної підтримки впровадження інновацій в галузі чи на окре
мому підприємстві. 

Шляхи підвищення ефективності інноваційного менеджменту. Результати 
інноваційної діяльності, тобто ефективність, виражають у вигляді інновацій
ної продукції, яка може мати конкретну речову форму або бути у неречовій 
формі (наприклад, “ноухау”). В умовах ринкової економіки значущість ефек
ту від реалізації інновацій зростає, але це не менш важливо і для перехідної 
економіки.	 Для оцінки загальної економічної ефективності інновацій вико
ристовують певну	систему	показників:

• інтегральний ефект;
• індекс рентабельності інновацій;
• норму рентабельності;
• період окупності.
Результати інноваційної діяльності підприємства на внутрішньому і зов

нішньому ринках можуть бути представлені у вигляді передання науковотех
нічних знань і досвіду, нових технологій чи нових послуг. Передання техно
логій може здійснюватися як у межах однієї країни, так і на міжнародному 
рівні. Для авторитету підприємства і його персоналу важливим є вихід на зов
нішній ліцензійний ринок. Швидкий розвиток ліцензійних операцій зумов
лений їх високою прибутковістю і меншою ризикованістю порівняно з пря
мим фінансуванням.

У міжнародній торгівлі широко застосовують ліцензійні угоди, що перед
бачають комплексне передання одного чи кількох патентів винаходів і 
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пов’язаних з ними ноухау. Цими угодами передбачено також інжинірингові 
послуги з організації ліцензійних угод, що відображають також фінансові та 
виробничі аспекти реалізації продукції.

Інноваційна політика держави тісно пов’язана з її інвестиційною політи
кою, яка має бути спрямована на стимулювання капіталовкладень у ту части
ну інновацій, де інвестиції є базою для матеріалізації нововведень. Важливі 
шляхи державного впливу у цьому напрямі: стимулювання високотехноло
гічних галузей, заохочення традиційних галузей на новій технічній базі, згор
тання стагнуючих виробництв.

Водночас багато важливих питань залишаються неврахованими. Так, в 
Україні за роки незалежності не створено дієвої національної системи захисту 
інтелектуальної власності, зокрема патентної системи. Припинення дії Зако
ну СРСР “Про винаходи в СРСР” після розпаду Радянського Союзу і набуття 
чинності з 18 вересня 1992 р. “Тимчасового Положення про правову охорону 
об’єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні” 
визначили розрив правового поля щодо утворення системи правової охорони 
патентами України об’єктів промислової власності (винаходів, промислових 
зразків, товарних знаків). При цьому Росія проголосила себе правонаступни
цею СРСР і залишила у своєму розпорядженні всю структуру патентноінфор
маційної системи [82].

Одним із шляхів удосконалення інноваційного менеджменту є правове  
регулювання цих процесів, а саме законодавча фіксація статусу наукової та 
інноваційної діяльності, захист прав науковців, розроблення механізмів ре
алізації інноваційної політики. Іншим шляхом є формування державної інно
ваційної інфраструктури, тобто створення мережі центрів поширення ново
введень і консультацій. Держава сприяє також формуванню ринку інновацій 
за допомогою інформації в державних виданнях про виставки, біржі, ярмар
ки, конференції тощо. Крім того, істотна моральна підтримка нововведень 
має здійснюватися у вигляді присвоєння почесних звань і нагород, відвіду
вання державними керівниками провідних інноваційних організацій.

Інновації в будьякому секторі економіки вимагають фінансових вкла
день. У сучасних умовах формування джерел фінансування інвестицій в Ук
раїні головну роль відіграють кошти самого підприємства. Як правило, інші 
джерела недоступні через високу вартість послуг з надання чи обслуговуван
ня кредитів. Отже, ще один шлях удосконалення інноваційної діяльності — 
забезпечення фінансового “ґрунту”. Він передбачає заходи держави щодо 
пільгового оподаткування, надання пільгових кредитів державними банка
ми, здійснення політики прискореної амортизації основних фондів, під
тримки фінансового лізингу, стимулювання франчайзингу. Також важли
вим аспектом у фінансовому забезпеченні є залучення іноземних інвестицій. 
Збільшити їх обсяги можна лише за допомогою ліквідації причин, що зава
жають їх поширенню.

Багатоаспектність і динамічність сучасних інноваційних процесів вимага
ють координування дій всіх учасників науковоінноваційного циклу: науко
вотехнічних і підприємницьких структур, споживачів інноваційної продук
ції та громадських організацій, державних органів і політичної опозиції. 
З цією метою створюються консультативні ради, комісії, асоціації, круглі сто
ли та ін.
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Загалом для вирішення проблем формування теоретичного і практичного 
інноваційного менеджменту необхідно здійснити такі заходи:

• активізація теоретичних досліджень у сфері інновацій та її сучасних 
концепцій;

• законодавчим органам при розробленні стратегії розвитку інноваційних 
процесів у всіх галузях економіки спиратись на пошук найоптимальні
ших форм взаємовигідної співпраці регіональних організаційних струк
тур управління інноваційною діяльністю;

• на всіх рівнях формувати у сучасних менеджерів та бізнесменів філосо
фію підприємництва як основи підприємницької інноваційності;

• на державному рівні при розробленні програми розвитку та підтримки 
підприємництва більше уваги приділяти формуванню вітчизняної сис
теми інноваційного підприємництва як рівноправної його складової;

• зосередити увагу керівників вітчизняних підприємств на доцільності 
використання світового досвіду у фінансуванні інноваційних процесів, 
особливо тих інструментів, які б дали змогу оперативно залучати додат
кові фінансові ресурси в необхідному обсязі з максимальним ефектом за 
мінімальної вартості та на потрібний термін;

• об’єднати зусилля науковців, зацікавлених у створенні моделі іннова
ційного менеджменту, для розроблення його методології, заснованої на 
інтелектуальному продукті еволюції системи знань науки управління 
про методи впливу на людей в процесі інноваційної діяльності, а також 
створення ефективної системи мотивації праці дослідників та розробни
ків новинок, ноухау як динамічного елемента управління, пов’язаного з 
впливом на інтереси учасників процесу “дослідження — виробництво”;

• особливо відповідальна роль відводиться організаціям та закладам осві
ти в цілісній системі інноваційної діяльності для максимального вико
ристання інтелекту персоналу в усіх напрямах економічного розвитку 
шляхом формування особистості сучасного інноваційного менеджера.

Вдосконалення інноваційної діяльності в Україні можливе шляхом стиму
лювання участі країни у процесах міжнародного технологічного обміну з ура
хуванням неофакторних і неотехнологічних концепцій міжнародної торгівлі; 
формування інноваційної моделі розвитку на засадах неотехнологічних тео
рій, врахування зміни парадигми техноекономічних систем розвитку.

4.3.19. Антикризовий менеджмент

Передумови виникнення кризових ситуацій. Криза підприємства — це 
зламний момент у послідовності процесів і дій. Типовим для кризової ситуації 
є два варіанти виходу з неї: успішне подолання кризи або ліквідація підпри
ємства як екстремальна форма. Загалом кризова ситуація характеризується 
такими параметрами: наявністю загрози головним цілям і цінностям; ефек
том раптовості для керівників, відповідальних за подолання кризи; гострим 
дефіцитом часу для реагування на загрозу.

У сучасній літературі ще не сформовано загальновизнаного уявлення про 
кризи в розвитку соціальноекономічної системи. Існував погляд, що кризи є 
характерною рисою капіталістичного способу виробництва і мають бути від
сутні за соціалістичного ладу. У минулому існували навіть такі теоретичні по
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ложення, що за соціалізму немає криз, є тільки “труднощі зростання”. Багато 
років у нашій країні саме це поняття було ідеологічним фактором розроблен
ня економічної політики розвитку виробництва. Насправді з появою проблем 
на соціалістичних підприємствах труднощі замовчувалися та приховувалися 
вищими органами державного управління. Держава, втручаючись в економі
ку певного підприємства, не допускала та й не могла допустити банкрутства. 
Не існувало навіть такого економічного поняття, як “банкрутство”.

З наукового погляду криза є етапом розвитку будьякої складної системи, 
її елементом. Кризу потрібно розглядати як зламний момент у розвитку сис
теми, що дає простір новому витку економічних змін. Криза змінює тенденції 
життєдіяльності системи, тобто, порушуючи її стійкість, радикально її онов
лює. Тому очисна сила кризи потрібна системі не менше, ніж спокійне безтур
ботне існування. Це дві сторони однієї медалі (одне не може існувати без ін
шого), прояв закону єдності та боротьби протилежностей 

Поняття “криза” тісно пов’язане з поняттям “ризик”, що певною мірою 
впливає на методологію розроблення будьякого управлінського рішення. Ви
лучіть з нього очікування кризи, і зникне гострота сприйняття ризику, ста
нуть несподіваними і від цього ще більш важкими наслідки кризової си
туації.

Проблему кризи можна розглядати і в іншому ракурсі. Соціальноеконо
мічна система в будьякому вигляді й формі, будь то суспільна формація, чи 
суб’єкт підприємницької діяльності (СПД), має дві тенденції свого існування: 
функціонування і розвиток.

Функціонування — підтримання життєдіяльності, збереження функцій, 
що визначають її цілісність, якісну визначеність, сутнісні характеристики. 
Розвиток — набуття нової якості, яка зміцнює життєдіяльність в умовах  
середовища, що змінюється.

Функціонування і розвиток тісно пов’язані між собою і відображають діа
лектичну єдність основних тенденцій соціальноекономічної системи. Функ
ціонування соціальноекономічної системи характеризує обов’язкова наяв
ність предмета праці, засобів праці та людини, що здійснює трудову 
діяльність. При цьому функціонування соціальноекономічної системи мож
ливе лише за певної відповідності таких ознак:

• засоби праці можуть змінювати її предмет,
• людина повинна володіти засобами праці,
• результат має відповідати інтересам і потребам людини.
Усе це необхідні умови функціонування СПД у сучасному економічному 

просторі.
Розвиток характеризує зміни в предметі, засобах праці й у людині. Кри

терієм цих змін є поява нової якості, що зміцнює стабільність і гармонійність 
функціонування соціальноекономічної системи, або нові умови, що спричи
няють необхідні зміни. Факторами розвитку є зростання продуктивності пра
ці, зміна її характеру, виникнення нової технології, посилення мотивації 
діяльності тощо. При цьому змінюються й умови функціонування соціально
економічної системи.

Зв’язок функціонування і розвитку має діалектичний характер, що відоб
ражає можливість і закономірність настання та подолання криз. Стабільне 
функціонування стримує розвиток і водночас є його життєздатним середови



472

щем, розвиток руйнує багато процесів функціонування, але створює умови 
для досягнення стійкішого його стану.

Отже, виникає циклічна тенденція розвитку, що відображає періодичне 
настання криз.

Циклічність кризових явищ. Циклічність процесів спостерігається всюди: 
у природі, людському суспільстві в процесі розвитку соціальних і економіч
них явищ, а також у виробництві. Соціальні й економічні явища, розвиток 
виробництва відбуваються циклічно, шляхом чергування піднесень і спадів, 
але висхідною кривою. Тимчасовий лаг між спадами і піднесеннями стано
вить цикл розвитку. Надзвичайно важливим є дослідження періодичності та 
тривалості економічних і виробничих циклів.

Одним з перших творців теорії циклів і кризових явищ був український 
вчений М. ТуганБарановський. У науковій праці “Промышленные кризисы в 
современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь” (1894) він, 
піддавши аналізу теоретичні дослідження різних вчених щодо виникнення 
кризових явищ, виявив циклічність розвитку промисловості. Вчений створив 
теорію циклів. Принципово новим в його дослідженнях був аналіз механізму 
виникнення кризи, яке він пов’язував з порушенням пропорційності розвитку 
виробництва та перетворенням часткового виробництва на загальне, що має 
позначитися на ціноутворенні для всієї або основної маси товарів ринку. 

За таких умов криза є явищем економічної кон’юнктури. М. ТуганБара
новський дослідив, як із часткового виробництва виникає загальне товарне 
надвиробництво. Він вважав, що цикли виробництва мають хвилеподібний 
вигляд і складаються з двох хвиль — “висхідної” та “низхідної”. На думку 
М. ТуганаБарановського, криза має вигляд точки на зламі двох хвиль. Таким 
чином, на початку ХХ ст. він одним з перших у світі розробив і запропонував 
теорію циклічного (хвилеподібного) розвитку ринкового господарства.

Послідовник М. ТуганаБарановського російський вчений М. Кондратьєв 
за допомогою математичного апарату відкрив нову економічну закономір
ність — так звані “великі цикли кон’юнктури”. В основу досліджень Конд
ратьєва покладено опрацювання таких економічних показників, як товарні 
ціни, відсоток на капітал, заробітна плата, обсяг зовнішньої торгівлі, видобу
вання вугілля, виробництво чавуну та свинцю в чотирьох економічно розви
нутих країнах (Англія, Франція, Німеччина, США) з кінця ХVІІІ до початку 
ХХ ст. Так було започатковано теорію сучасних економічних циклів. 

М. Кондратьєв вважав, що існують великі цикли розвитку промисловості 
та сільського господарства (48–55 років) і малі (10–12 років). Великий цикл 
складається з висхідної та низхідної хвиль (рис. 4.17). 

Перша хвиля характеризується пожвавленням і піднесенням промисло
вості та сільського господарства, друга — спадом їх виробництва. Малі цикли 
економічного розвитку вписуються у великі цикли. Але характер малого цик
лу залежить від того, на яку хвилю великого циклу він припадає: якщо на 
висхідну, то ефект економічного піднесення підсилюється, а кризові явища 
слабшають; якщо ж на низхідну, то криза і депресія посилюються, а вироб
ництво скорочується. Таким чином, М. Кондратьєв виділив 2,5 великих цик
ли, які мали місце протягом 140 років (з 80х років XVIII ст. до 20х ХХ ст.). 
На його думку, довгі висхідні хвилі були пов’язані з докорінними якісними 
змінами в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, а саме:
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• перехід від стадії капіталістичної кооперації і мануфактури до крупного 
машинного виробництва внаслідок промислової революції та створення 
адекватної матеріальнотехнічної бази машинного виробництва;

• перехід від домінування приватної індивідуальної власності на капітал 
до панування акціонерного капіталу в середині XIX ст.;

• перехід від капіталізму вільної конкуренції до корпоративного капі
талізму ХХ ст. внаслідок науковотехнічної революції, концентрування 
і централізації капіталу і виробництва;

• формування корпоративнодержавного капіталізму в період між двома 
світовими війнами на основі укрупнення та інтернаціоналізації капіта
лу і виробництва. 

У наш час, на думку професора В. Осокіної, початком великої висхідної 
хвилі можна вважати якісні зміни, спричинені розвитком кібернетики, елек
троніки і впровадженням державного стратегічного планування економіки.

Отже, за М. ТуганомБарановським та М. Кондратьєвим, хронометричну 
послідовність циклів, можна показати таким чином:

1-й	цикл:
висхідна хвиля — з 1787–1791 до 1810–1817 рр.;
низхідна хвиля — з 1810–1817 до 1844–1851 рр.

Рис.	4.17. Періодичність і тривалість економічних і виробничих циклів  
(за М. Кондратьєвим)
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2-й	цикл:
висхідна хвиля — з 1844–1851 до 1870–1875 рр.;
низхідна хвиля — з 1870–1875 до 1890–1896 рр.
3-й	цикл:
висхідна хвиля — з 1890–1896 до 1914–1920 рр.;
низхідна хвиля — з 1914–1920 до 1945–1950 рр.
4-й	цикл:
висхідна хвиля — з 1945–1950 до 1970–1975 рр.;
низхідна хвиля — з 1970–1975 р. до 1997–1998 рр.
5-й	цикл:
висхідна хвиля — з 1999–2000 до 2023–2027 рр.
На підставі теорій М. ТуганаБарановського і М. Кондратьєва можна з ви

соким ступенем вірогідності передбачати періодичність спадів і піднесень ви
робництва. Цінність цих теорій полягає в тому, що вони є методологією про
гнозування циклічності та характеру розвитку економіки.

Вагомий внесок у розвиток теорії циклів у 30–40х роках ХХ ст. зробив ан
глійський економіст Дж. Кейнс. На його думку, вирішальну роль у формуван
ні та періодичності циклів відіграє гранична ефективність капіталу, тобто 
межа найбільших витрат і найменших прибутків його функціонування. Крім 
того, Дж. Кейнс вважав, що причиною циклічності є психологічний закон 
споживання, відповідно до якого люди зі зростанням доходів збільшують спо
живання, але ще в більшій пропорції зростає та частка прибутку, яку вони 
зберігають.

У формуванні економічного циклу беруть участь, за Дж. Кейнсом, такі 
чинники: сукупне споживання, гранична ефективність капіталу, психологіч
ний закон споживання, пов’язаний із заощадженнями і накопиченнями. Вче
ний вважав, що тривалість економічного циклу залежить від тривалості 
служби таких елементів основних фондів, як устаткування, машини, а також 
прибуток, термін витрат надлишкових запасів товарів і послуг. На його дум
ку, термін реалізації цих запасів становить 3–5 років. На підставі своєї теорії 
Дж. Кейнс розробив практичні рекомендації із застосування економічних ме
тодів обмеження наслідків спадів виробництва шляхом державного регулю
вання економіки через ставки відсотків, інвестиції, кредити, податки, ціни та 
інші економічні важелі.

Теорії економічних циклів М. ТуганаБарановського, М. Кондратьєва і 
Дж. Кейнса розкривають основні закономірності, періодичність і структуру 
циклів. Урахування їх у повсякденній практиці менеджменту дає змогу 
розробити підходи до управління в умовах кризових ситуацій.

Кризи не обов’язково є руйнівними, вони можуть відбуватися з певним 
ступенем гостроти, але їх настання зумовлене не лише суб’єктивними, а й 
об’єктивними причинами, самою природою соціальноекономічної системи. 
Кризи відображають не тільки протиріччя функціонування і розвитку, але 
можуть виникати й у самих процесах функціонування. Це можуть бути, нап
риклад, протиріччя між рівнем техніки і кваліфікацією персоналу, між тех
нологіями й умовами їх використання (приміщення, кліматичні умови, тех
нологічна культура та ін.).

Причини криз можуть бути різними. Вони поділяються на об’єктивні, 
пов’язані з циклічними потребами модернізації та реструктуризації підпри
ємств, а також з несприятливими впливами зовнішнього середовища органі
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зацій, і суб’єктивні (рис. 4.18), що відображають помилки і волюнтаризм в 
управлінні. Причини криз можуть мати природний характер (зумовлені не
сприятливими кліматичними явищами, землетрусами, повенями тощо), а та
кож техногенний відбиток, пов’язаний з діяльністю людини.

Причини кризи бувають зовнішні та внутрішні. Перші пов’язані з тенден
ціями і стратегією макроекономічного розвитку або розвитком світової еконо
міки, конкуренцією, політичною ситуацією в країні. Другі — з ризикованою 
стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації 
виробництва, недосконалістю управління, інноваційною й інвестиційною 
політикою.

Якщо кризу розуміти саме таким чином, то можна констатувати, що небез
пека кризи існує завжди, її необхідно передбачати і прогнозувати.

Подолання криз — керований процес. Про це свідчать багато криз, що від
бувалися в історії розвитку людства, виробництва й економіки. Успіх анти
кризового управління залежить від своєчасного розпізнавання кризи, симп
томів її виникнення та розвитку. Ознаки кризи диференціюються, насамперед, 
за їх типологічною належністю. Такими ознаками можуть бути масштаби, 
проблематика, гострота, галузь, причини, можливі наслідки і фаза прояву 
кризи (рис. 4.19).

У розпізнаванні кризи велике значення має оцінка взаємозв’язку проблем. 
Існування і характер такого взаємозв’язку можуть свідчити про небезпеку 
кризи та її специфіку. В управлінні соціальноекономічною системою пови
нен функціонувати так званий моніторинг антикризового розвитку. Це конт
роль процесів розвитку і відстежування їх тенденцій за критеріями анти
кризового управління. Адже існує прогнозування погоди, землетрусів, 
сонячної активності. Цим займаються спеціальні служби. В системі управлін
ня також можуть бути створені аналогічні служби. Проте для такого прогно
зування необхідний чіткий набір певних ознак і показників кризового розвит

Причини криз

Природні

Суб’єктивніОб’єктивні

Техногенні

ВнутрішніЗовнішні

Рис.	4.18. Причини виникнення криз
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ку, методологія їх використання під час аналізу. Прогнозування криз можли 
ве тільки на підставі спеціального аналізу ситуацій і тенденцій. 

При розпізнаванні криз використовується багато показників оцінювання 
стану соціальноекономічної системи. Розпізнавання базується як на устале
них в управлінні показниках, так і на спеціалізованих. Наприклад, зниження 
продуктивності праці або ефективності виробництва свідчить про можливість 
кризи, хоча може бути випадковим і епізодичним. 

Існуюча на даний час система показників не була орієнтована на розпізна
вання криз. Вона працювала на управління ситуаціями послідовного і “не
ухильного” розвитку соціалістичної економіки. Тому необхідне розроблення 
нових, очевидно, синтетичних показників для того, щоб точніше і вчасніше 
визначати імовірність і момент настання кризових ситуацій.

Велике значення має не тільки система показників, що відображають ос
новні ознаки кризи, а й методологія їх конструювання і практичного вико
ристання. У сучасному механізмі управління це є його найбільш слабкою лан
кою. У кінцевому рахунку йдеться про методологію розпізнавання кризи у 
всіх аспектах цього процесу: мета, показники, їх використання в аналізі си
туацій, практична цінність передбачення криз.

Методологія розпізнавання кризи тісно пов’язана з організацією цієї робо
ти, що передбачає наявність фахівців, функції їхньої діяльності, їх рекомен
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Рис.	4.19. Ключові характеристики прояву кризи
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дації, взаємодію в системі управління. Мається на увазі підготовка і наявність 
не тільки так званих антикризових менеджерів чи арбітражних керівників, а 
й спеціалізованих в цій діяльності економістів, аналітиків, які здатні працюва
ти в тісному співробітництві з інженерами та технологами і добре знають особ
ливості виробничої діяльності.

Розпізнавання кризових ситуацій і передбачення криз сьогодні через вели
ку складність управління і зростаючі масштаби виробничої діяльності повин
не бути поставлене на професійну основу. Подолання криз залежить від ме
тодів аналізу кризових ситуацій і наявності фахівців у галузі антикризового 
управління. Професіоналізм управління не обмежується навичками повсяк
денного успішного керування. Він повинен виявлятися й в умовах підвище
ного ризику, екстремальних ситуацій, кризи.

Класифікація кризових явищ і ситуацій. Практика свідчить, що кризи не
однакові не тільки за своїми причинами і наслідками, а й за самою сутністю. 
Необхідність у розгалуженій класифікації криз пов’язана з диференціацією 
засобів управління ними. За наявності типології та розуміння характеру кри
зи з’являються можливості зниження її гостроти, скорочення часу і забезпе
чення безболісності перебігу.

Існують кризи загальні та локальні. Загальні охоплюють соціальноеконо
мічну систему, локальні — тільки частину її. Це поділ криз за масштабами 
прояву. Звичайно, він носить умовний характер. У конкретному аналізі кри
зових ситуацій необхідно враховувати межі соціальноекономічної системи, її 
структуру і середовище функціонування.

За проблематикою можна виділити макро і мікрокризи. Макрокризі влас
тиві досить великі обсяги і масштаби. Мікрокриза захоплює тільки окрему 
проблему чи групу проблем СПД.

Особливістю кризи є те, що вона, будучи навіть локальною чи мікрокри
зою, як ланцюгова реакція, може поширюватися на всю систему чи всю проб
лематику розвитку, тому що в системі існує органічна взаємодія всіх елемен
тів, і проблеми не розглядаються окремо. Але це виникає за відсутності 
управління кризовими ситуаціями, розроблених заходів локалізації кризи і 
зниження її гостроти.

За структурою відносин у соціальноекономічній системі та диференціації 
проблематики її розвитку можна виділити окремі групи економічних, со
ціальних, організаційних, психологічних і технологічних криз.

Економічні	 кризи відображають гострі протиріччя в економіці країни чи 
економічному стані окремого СПД. Це кризи виробництва і реалізації товару, 
взаємин економічних агентів, кризи неплатежів, втрати конкурентних пере
ваг, банкрутства тощо. У групі економічних криз окремо можна виділити фі-
нансові	кризи, які характеризують протиріччя в стані фінансової системи чи 
фінансових можливостей СПД. 

Соціальні	кризи виникають при загостренні протиріч чи зіткненні інтере
сів різних соціальних груп або працівників і роботодавців, профспілок і під
приємців, працівників різних професій, персоналу і менеджерів тощо. Часто 
соціальні кризи є ніби продовженням і доповненням криз економічних, хоча 
можуть виникати і окремо, наприклад з приводу стилю управління, невдово
лення умовами праці, ставлення до екологічних проблем.

Особливе місце в групі соціальних криз посідає політична	криза. Це криза 
в політичному устрої суспільства, криза влади, реалізації інтересів різних со
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ціальних груп, класів, в управлінні суспільством. Політичні кризи, як прави
ло, стосуються всіх аспектів розвитку суспільства і переходять у кризи еконо
мічні.

Організаційні	кризи виявляються як протиріччя щодо розподілу повнова
жень та інтеграції діяльності, розподілу функцій, регламентації діяльності 
окремих підрозділів, відділень адміністративних одиниць, регіонів, філій чи 
дочірніх фірм. В організаційному устрої будьякої соціальноекономічної си
стеми можуть загострюватися організаційні відносини. Це виявляється в ді
лових конфліктах, у виникненні плутанини, безвідповідальності, втрати кон
тролю, що буває за надмірного чи швидкого розвитку соціальноекономічної 
системи, зміни умов її функціонування і розвитку, наявності помилок у рест
руктуризації СПД. Організаційна криза виявляється часто як параліч органі
заційної діяльності. Однією з його форм є її непомірна бюрократизація.

Психологічні	кризи також нерідкі в сучасних умовах соціальноекономіч
ного розвитку. Це кризи психологічного стану людини. Вони виявляються у 
вигляді стресу, що набуває масового характеру, виникненні почуття невпев
неності, паніки, страху за майбутнє, незадоволеності роботою, правовою за
хищеністю і соціальним станом. Це кризи в соціальнопсихологічному клі
маті суспільства, колективу чи окремої групи.

Технологічна	криза — це криза нових технологічних ідей в умовах чітко 
вираженої потреби в нових технологіях, наприклад криза технологічної не
сумісності виробів або криза відторгнення нових технологічних рішень. В 
узагальненішому плані такі кризи можуть виглядати кризами науковотех
нічного прогресу — загострення протиріч між його тенденціями, можливос
тями, наслідками. Наприклад, на сьогодні наявна криза ідеї мирного вико
ристання атомної енергії через невирішеність проблеми зберігання ядерних 
відходів, будівництва атомних електростанцій і кораблів.

За безпосередніми причинами виникнення кризові явища поділяються на 
природні, суспільні та екологічні. Природні спричиненні природними умо
вами життя і діяльності людини. До них належать землетруси, урагани, по
жежі, кліматичні зміни, повені. Усе це не може не позначитися на економіці, 
психології людини, соціальних і політичних процесах. Причиною кризи мо
жуть бути і суспільні відносини у всіх видах їх прояву. Велике значення має 
розуміння і розпізнавання криз відносин людини з природою — екологічних. 
Це кризи, що виникають за зміни природних умов, спричинених діяльністю 
людини, — виснаження ресурсів, забруднення довкілля, виникнення небез
печних технологій, зневаги до вимог законів природної рівноваги.

Кризи також можуть бути передбачуваними (закономірними) та несподіва
ними (випадковими). Передбачувані	кризи настають як етап розвитку, вони 
можуть прогнозуватися і зумовлені об’єктивними причинами нагромадження 
факторів. З виникненням кризи можуть бути пов’язані потреби реструктури
зації виробництва, зміна інтересів під впливом науковотехнічного прогресу.

Різновидом передбачуваних криз є циклічна криза (звичайно, у тому ви
падку, якщо відомі й вивчені природа кризи та її характер). Криза може ви
никати періодично і мати певні фази свого перебігу.

Несподівані	кризи часто бувають результатом грубих помилок в управлін
ні або якихнебудь природних явищ чи економічної залежності, що сприяє 
виникненню і поширенню локальних криз.
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Існують також кризи явні та латентні (приховані). Перші відбуваються 
помітно і легко виявляються. Другі є прихованими, відбуваються відносно 
непомітно і тому найбільш небезпечні.

Кризи бувають глибокими і неглибокими. Глибокі, гострі кризи часто при
зводять до руйнування різних структур соціальноекономічної системи. Вони 
відбуваються складно і нерівномірно, часто акумулюють у собі безліч проти
річ, зав’язують їх у заплутаний клубок. Неглибокі, м’які кризи відбуваються 
більш послідовно і безболісно, їх можна передбачати, ними легше управляти.

Усі можливі кризи поділяються на затяжні та короткочасні. Фактор часу 
в кризових ситуаціях відіграє важливу роль. Затяжні кризи, як правило, від
буваються болісно і складно. Вони часто є наслідком невміння управляти кри
зовими ситуаціями, нерозуміння сутності та характеру кризи, причин її ви
никнення і можливих наслідків.

Практика розвитку суспільства й економіки в усі періоди історії свідчить 
про те, що, незважаючи на “людську природу” криз, їх уникати неможливо, 
тому дуже важливим і актуальним є своєчасне виявлення симптомів і роз
пізнавання криз, що починаються. Класифікаційні ознаки реальної кризи 
можуть розглядатися як параметри, що “підказують” чи визначають оцінку 
кризової ситуації, розроблення і вибір управлінських рішень. Небезпека кри
зи існує завжди. Тому дуже важливо знати ознаки настання кризових ситуа
цій і оцінювати можливості їх розв’язання.

Криза є ситуативною характеристикою функціонування будьякого суб’єк
та і наслідком невизначеності в його зовнішньому і внутрішньому середови
щі. У найзагальнішому вигляді кризові ситуації, основними джерелами яких 
є зовнішні та внутрішні чинники, класифікують за такими головними причи
нами виникнення:

• непередбачені події, що настали раптово, у зовнішньому середовищі 
(зміни політичної ситуації в державі, податкового законодавства, цін, 
коливання валютного курсу тощо);

• зміна відносин суб’єкта управління з контрагентами;
• зміни всередині суб’єкта управління (втрата постачальника, звільнення 

провідних фахівців тощо);
• зміни, що відбуваються внаслідок науковотехнічного прогресу, резуль

татом чого є формування нових підходів, поглядів і орієнтирів.
Ступінь передбачуваності кризових явищ і ситуацій залежить від зовніш

ніх факторів, на які суб’єкт управління не може впливати взагалі або вплив є 
слабким, і внутрішніх, що підлягають впливу з боку суб’єкта управління, на
приклад організації праці самого суб’єкта. Здатність будьякого підприємства 
пристосовуватися до зміни як зовнішніх, так і внутрішніх чинників — гаран
тія не тільки його виживання, а й процвітання. Кризові явища і ситуації кла
сифікують за ознаками, наведеними в табл. 4.13.

Вплив кризового явища на функціонування суб’єкта управління може при
звести до таких наслідків: руйнація суб’єкта управління як системи; часткова 
руйнація системи управління суб’єкта; відсутність суттєвого впливу на 
суб’єкт управління.

Наведена класифікація кризових явищ і ситуацій, характеризується ши
роким діапазоном криз та їх причин, що свідчить про необхідність уміння ме
неджерів будьякої організації визначати причини виникнення криз і знати 
їх видові особливості.
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Таблиця	4.13	

Класифікація кризових явищ і ситуацій 

Класифікаційна ознака Вид кризових явищ і ситуацій

Належність до країни функціону
вання суб’єкта управління

Зовнішні (за межами країни)
Внутрішні (в межах країни)

Рівень виникнення Суб’єкта управління (мікрорівневі)
Галузеві (групові)
Міжгалузеві
Регіональні
Державні
Світові (глобальні)

Причини виникнення За невизначеністю щодо майбутнього
За браком інформації
Суб’єктивні

Ступінь системності Системні
Несистемні (унікальні)

Можливість прогнозування Прогнозовані
Частково прогнозовані

Ступінь реалізації Реалізовані
Частково реалізовані
Нереалізовані

Час прийняття рішення з антикри
зового управління

Зі заздалегідь розробленою стратегією управління
З прийняттям поточних рішень в процесі кризи 

Вплив на діяльність суб’єкта 
управління

Такі, що руйнують суб’єкт управління
Такі, що частково руйнують суб’єкт управління
Такі, що не впливають на суб’єкт управління

У літературі з управління наводять різні види криз з огляду на різноманіт
ні критерії. Використовується така класифікація:

• стратегічний розвиток підприємства (кризи зростання, стагнації або 
спаду);

• стадії життєвого циклу підприємства (можливий поділ на кризи ство
рення, росту і старіння);

• агрегування стану (прихована (латентна) і гостра кризи);
• загроза цілям підприємства (обов’язковими передумовами нормального 

стану підприємства є: підтримання платоспроможності та стабільний 
фінансовий стан — перевищення пасивів над активами; з урахуванням 
системних цілей кризи стратегії, результатів (досягнень) і ліквідності).

Зупинимося докладніше на класифікації загроз цілям підприємства у 
зв’язку з кризою. Стратегічною кризою (криза стратегії) вважається ситуа
ція, коли потенціал розвитку підприємства (інноваційний потенціал), що міг 
би бути використаний протягом тривалого часу, істотно знизився, вичерпа
ний та немає можливості створити новий. Причинами стратегічної кризи мо
жуть бути, наприклад, втрата технологічного розвитку, відставання від про
гресивних технологій, неадекватна реакція на вимоги ринку, що постійно 
змінюється, хибна маркетингова стратегія. 

Результативна криза (криза результатів), або оперативна криза, — стан, за 
якого підприємство зазнає збитків, і через постійне зменшення власного капі
талу наближається дефіцит балансу (перевищення пасивів над активами). Ос
новними причинами кризи результатів можуть бути:
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• втрата інноваційного потенціалу внаслідок зниження потенціалу роз
витку підприємства;

• недостатня ефективність оперативних заходів або менеджменту, які не в 
змозі достатньою мірою використовувати потенціал розвитку підприємс
тва для зростання прибутків. Внаслідок кризи ліквідності підприємству 
загрожує втрата платоспроможності (небезпека дефіциту балансу) через 
збільшення збитків.

Теоретичні підходи до подолання кризових явищ.	Структурні зрушення в 
економіці, нестабільність зовнішнього середовища, розриви налагоджених 
виробничих зв’язків, зміна форм власності та реструктуризація підприємств 
вимагають перегляду вироблених стереотипів управлінського мислення і пере
ходу до нових форм і методів управління. Це пов’язане також із процесами 
диференціації та інтеграції структур, зміни методів й інших елементів систем 
управління виробництвом, що тривають досі та спостерігаються у світовому 
співтоваристві.

Головною проблемою управління всередині організації, підприємства стає 
адекватність стимулів і форм взаємодії, параметрів об’єкта та суб’єкта управ
ління умовам і методам розв’язання завдань виробництва, його ефективності. 
Варто враховувати, що характеристики зовнішнього і внутрішнього середо
вищ підприємства в умовах сучасного виробництва і соціального розвитку 
працівників усіх категорій надзвичайно нестабільні. При цьому виробничі 
системи мають низку особливостей, знаючи які, можна ефективно управляти 
ними. 

Особливості	виробничих	систем:
• мінливість окремих параметрів системи і стохастичність (імовірність) її 

поведінки;
• унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних умо

вах (внаслідок присутності в ній активного елемента — людини) і водно
час наявність у неї обмежених можливостей, зумовлених її ресурсами;

• здатність системи змінювати свою структуру;
• спроможність протистояти тенденціям, що руйнують систему;
• здатність адаптуватися до умов, що змінюються;
• здатність і прагнення до цілеутворення, тобто формування цілей усере

дині системи.
Виникнення певної виробничої системи зумовлено наявністю та розвитком 

ринку попиту на продукцію, здатну задовольнити вимоги покупців. Іншими 
словами, виробнича система повинна бути пристосована до тривалого існуван
ня та задоволення купівельного попиту, що змінюється. Отже, неминуче ви
никають виробничоекономічні проблеми оптимізації нових зв’язків (зовніш
ніх і внутрішніх), проблеми їх взаємозв’язку в організаційному, економічному 
і науковотехнічному аспектах.

Відомо, що керівник виконує роботу, системна складність якої дуже висо
ка, координує діяльність функціональних підрозділів для вирішення органі
заційноекономічних і виробничотехнічних проблем, що виникають у взає
модії з іншими організаціями. І чим вищий рівень керівника, чим більше 
підрозділів і організацій йому підпорядковані, тим більше різних проблемних 
ситуацій він повинен розв’язати. Аналіз і синтез кризових ситуацій, що вини
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кають, інтегрування діяльності функціонально чи предметно спеціалізованих 
ланок становлять сутність антикризового управління.

Реалізація функції управління — складна наукова і практична проблема. 
У першу чергу, через необхідність мати уявлення щодо проблемних ситуацій, 
розробити алгоритм вирішення проблем, сформувати відповідну нормативну 
базу. Потрібно визначити і критерії вибору певної стратегії вирішення про
блеми, а це пов’язане з наявністю ресурсів і можливостей маневрування ними. 
Менеджеру необхідно вміти передбачати причини і джерела виникнення кри
зових ситуацій, мати заздалегідь спроектований механізм їх моделювання і 
розв’язання для того, щоб, виходячи з наявних ресурсів і критеріїв переваги, 
вибирати прийнятні варіанти.

Зарубіжні фахівці вважають, що характерною рисою ділового життя стало 
загальне зростання нестабільності як основної причини виникнення і розвит
ку кризових ситуацій. Вони характеризуються:

• наявністю загроз високопріоритетним цілям і цінностям;
• ефектом раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи;
• гострим дефіцитом часу для реагування на загрозу.
Ситуативне управління трапляється практично в будьякій організації, 

коли надзвичайні (форсмажорні) обставини — зовнішні чи внутрішні — зму
шують керівництво приймати негайні рішення. Управління в кризовій ситуа
ції можна визначити як процес роботи під тиском обставин таким чином, що 
дасть змогу керівникам аналізувати, планувати, організовувати, спрямовува
ти і контролювати взаємозалежні операції в разі прийняття потрібних і раціо
нальних рішень з невідкладних проблем, які виникли перед СПД.

Антикризове	управління — це управління, яке охоплює передбачення не
безпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів для зниження негативних наслід
ків кризи і використання факторів для наступного розвитку.

Можливість антикризового управління визначається, у першу чергу, люд
ським фактором. Усвідомлена діяльність людини дає змогу шукати і знаходи
ти шляхи виходу з кризових ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні 
найскладніших проблем, використовувати накопичений досвід подолання 
криз, пристосовуватися до ситуацій, що виникли.

Основною метою антикризового управління є забезпечення позитивних ре
зультатів, що досягаються шляхом використання оточення на основі добре 
поставленого управління людьми і ресурсами. Реалізація поставленої мети 
полягає в досягненні належного балансу між вимогами, які виникли ситуа
тивно, і особистими якостями керівника з урахуванням його компетентності, 
досвіду і готовності колективу до подолання кризових явищ. Будьяке управ
ління певною мірою повинне бути антикризовим і посилюватися за розвитку 
кризового стану. Ігнорування цієї вимоги має значні негативні наслідки.

Принципи антикризового	управління: 
• кризи можна передбачати, очікувати і спричиняти;
• кризи певною мірою можна прискорювати, випереджати, відсувати;
• до криз можна і необхідно готуватися;
• наслідки кризи можна пом’якшувати;
• управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних 

знань, досвіду і мистецтва;
• кризові процеси можуть бути до певної межі керованими;
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• управління процесами виходу з кризи може прискорювати ці процеси і 
мінімізувати їх негативні наслідки.

Для досягнення успіху в умовах кризи керівник повинен уміти передбачати 
можливість, імовірність появи певних ситуацій, бути готовим до них і діяти 
адекватно обставинам. Кризи бувають різними й управління ними має бути різ
ним. Це різноманіття виявляється в системі та процесах управління (алгорит
мах розроблення управлінських рішень) і особливо в механізмі управління.

Головні	властивості	системи	антикризового	управління:
• гнучкість і адаптивність, що найчастіше властиві матричним системам 

управління;
• схильність до посилення неформального управління, мотивація ен

тузіазму, терпіння, впевненості;
• диверсифікованість управління, пошук найбільш прийнятних типоло

гічних ознак ефективного управління в складних ситуаціях;
• забезпечення своєчасного ситуаційного реагування на поточні проблеми;
• посилення інтеграційних процесів, що дають змогу концентрувати зу

силля та ефективніше використовувати потенціал.
Головні	особливості	процесів	і	технологій	антикризового	управління:
• мобільність і динамічність у використанні ресурсів, здійсненні змін, ре

алізації інноваційних програм;
• здійснення програмноцільових підходів у технологіях розроблення і ре

алізації управлінських рішень;
• підвищена чутливість до фактора часу в процесах управління, виконан

ня своєчасних дій зі зміни ситуацій;
• посилення уваги до попередніх і наступних оцінок управлінських рі

шень і вибору альтернатив поведінки та діяльності;
• використання антикризового критерію якості управлінських рішень за 

їх розроблення та реалізації.
Механізм управління, що характеризує засоби впливу, також має свої 

особливості. Не завжди звичайні засоби впливу дають необхідний ефект у пе
редкризовій чи кризовій ситуації.

Пріоритети	механізму	антикризового	управління:
• мотивування, орієнтоване на антикризові заходи;
• економія ресурсів;
• запобігання помилкам;
• обережність;
• установки на оптимізм і впевненість, соціальнопсихологічну стабіль

ність діяльності;
• ініціативність у вирішенні проблем і пошуку найкращих варіантів роз

витку;
• корпоративність, взаємоприйнятність, пошук і підтримання інновацій;
• глибокий аналіз ситуацій;
• професіоналізм тощо.
Усе це разом має бути відображено в стилі управління, який потрібно ро

зуміти не тільки як характеристику діяльності менеджера, а й як узагальнену 
характеристику всього управління. Стиль антикризового управління повинен 
характеризуватися системністю, професійністю, цілеспрямованістю, дослід
ницьким і новаторським підходами, самоорганізацією, відповідальністю. Де
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які з наведених характеристик антикризового управління потребують доклад
нішого розгляду.

Основні	характеристики	антикризового	управління:
1. Функції антикризового управління — це види діяльності, що відтворю

ють предмет управління і визначають його результат. Вони мають відповідати 
на запитання: що треба робити, щоб управляти успішно напередодні, під час і 
після кризи. У цьому плані можна виділити шість етапів: передкризове уп
равління, управління в умовах кризи, управління процесами виходу з кризи, 
стабілізація (забезпечення керованості), мінімізація втрат і упущених мож
ливостей, своєчасне прийняття рішень. Кожний з цих етапів управління має 
свої особливості, але у сукупності вони характеризують антикризове управ
ління.

2. У розвитку будьякого управління дві його протилежності — інтеграція 
і диференціація — перебувають у діалектичному зв’язку. Посилення інтегра
ції завжди призводить до послаблення диференціації, і навпаки. Зв’язок ін
теграції та диференціації характеризує формування нових організаційних 
форм управління. У цій взаємодії є точки кризи, що відображають небезпеку 
розпаду, руйнування організаційних засад. Вихід із кризи — зміна співвідно
шення інтеграції та диференціації управління на новій організаційній основі.

3. Не існує управління без обмежень, які можуть бути внутрішніми і зов
нішніми. Ці обмеження перебувають у певному, але мінливому співвідношен
ні. Залежно від того, як формуються ці співвідношення, змінюється й імовір
ність кризових явищ. Але обмеження можна регулювати, і в цьому також 
сутність антикризового управління. Внутрішні обмеження усуваються за до
помогою добору персоналу, його ротації, навчання, вдосконалення системи 
мотивації тощо. Інформаційне забезпечення управління також сприяє зняттю 
внутрішніх обмежень ефективного управління. Зовнішні обмеження регулю
ються розвитком маркетингу, системи паблік рилейшнз.

4. Однією з важливих характеристик антикризового управління є поєд
нання формального і неформального управління. У різноманітних видах та
кого поєднання існує зона раціональної організації антикризового управління 
Вона може звужуватися чи розширюватися, її звуження відображає зростан
ня небезпеки кризи або найгострішого її прояву.

5. Для антикризового управління особливе значення мають перспектив
ність, можливість обрати та втілити раціональну стратегію розвитку.

Існують різні стратегії	 антикризового	 управління. Найважливішими з 
них є такі: 

• попередження кризи, підготовка до її появи (превентивні заходи); 
• вичікування зрілості кризи на базі надійного прогнозування для успіш

ного вирішення проблем її подолання; 
• протидія кризовим явищам, уповільнення її процесів (активне реагу

вання); 
• стабілізація ситуацій за допомогою використання резервів, додаткових 

ресурсів на основі заздалегідь розроблених заходів антикризового уп
равління; 

• розрахований ризик на стратегічний період; 
• послідовний вихід з кризи; 
• передбачення і створення умов подолання наслідків кризи.
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4.3.20. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” та “менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності”. Поняття “менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності” увійшло до українського економічного лексикону порівняно нещо
давно. Щоб з’ясувати його сутність і особливості, необхідно спершу визначити 
зміст поняття “зовнішньоекономічна діяльність”. Адже менеджмент — це 
вплив системи, що управляє (суб’єкта управління), на систему, якою управля
ють (об’єкт управління), з метою досягнення запланованих результатів. Зміст 
менеджменту визначається, поперше, його сферою, тобто тим об’єктом, про 
управління яким йдеться (в даному разі — сферою зовнішньоекономічної діяль
ності); подруге, рівнем, на якому здійснюється управління цим об’єктом, сфе
рою (щодо зовнішньоекономічної діяльності такими рівнями є державний або 
національний рівень та рівень виробничого підприємства). 

Економічна енциклопедія [40] наводить таке визначення зовнішньоеконо
мічної діяльності (ЗЕД): це сфера економічної діяльності підприємств, фірм, 
компаній і держави, пов’язана із зовнішньою торгівлею, іноземними кредита
ми та інвестиціями, здійсненням спільних з іншими країнами проектів тощо.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [43] визначає зов-
нішньоекономічну	 діяльність як діяльність суб’єктів господарської діяль
ності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка побудова
на на взаємовідносинах між ними та має місце як на території України, так і 
за її межами. ЗЕД є сукупністю виробничогосподарських, організаційноеко
номічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в ма
теріальноречовій формі, та є заходами і діями з реалізації зовнішньоеконо
мічних зв’язків.

Отже, у загальному вигляді поняття “менеджмент	 зовнішньоекономіч-	
ної	діяльності” означає управління виробничогосподарською і комерційною 
діяльністю підприємства, держави, пов’язаною з їх виходом на зовнішній ри
нок з метою повнішого використання міжнародних факторів економічного 
зростання. 

Зовнішньоекономічне управління на рівнях національного і світового гос
подарства охоплює такі	галузі	та	процеси	економічного	життя:

• імпорт і експорт (у тому числі методи, види та форми операцій щодо їх 
здійснення);

• валютні ринки, об’єкти, механізми та інструменти валютного регулю
вання;

• іноземні інвестиції та інвестиційні інституції;
• вільні економічні зони;
• міжнародні фінансові організації (у тому числі напрями й умови діяль

ності);
• міжнародні товарні ринки (товарні біржі, товарні аукціони, торги, яр

марки, виставки).
Функції	управління	ЗЕД	підприємства:
• розроблення ринкової стратегії фірм різних видів і форм власності;
• здійснення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку;
• укладання та виконання міжнародного контракту в комерційній діяль

ності;
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• ціноутворення на зовнішньому ринку;
• засоби, кошти і форми платежів у міжнародних розрахунках;
• облік зовнішньоекономічних операцій (експорт та імпорт товарів);
• забезпечення транспортування вантажів у зовнішній торгівлі;
• страховий захист вітчизняних та зарубіжних учасників різноманітних 

форм міжнародного співробітництва.
Вважається, що в основу сучасної теорії управління ЗЕД покладено насам

перед дві основні течії економічної науки: кейнсіанство і класичний підхід, 
або неокейнсіанство та монетаризм (неокласичний підхід). Саме ці два теоре
тичні напрями створили і визначають сучасні механізми, інструменти та кри
терії оцінки управління (менеджменту) ЗЕД країн з ринковою економікою і 
міжнародних економічних та фінансових інституцій.

Основні суб’єкти ЗЕД:
• країни і території світу, які мають державну символіку; 
• юридичні особи, представлені переважно фірмами і транснаціональни

ми корпораціями (ТНК);
• фізичні особи;
• різні міжнародні організації — економічні, валютнофінансові тощо.
Відповідно до чинного законодавства суб’єктами ЗЕД України є:
• фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без 

громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно 
з чинним законодавством України та постійно проживають на її тери
торії;

• юридичні особи, що зареєстровані та мають постійне місцезнаходження 
на території України, в тому числі юридичні особи, майно та (або) ка
пітал яких повністю перебуває у власності іноземних суб’єктів госпо
дарської діяльності;

• об’єднання фізичних, юридичних або фізичних і юридичних осіб, які не 
є юридичними особами згідно із законами України, але мають постійне 
місцезнаходження на території України та яким цивільноправовим за
конодавством не заборонено здійснювати господарську діяльність;

• структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які 
не є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення 
тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

• спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності Ук
раїни та іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зареєстровані 
в Україні та мають постійне місцезнаходження на території України; 

• інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.
У 1974 р. на ІV сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято декларацію 

“Новий економічний порядок”, яка визначала 15 принципів	 взаємовідносин	
між	країнами	світу: 

• принцип суверенітету — право країни на самостійне здійснення своєї 
внутрішньої і зовнішньої політики;

• принцип взаємодопомоги;
• принцип взаємовигоди;
• принцип мирного співіснування;
• принцип застосування економічних санкцій проти агресора;
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• принцип вільного доступу до моря країнам, що не мають до нього безпо
середнього виходу;

• принцип територіальної цілісності;
• принцип поваги до прав людини;
• принцип невтручання у внутрішні справи держави;
• принцип права на самовизначення народів і націй;
• принцип сумлінного виконання міжнародних зобов’язань;
• принцип незастосування сили чи загрози сили;
• принцип співробітництва держав;
• принцип непорушності кордонів;
• принцип надання допомоги країнам, що розвиваються.
Принципи	здійснення	ЗЕД	в	Україні також регламентуються Законом Ук

раїни “Про зовнішньоекономічну діяльність”, відповідно до якого суб’єкти 
господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарювання при 
здійсненні ЗЕД повинні керуватися такими принципами:

• принцип суверенітету народу України при здійсненні ЗЕД, що полягає 
у виключному праві народу України самостійно та незалежно здійсню
вати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись 
чинним законодавством, а також у зобов’язанні України неухильно ви
конувати всі договори та зобов’язання в галузі міжнародних економіч
них відносин;

• принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, сутність 
якого полягає у праві суб’єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньо
економічні зв’язки, проводити зовнішньоекономічну діяльність в будь
яких формах, які прямо не заборонені законодавством, та у виключному 
праві власності суб’єктів ЗЕД на всі одержані ними результати в процесі 
такої діяльності;

• принцип юридичної рівності та недискримінації, тобто рівність перед 
законом всіх суб’єктів ЗЕД незалежно від форм власності та належності 
до певної держави, заборона обмеження прав, дискримінації суб’єктів 
ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами влас
ності, місцем розташування тощо (за винятком випадків, передбачених 
законодавством), з боку як держави, так й інших суб’єктів;

• принцип верховенства закону, тобто регулювання ЗЕД тільки законами 
України та заборона застосування підзаконних актів, що у будьякий 
спосіб створюють для суб’єктів ЗЕД умови, менш сприятливі ніж ті, що 
визначені законами України;

• принцип захисту інтересів суб’єктів ЗЕД, який полягає у тому, що Ук
раїна як держава забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів ЗЕД 
та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно із 
законами України; здійснює рівний захист всіх суб’єктів ЗЕД України 
за її межами згідно з нормами міжнародного права; здійснює захист дер
жавних інтересів України як на її території, так і за межами відповід
но до законів України та умов підписаних нею міжнародних договорів і 
норм міжнародного права;

• принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу в разі екс
порту та імпорту товарів.
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Види зовнішньоекономічної діяльності. Різноманіття видів зовнішньоеко
номічної діяльності пояснюється численністю сфер, на які поширюються ін
тереси підприємств або держави за виходу на зовнішні ринки. 

Основні	види	ЗЕД:
1.	 Експорт	 та	 імпорт	 товарів,	 капіталів	 і	 робочої	 сили. Експорт то

варів — це продаж товарів суб’єктами ЗЕД іноземним суб’єктам господарської 
діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без 
вивезення цих товарів через митний кордон держави, у тому числі реекспорт 
товарів (продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення 
за межі держави товарів, які були раніше імпортовані на територію цієї дер
жави).

Експорт (імпорт) капіталу — це вивезення за межі країни (ввезення зза 
меж країни) капіталу в будьякій формі (валютних коштів, продукції, послуг, 
робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою 
одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності.

Імпорт (товарів) — це купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) 
суб’єктами ЗЕД в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з вве
зенням або без ввезення їх на територію держави, у тому числі купівля то
варів, призначених для власного споживання установами та організаціями 
держави, розташованими за її межами; 

2.	 Експорт	 та	 імпорт	 послуг. Вітчизняним суб’єктам ЗЕД дозволяється 
здійснювати такі основні види послуг: виробничі, транспортноекспедиційні, 
страхові, консультаційні, маркетингові, експортні, посередницькі, брокер
ські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридич
ні, туристичні та ін.

Транспортно-експедиційні	послуги охоплюють широкий спектр операцій із 
обслуговування вантажів. Це, зокрема, такі послуги, як фрахтування суден і 
розрахунки за фрахтом, розрахункові операції за зовнішньоторговими конт
рактами, телексна інформація, консультації щодо розрахункових і експеди
торських операцій, митне декларування вантажів, вантажнорозвантажувальні 
роботи, зберігання вантажів, автоперевезення, оформлення товаророзпорядчої 
документації, страхування вантажів, сортування, перетарювання, нагрома
дження, комплектація вантажних партій збірних відправлень, маркування і 
перемаркування вантажів, а також інші операції, які не виконуються перевіз
никами у пунктах перевантаження та збереження вантажів.

Страхові	послуги є сукупністю фінансових послуг з приводу формування 
колективних страхових фондів і фінансового відшкодування різних втрат і 
збитків.

Торговельно-посередницькі	 послуги пов’язані з купівлеюпродажем то
варів, що виконуються за дорученням виробникаекспортера незалежним від 
нього торговим посередником на підставі укладеної між ними угоди чи  
окремого доручення і охоплюють значне коло послуг (пошук закордонного 
контрагента, підготовка і здійснення угоди, кредитування сторін і надання 
гарантій сплати товару покупцем, здійснення транспортноекспедиторських 
операцій і страхування товарів при транспортуванні, виконання митних фор
мальностей, здійснення рекламних та інших заходів з просування товарів на 
зовнішні ринки, технічне обслуговування).
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Брокерські	послуги зводяться до надання замовнику комерційної інформа
ції про стан ринку, пошуку контрагента та ведення з ним переговорів, підго
товки проекту контракту, надсилання кожній стороні підписаних примірни
ків контракту, доставки сторонам іншої документації щодо здійснення угоди.

Агентські	послуги полягають у дорученні однією стороною (принципалом) 
незалежній від неї іншій стороні (агенту) здійснення фактичних та юридич
них дій, пов’язаних з продажем чи купівлею товару на обумовленій території 
за рахунок і від імені принципала.

Консигнаційні	 послуги полягають у постачанні експортером (консигнан
том) товарів, переважно масового попиту, на склад посередника (консигнато
ра) для їх реалізації на ринку протягом певного терміну із виплатою платежів 
консигнанту в міру реалізації товару зі складу. 

Аудиторські	послуги пов’язані з незалежною перевіркою фінансової діяль
ності та фінансової звітності окремих суб’єктів. Аудиторські послуги нада
ються двом сторонам: поперше, самому суб’єкту, якому дуже важлива неза
лежна оцінка його діяльності; подруге, тим суб’єктам, які вступають з ним у 
фінансові взаємовідносини і для яких також важливо мати об’єктивну і до
стовірну оцінку його діяльності та фінансового стану.

Туристичні	 послуги — це попередньо розроблений комплекс, який поєд
нує не менше ніж дві такі послуги, що надаються або пропонуються для реалі
зації за певною ціною. До складу його входять послуги перевезення, роз
міщення туристів та інші туристичні послуги з організації відвідувань 
об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції 
тощо.

3.	 Кооперація — наукова, науковотехнічна, наукововиробнича, виробни
ча, навчальна та інша; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній ос
нові. 

4. Міжнародні	фінансові	операції	та	операції	з	цінними	паперами. 
5. Кредитні	та	розрахункові	операції; створення банківських, кредитних 

та страхових установ. 
6. Спільна	 підприємницька	 діяльність, яка передбачає створення спіль

них підприємств різних видів і форм, здійснення спільних господарських опе
рацій та спільне володіння майном. Спільна підприємницька (господарська) 
діяльність базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяль
ності певної країни та іноземними суб’єктами господарської діяльності й на 
спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення. Спільні підпри
ємства засновані на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності 
країни та іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спільному управ
лінні та розподілі результатів і ризиків; 

7.	 Науково-технічна	підприємницька	діяльність — надання ліцензій, па
тентів, ноухау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів влас
ності, інжиніринг (реінжиніринг), підготовка та перепідготовка кадрів.

Інжиніринг — інженерноконсультаційні послуги із створення підприємств 
і об’єктів, тобто надання технологічних знань, необхідних для придбання, мон
тажу або використання придбаних чи орендованих машин і устаткування. Вони 
охоплюють широкий комплекс заходів з підготовки технікоекономічного 
обґрунтування проектів, здійснення консультацій, нагляду, проектування, 
випробувань, гарантійного та післягарантійного обслуговування.
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Реінжиніринг — інженерноконсультаційні послуги з перебудови систем 
організації і управління виробничоторговими та інвестиційними процесами 
суб’єкта господарювання з метою підвищення його конкурентоспроможності 
та фінансової стійкості;

8.	 Проведення	та	участь	у	виставках, аукціонах, торгах, конференціях, 
симпозіумах, семінарах та інших подібних заходах, організація та здійснен
ня оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі. 

9.	 Зустрічна	 торгівля у формі товарообмінних (бартерних) операцій, на 
компенсаційній основі, на основі давальницької сировини. Товарообмінні 
(бартерні) операції — операції у вигляді натурального обміну певної кількості 
одного товару на інший без застосування механізму валютнофінансових 
розрахунків.

Компенсаційна торгівля передбачає, що продаж товарів (послуг) 
пов’язаний з відповідною закупівлею або, навпаки, закупівля товарів (послуг) 
зумовлена продажем. Внесок іноземного інвестора в розвиток національного 
експортного виробництва відшкодовується частинами у вигляді готової про
дукції.

Торгівля на основі давальницької сировини означає, що обсяг давальниць
кої сировини (в експортному виробництві суб’єкта ЗЕД) не повинен переви
щувати 20 % вартості готової продукції. 

10. Орендні,	в	тому	числі	лізингові,	операції. У світовій практиці розрізня
ють три види оренди залежно від термінів дії угоди:

• рентинг — короткострокова оренда на термін від кількох днів до кіль
кох місяців (транспортні засоби, товари для туризму та відпочинку);

• хайринг — середньострокова оренда на період від кількох місяців до 
року (транспортні засоби, дорожньобудівельне обладнання, сільсько
господарські машини, монтажне обладнання тощо);

• лізинг — довгострокова оренда на термін понад один рік (широкий спектр 
обладнання та нерухомість). Фактично лізинг є формою матеріально
технічного забезпечення з одночасним кредитуванням і орендою.

11. Валютні	операції — придбання, продаж та обмін валюти на валютних 
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку. 

12. Робота	на	контрактних	засадах.
Будьякі наведені види ЗЕД, прямо не заборонені законами України, доз

воляється здійснювати всім суб’єктам ЗЕД України на рівних правах, неза
лежно від форм власності та інших ознак.

Забороняється	здійснювати експорт та імпорт таких видів товарів:
• зброї;
• дорогоцінних металів;
• дорогоцінного каміння;
• культурних цінностей;
• історичних цінностей;
• вибухових речовин;
• радіоактивних матеріалів;
• наркотиків;
• органів для трансплантації.
Основним видом ЗЕД є здійснення експортноімпортних операцій з товара

ми та послугами (міжнародна торгівля). Це найстаріша і традиційна форма 
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зовнішніх економічних зв’язків. Хоча в сучасних умовах головною формою є 
не вивіз товарів, а зарубіжне інвестування, все ж експортімпорт товарів і пос
луг за своїми масштабами і функціями в загальному комплексі ЗЕД зали
шається її провідним видом. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання ЗЕД будь
якої країни здійснюється безпосередньо державою, недержавними органами 
управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торговопромислові 
палати) та самими суб’єктами ЗЕД згідно з визначеними принципами та з ме
тою: 

• створення найбільш сприятливих умов для залучення країни в систему 
міжнародного поділу праці;

• захист економічних інтересів країни та інтересів суб’єктів ЗЕД;
• заохочення конкуренції та ліквідації монополізму у сфері ЗЕД;
• стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі 

зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів ЗЕД;
• забезпечення збалансованості народногосподарського комплексу та рів

новаги внутрішнього ринку.
Регулювання ЗЕД здійснюється за допомогою законів, актів тарифного і 

нетарифного регулювання, економічних заходів оперативного регулювання 
(валютнофінансового, кредитного та ін.), рішень недержавних органів управ
ління економікою, угод, що укладаються між суб’єктами ЗЕД.

Система органів, які управляють ЗЕД, в усіх країнах приблизно однакова. 
Як правило, до неї входять: 

• вищі законодавчі органи, що приймають закони, ратифікують відповід
ні міжнародні угоди, асигнують фінансові кошти для забезпечення ефек
тивності зовнішньоекономічної політики; 

• центральні виконавчі органи (кабінет міністрів), які видають розпоряд
ження на підставі прийнятих законів, контролюють їх дотримання і 
дбають про раціональне використання фінансових коштів, виділених на 
розвиток зовнішньоекономічних відносин; 

• міністерства, що відають економічними зв’язками із зарубіжними краї
нами і питаннями зовнішньої політики (міністерство закордонних справ, 
міністерство зовнішньої торгівлі або зовнішньоекономічних зв’язків, 
міністерство фінансів);

• митні органи (управління), центральний банк, інститути, спеціалізовані 
на сприянні розвитку господарського співробітництва з іншими країна
ми (експортноімпортний банк, центральне статистичне управління), 
торговопромислові палати, які надають практичну допомогу підприєм
цям зацікавленим в експорті або інвестиціях за кордоном та ін.;

• дедалі більшого значення набувають закордонні державні установи: 
традиційні дипломатичні представництва посольства, місії та консуль
ства, які збільшують економічний апарат та розширюють свої функції, 
та порівняно нові, спеціалізовані на ЗЕД установи, а також державні 
(або напівдержавні) зарубіжні установи, які займаються маркетинговою 
діяльністю. 

Недержавне регулювання ЗЕД відрізняється від державного тим, що має 
опосередкований вплив на регламентацію ЗЕД країни і здійснюється за допо
могою міжнародних організацій (ООН, СОТ, ОПЕК, МВФ тощо), міжнарод
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них бірж, міжнародних аукціонів, міжнародних торгів, міжнародних госпо
дарських контрактів.

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання ЗЕД в Україні, є 
Верховна Рада. До її компетенції належать: створення законодавчої бази у 
сфері ЗЕД; затвердження головних напрямів ЗЕД; розгляд, затвердження та 
зміна структури органів державного регулювання; укладання та ратифіка
ція міжнародних договорів; встановлення правових режимів на території 
України; затвердження списків товарів, експорт та імпорт яких підлягає лі
цензуванню або забороняється. Основними функціями Кабінету Міністрів 
України є координування зовнішньоекономічних зв’язків, затвердження 
нормативних актів управління з питань ЗЕД, ведення переговорів та укла
дання міжнародних договорів, складання платіжного балансу, зведеного ва
лютного плану України. Головні завдання Національного банку України: 
здійснення зберігання та використання золотовалютного резерву України, 
представлення інтересів держави у відносинах з центральними банками ін
ших країн; здійснення обліку та розрахунків за одержаними кредитами і по
зиками, реалізація валютної політики держави, регулювання курсу націо
нальної валюти. 

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики вико
нує такі найважливіші функції: забезпечує здійснення єдиної зовнішньоеко
номічної політики, виконує контроль за дотриманням всіма суб’єктами ЗЕД 
чинних законів України та умов міжнародних її договорів, здійснює заходи 
нетарифного регулювання ЗЕД, антидемпінгові, антисубсидиційні та спе
ціальні розслідування. Державна митна служба України забезпечує здійснен
ня митного контролю, затвердження актів з питань митної політики держави. 
Антимонопольний комітет України виконує контроль за дотриманням суб’єк
тами ЗЕД законодавства про захист економічної конкуренції. Міжвідомча ко
місія з міжнародної торгівлі здійснює оперативне державне регулювання 
ЗЕД, приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, анти
субсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідних  
заходів. Регулюванням ЗЕД в Україні займаються також органи місцевого  
управління ЗЕД, до яких належать місцеві Ради народних депутатів та те
риторіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання ЗЕД  
України.

Режими регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Згідно із Законом 
України “Про зовнішньоекономічну діяльність” на території країни запрова
джуються три правові режими для іноземних суб’єктів господарської діяль
ності.

Національний	 режим передбачає, що іноземні суб’єкти господарської 
діяльності мають обсяг прав та обов’язків не менший, ніж суб’єкти госпо
дарської діяльності України, тобто при здійсненні ними зовнішньоекономіч
них операцій на території нашої держави застосовується відповідне націо
нальне законодавство у повному обсязі. Національний режим застосовується 
щодо всіх видів господарської діяльності іноземних суб’єктів цієї діяльності, 
пов’язаної з їх інвестиціями на території України, а також щодо експортно
імпортних операцій іноземних суб’єктів господарської діяльності тих країн, 
які входять разом з Україною до економічних союзів.
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Режим	 найбільшого	 сприяння передбачає, що іноземні суб’єкти госпо
дарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, по
датків і зборів, якими користується та (або) користуватиметься іноземний 
суб’єкт господарської діяльності будьякої іншої держави, якій надано зга
даний режим, за винятком випадків, коли зазначені мита, податки, збори та 
пільги щодо них встановлюються в межах спеціального режиму, визначе
ного нижче. 

У світовій практиці режим найбільшого сприяння передбачає, що держа
ви, які домовляються, на взаємній основі надають одна іншій привілеї та піль
ги щодо ставок мита і митних зборів, а також інших правил і механізмів здій
снення зовнішньоторговельних операцій. Режим найбільшого сприяння є 
одним з головних принципів діяльності країн, що приєдналися до ГАТТ (Ге
неральної угоди з тарифів і торгівлі). При цьому особи, фірми та організації 
країн — членів ГАТТ користуються митними, податковими та всіма іншими 
привілеями, які мають у країні партнера фізичні та юридичні особи третьої 
країни. Так, якщо країна А надала преференцію країні В, то ця пільга автома
тично поширюється на всі країни — члени ГАТТ. Якщо країна А не є членом 
ГАТТ/СОТ, преференція поширюється на всі країни, з якими вона уклала 
угоди про надання режиму найбільшого сприяння. Так, Україна, не будучи 
членом системи ГАТТ/СОТ, має надавати режим найбільшого сприяння 
145 країнам, що розвиваються (яким згідно з рішенням ООН всі країни — чле
ни ООН повинні надавати зазначений режим), та ще 30 країнам світу (пере
важно розвиненим).

Спеціальний	 режим застосовується до територій спеціальних (вільних) 
економічних зон і територій пріоритетного розвитку, а також до територій 
митних союзів, до яких входить Україна, і в разі встановлення будьякого 
спеціального режиму згідно з міжнародними договорами за участю України.

4.3.21. Ризик-менеджмент

Сутність ризик-менджменту в умовах невизначеності діяльності підпри-
ємства. В умовах ринкових відносин всі підприємства мають справу з невиз
наченістю. Наслідком невизначеності є виникнення різних видів ризиків. Ри
зик підприємницької діяльності має цілком самостійне теоретичноприкладне 
значення як важлива складова теорії і практики управління. Фундаменталь
них досліджень теорії ризиків на даний час не існує, тому немає і однозначно
го розуміння сутності поняття “ризик”. У словнику Вебстера “ризик” визна
чається, як небезпека можливого збитку або втрат. У сучасній західній 
економіці поняття “ризик” використовується у цивільному та торговельному 
праві, в системі страхування, в банківській діяльності. Ризик має місце та є 
складовим елементом будьякої управлінської діяльності. 

У західній економічній літературі існують дві теорії ризику — класична і 
неокласична. Класична теорія розглядає економічний ризик, який ототож
нюється з математичними очікуваннями втрат, що можуть виникнути внаслі
док реалізації прийнятого рішення. Ця теорія є предметом дискусій та не 
схвалюється багатьма вченимиекономістами.

Неокласична теорія економічних ризиків була розроблена в 20х роках 
ХХ ст. Її прихильники вважають, що підприємство, яке функціонує в умовах 
невизначеності, має керуватися двома категоріями: розміром очікуваного 
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прибутку та розміром його можливого відхилення. З неокласичної теорії ри
зику випливає, що гарантований прибуток має вищу вартість, ніж такий са
мий за величиною очікуваний прибуток, але пов’язаний з можливими коли
ваннями. Прибічник неокласичної теорії Дж. Кейнс звернув увагу на таке 
поняття, як “схильність до ризику”. Врахування чинника задоволення від ри
зику приводить до висновку, що заради очікування більшого прибутку під
приємець може піти на більший ризик. Таким чином, неокласична теорія роз
глядає ризик як можливість відхилення від поставленої мети. 

Оскільки ризик — це специфічна діяльність в умовах невизначеності та 
обов’язкового вибору альтернативи управлінського рішення, він є діалектич
ною єдністю об’єктивного і суб’єктивного. Ризик слід розглядати як специфіч
ну форму діяльності, яка реалізується суб’єктом в умовах невизначеності, та 
визначати його основні елементи і риси, сукупність і взаємодія яких станов
лять зміст цього поняття і характеризують його соціальні функції, виявляють 
його об’єктивні та суб’єктивні причини, що зумовлюють об’єктивність його іс
нування.

Класифікація ризиків. Ризики можуть бути класифіковані у різні способи. 
В літературних джерелах найбільш поширеною є така класифікація ризиків:

1.	 За причинами	виникнення:
• ризик, зумовлений невизначеністю майбутнього. Невизначеність май

бутнього може бути пов’язана з невизначеністю функціонування еконо
мічної системи суб’єкта підприємницької діяльності, його найближчого 
оточення, навколишнього середовища;

• ризик, спричинений обмеженістю інформації для прийняття рішення;
• ризик, зумовлений суб’єктивними факторами особи, яка приймає рі

шення та аналізує ступінь ризику (рівень кваліфікації, власне поняття 
ризику, наявність часу, необхідного для якісного та всебічного аналізу 
ситуації тощо).

2.	 За	джерелами	виникнення:
• ризики, які виникають безпосередньо на етапі збуту продукції (послуг) 

(ризики недостатньої сегментації ринків збуту, помилкового вибору 
сегменту ринку та стратегії продажу продукту, ризик неправильної ор
ганізації та одержання неадекватних результатів маркетингових дослі
джень, помилкового ціноутворення, невдалої організації мережі збуту і 
системи просування товару до споживача);

• ризики взаємодії з контрагентами та партнерами в процесі організації 
продажу продукції та послуг (ризик неефективної реклами, ризик пе
реоцінки маркетингових принципів збуту і моделі реалізації продукції, 
ризик входження в договірні стосунки з неплатоспроможними партне
рами, ризик невиконання партнерами поточних договірних зобов’язань, 
ризик виходу партнера із спільної діяльності, ризик блокування договір
них взаємовідносин з партнерами);

• ризики непередбачуваної конкуренції (ризик входження на ринок ди
версифікованих фірм з інших галузей, ризик появи нових фірмконку
рентів, ризик експансії на місцевий ринок з боку зарубіжних експор
терів, ризик конкуренції з боку продуктіваналогів).

3. За	рівнем	виникнення:
• ризики, що виникають на мікрорівні;
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• галузеві ризики;
• міжгалузеві ризики;
• регіональні ризики;
• державні ризики, що виникають на макрорівні та впливають на всі 

суб’єкти підприємницької діяльності певної держави;
• глобальні світові ризики.
4. За	сферою	походження:
• соціальнополітичні ризики, які базуються на можливості виникнення 

непередбачуваних ситуацій за зміни державою політичного курсу;
• адміністративнозаконодавчі ризики, які виникають у разі реалізації 

незапланованих адміністративних та законодавчих обмежень господар
чої діяльності ринкових суб’єктів;

• ризики, які виникають внаслідок корумпованості органів управління;
• виробничі ризики, пов’язані з виробництвом продукції (зниження за

планованих обсягів виробництва, зростання витрат на виробництво про
дукції тощо);

• комерційні ризики, які виникають в процесі реалізації товарів і послуг;
• фінансові ризики, що виникають у сфері товарногрошових відносин 

суб’єктів підприємницької діяльності з фінансовими інституціями, а та
кож пов’язані з невиконанням суб’єктом своїх фінансових зобов’язань;

• природноекологічні ризики;
• демографічні ризики;
• геополітичні ризики — виникнення хвороб, які загрожують життю 

людства (СНІД, пташиний грип тощо).
5. За	сферою	виникнення:
• у сфері збуту товарів;
• у сфері добору та підготовки кадрів в організаціях і на підприємствах;
• у сфері взаємовідносин з контрагентами в ринкових умовах (з постачаль

никами, посередниками, субпідрядниками тощо).
6. За	ступенем	ризиків:
• припустимі ризики (передбачають середній рівень ризику);
• критичні ризики (передбачають ризик вищий від середнього рівня, але 

в межах припустимих значень, які прийнятні для економічної системи 
при здійсненні певного виду діяльності);

• катастрофічні ризики (перевищують максимальну межу ризику, прий
нятну для даної економічної системи).

6.	 За	ступенем	обґрунтованості:
• обґрунтовані ризики;
• частково обґрунтовані ризики;
• авантюрні ризики.
7. За	ступенем	системності	ризиків:
• несистемні ризики (унікальні);
• системні ризики.
8. За	масштабами	впливу:
• ризики обмеженого впливу (позначаються тільки на діяльності одного 

підприємства та його контрагентів);
• ризики розширеного впливу (позначаються на діяльності одного, гру

пи підприємств або цілої галузі та контрагентів. Наприклад, страйк в 
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металургійній промисловості гальмує діяльність суднобудівної, мета
лообробної промисловості, машинобудування, будівельного комплексу 
тощо).

9. За	можливістю	прогнозування:
• прогнозовані;
• частково непрогнозовані (форсмажорні).
Основні принципи та напрями управління ризиками. Управління ризика

ми — такий процес впливу на суб’єкт господарської діяльності, за якого за
безпечується широкий діапазон врахування можливих ризиків, обґрунтоване 
прийняття певних ризиків та зведення їх впливу до мінімально припустимого 
рівня.

Основні	принципи	процесу	управління	ризиками:
• принцип масштабності — суб’єкт господарювання має прагнути найпов

нішого охоплення можливих сфер виникнення ризиків, тобто зводити 
ступень невизначеності виникнення ризику до мінімуму;

• принцип мінімізації — суб’єкти господарювання прагнуть мінімізувати 
спектр можливих ризиків та ступінь їх впливу на свою діяльність;

• принцип адекватності реакції — суб’єкти господарювання мають від
повідно і швидко реагувати на внутрішні та зовнішні зміни ситуації, 
коли ризик стає реальністю;

• принцип зваженого прийняття — суб’єкти господарювання ще до почат
ку своєї діяльності мають знати, що можливі результати перевищува
тимуть витрати на їх досягнення. Приймати такий ризик слід тільки в 
розмірах власних наявних коштів, також необхідно заздалегідь прогно
зувати можливі наслідки у разі реалізації ризику.

Процес ефективного управління ризиками полягає в прогнозуванні їх ви
никнення з урахуванням місця, сфери та часу їх виникнення та в розробленні 
плану дій підприємства у разі реалізації ризиків.

Етапи	процесу	управління	ризиком:
1) інформаційноаналітичний, в процесі якого підприємство враховує 

можливість виникнення всієї сукупності ризиків, незалежно від своєї можли
вості впливати на них у разі їх реалізації;

2) етап ідентифікації ризиків, в процесі якого підприємство встановлює та 
оцінює параметри можливого ризику чи їх сукупності;

3) етап визначення доцільності прийняття ризику та діяльності підпри
ємстві у певному напрямі з урахуванням інформації про ідентифіковані ризи
ки. При цьому слід врахувати, що об’єкт господарювання не може відмовити
ся від системних ризиків. Небажання прийняти їх означатиме відмову від 
даного виду діяльності;

4) аналітичний, в процесі якого виконується якісний та кількісний аналіз 
ризику з урахуванням його рівня та ступеня впливу на діяльність підприємс
тва;

5) етап планування зниження ступеня ризику, в процесі якого підприємс
тво розробляє заходи активного та пасивного захисту від ризику і відпрацьо
вує конкретні механізми їх реалізації;

6) етап розроблення стратегії поведінки у разі, якщо прийняті планом ри
зики виявляться реалізованими;
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7) етап контролю зовнішньої та внутрішньої ситуації для того, щоб в разі 
реалізації ризику або виникнення умов для його реалізації реагувати на нього 
за заздалегідь відпрацьованим планом;

8) етап реагування на випадок реалізації ризиків;
9) етап аналізу та узагальнення досвіду управління ризиками з метою ура

хування в подальшій діяльності. 
На кожному з етапів відбуваються безперервне збирання статистичної, ко

мерційної, фінансової та інших видів інформації та її аналіз з метою уточнен
ня параметрів і ступеня ризиків з подальшим розробленням заходів подолан
ня ризиків або мінімізації їх наслідків.

Методи аналізу ризиків.  Оптимальний теоретичний спосіб економічної 
оцінки ризику базується на двох чинниках — розмірі можливих втрат та їх 
імовірності. При цьому слід розглядати чотири види втрат: майнові, втрати 
від зупинення виробництва, втрати внаслідок невиконання договірних зобо
в’язань, кадрові втрати. 

Аналіз підприємницьких ризиків відбувається за кількома основними на
прямами, специфічними особливостями безпосереднього суб’єкта підприєм
ницької діяльності та особливостями зовнішнього середовища, в якому він 
функціонує. 

Найпоширеніші	принципи	аналізу	ризику:
• розміри втрат від різних видів ризику взаємно незалежні (наприклад, втра

ти від інфляції не залежать від ризику малоефективного управління);
• реалізація певного виду ризику не обов’язково збільшує або зменшує 

імовірність виникнення іншого виду ризику;
• максимально можливий збиток у разі реалізації конкретного ризику має 

не перевищувати фінансових можливостей суб’єкта підприємництва.
Існують два методи аналізу ризиків — якісний та кількісний. Якісний	

аналіз є найскладнішим етапом у процесі здійснення загального аналізу ри
зику. Головне завдання якісного аналізу полягає в ідентифікації ризиків, їх 
факторів, виявленні напряму діяльності етапів, на яких може виникнути ри
зик. Якісний аналіз здійснюється за кількома основними напрямами. Сут
ність першого полягає в порівнянні очікуваних позитивних результатів вибо
ру конкретного напряму діяльності з можливими наслідками цієї діяльності. 
Другий напрям якісного аналізу — визначення впливу управлінських рішень 
на інтереси суб’єкта господарювання.

У процесі кількісного	аналізу ризиків застосовуються статистичний метод, 
метод аналізу доцільності витрат, метод експертних оцінок, аналітичний ме
тод, метод використання аналогів. 

Статистичний	метод застосовується у випадках, коли підприємство має 
значний обсяг аналітикостатистичної інформації за усіма необхідними еле
ментами аналізованої системи. 

Метод	аналізу	доцільності	витрат заснований на тому, що в процесі під
приємницької діяльності витрати за кожним конкретним напрямом діяль
ності мають різний ступінь ризику. Для аналізу доцільності витрат стан кож
ного з елементів витрат необхідно поділити на такі види за ступенем ризику: 

• абсолютної стійкості — ступінь досліджуваного ризику вважається ну
льовою; 

• нормальної стійкості — ступінь ризику вважається мінімальною;
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• нестійкий — характеризується підвищеним ризиком, за якого рівень 
втрат не перевищує розмірів розрахованого прибутку; 

• критичний — спостерігається критичний ступінь ризику та можливі 
втрати в межах валового прибутку; 

• кризисний — характеризується неприпустимим ризиком, який перед
бачає неможливість покриття всіх витрат суб’єкта господарювання в 
певному напрямі діяльності. 

Метод	 експертних	 оцінок має суб’єктивніший характер порівняно з ін
шими методами. Найчастіше він застосовується за недостатньої кількості ін
формації або визначення ступеня ризику такого напряму діяльності, який не 
має аналогів та інформації для аналізу попередніх показників. В узагальнено
му вигляді сутність цього методу полягає в тому, що експерти, базуючись на 
власному досвіді, визначають певну групу ризиків та розглядають, яким чи
ном вони можуть впливати на діяльність підприємства. 

Аналітичний	метод передбачає кілька взаємопов’язаних етапів:
• визначення ключового параметра, стосовно якого здійснюється оцінка 

конкретного напряму підприємницької діяльності; вибір найвагоміших 
факторів (наприклад, рівень інфляції); розрахунок значення ключового 
параметра на всіх етапах виробничого процесу;

• виявлення графічної залежності обраних результуючих показників від 
розмірів вихідних параметрів; 

• визначення критичних значень ключових параметрів;
• аналіз критичних значень ключових параметрів і чинників, що на них 

впливають, шляхів та заходів для зменшення ступеня ризику.
Метод	використання	аналогів полягає в тому, що за аналізу ступеня ри

зику певного напряму підприємницької діяльності використовують дані про 
розвиток таких самих напрямів в минулому. Аналіз минулих факторів ризи
ку здійснюється на підставі інформації про попередню діяльність компаній, 
інформації страхових організацій, державних органів управління тощо. За
стосування цього методу обмежується у разі інноваційної діяльності через 
відсутність аналогів у минулому. 

Основні методи та інструменти управління ризиками. Управління ризика
ми — це комплекс заходів з ідентифікації, аналізу, зниження і моніторингу 
ризиків з метою зменшення відхилення фактичних показників діяльності від 
їх запланованих значень. Діяльність з управління ризиками передбачає: 
аналіз ризику (надає учасникам діяльності необхідні дані для прийняття рі
шень щодо досягнення мети діяльності); вибір методу та засобів (інструмен
тів) управління ризиком. 

Основні	методи	управління	ризиками:	
• скасування ризику (відмова від певної діяльності або її трансформуван

ня, внаслідок чого ризик зникає); 
• запобігання та контролювання ризику (ефективна організація діяль

ності, тобто коли її учасники мають змогу ефективно впливати на чин
ники ризику і зменшувати можливість настання несприятливої події);

• контролювання ризику, яке полягає в реалізації комплексу заходів, спря
мованих на мінімізацію збитків після настання несприятливої події; 

• страхування (зменшення збитків за рахунок фінансової компенсації зі 
спеціальних страхових фондів); 
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• поглинання ризику, коли збитки повністю несе учасник. Цей метод уп
равління ризиками застосовують тоді, коли можливість ризику неве
лика чи збитки в разі його настання неістотно впливають на учасників 
діяльності;

• фінансування ризику, коли учасники діяльності виділяють кошти для 
самострахування, взаємного страхування та страхування за допомогою 
страхувача з метою захисту майнових інтересів у разі настання певних 
подій;

• оцінка досягнутого результату.
Часова віддаленість аналізу ризиків від моменту їх прояву (кілька років, а 

інколи й десятиліть) призводить до таких наслідків:
• окремі ризики можуть взагалі не враховуватись на етапі ідентифікації;
• деякі виявлені ризики можуть бути оцінені неточно через зміну зовніш

ніх умов реалізації прийнятого рішення;
• коригування управлінського рішення; оцінки окремих ризиків можуть 

коригуватися через появу додаткових знань про них;
• суб’єктивне ставлення до ризиків;
• розмір ризиків, що припадають на кожного учасника, значною мірою 

залежить від “торгу” ними;
• кожний учасник діяльності сприймається іншими учасниками як своє

рідний чинник ризику: невиконання ним зобов’язань може призвести 
до труднощів у реалізації діяльності чи навіть до краху підприємства.

Звідси випливає така стратегія поведінки щодо управління ризиками:
1) усі учасники, оцінюючи ризики, для досягнення єдиної точки зору на 

загальний обсяг і структуру ризиків по можливості повинні застосовувати од
накові процедури та методики аналізу (“спілкуватися однією мовою”);

2) ризики між учасниками в найзагальнішому вигляді необхідно розподі
лити ще на стадії проектів відповідних угод і контрактів;

3) розподіляючи ризики між учасниками, не потрібно “перевантажувати” 
ними окремих учасників, оскільки вони можуть не впоратися з наслідками 
потенційних несприятливих подій. 

Для аналізу комплексу ризиків діяльності менеджеру доцільно вдаватися 
до послуг консультантів, які вміють аналізувати ризики різних аспектів цієї 
діяльності.

Основні	типи	інструментів	управління	ризиками:
• група інструментів запобігання та контролювання ризиків. Вона охоп

лює систему різноманітних практичних заходів профілактики неспри
ятливих подій (створення систем моніторингу);

• навчання персоналу; 
• закупівля та встановлення спеціального устаткування; контроль над 

технічними процесами; 
• сервісне обслуговування технологічного устаткування компанієюви

робником; 
• перевірка устаткування на заводіпостачальнику; створення систем кон

тролю за якістю матеріалів. 
До	контрольних	інструментів	належать дії, спрямовані на локалізацію й 

мінімізацію наслідків реалізації ризиків діяльності (створення аварійноря
тувальних, аварійноремонтних і пожежних служб):
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• група інструментів, пов’язаних зі страхуванням ризиків (угод про стра
хування різних видів ризиків і відповідних страхових сертифікатів;

• група інструментів поглинання ризиків, створення резервних фондів 
окремими учасниками та загальних резервних фондів (самострахування 
і взаємне страхування);

• розширення кола учасників діяльності з метою зниження ризикового 
навантаження в розрахунку на одного учасника, надання одними учас
никами діяльності гарантій іншим учасникам;

• інші засоби (застави, задатки, неустойки). 
Основним інструментом розподілу ризиків між учасниками діяльності є 

гарантії. Розрізняють такі	форми	гарантій:
• безумовні гарантії (виконання гарантом своїх зобов’язань за першою ви

могою);
• умовні гарантії (передбачають виконання певних умов у разі подання 

необхідної документації, що обґрунтовує факт порушення зобов’язань 
за договором);

• обмежені та необмежені гарантії. Найчастіше застосовують гарантії, об
межені розмірами і строками;

• прямі та непрямі гарантії (прямі регламентуються законодавством). Різ
новидами непрямих гарантій є зобов’язання фінансовокредитних уста
нов: аваль, резервний та товарний (комерційний) акредитиви.

Існують також інструменти розподілу і перерозподілу ризиків між учасни
ками спільної діяльності. Це застави, задатки, утримання майна боржника і 
неустойки.

Здійснення ризикменеджменту завжди пов’язане з виникненням про
блем та ситуацій, які неодмінно призводять до управлінського ризику. Тому 
необхідно заздалегідь передбачити всі можливі реакції на ситуації та про
блеми, які можуть виникнути. З прагматичної точки зору це означає здат
ність менеджера передбачати проблеми і потенційні ризики та будувати 
свою діяльність таким чином, щоб виключити або послабити вплив потен
ційних ризиків.

4.3.22. Самоменеджмент

Самоменеджмент є одним з напрямів менеджменту і практично не обхо
дить жодної людини, яка має справу з бізнесом, керуванням, управлінням. 

Визначення поняття “самоменеджмент” відносять до середини 90х років 
ХХ ст. і пов’язують з іменами німецького вченого Л. Зайверта [42], російсько
го дослідника В. Карпічева [49], англійців Д. Френсіса, М. Вудкока [19] та ін. 
В Україні сутність і особливості самоменеджменту найґрунтовніше досліджу
ють М. Лукашевич, Г. Дмитренко, В. Колпаков, Г. Щокін. 

Радикальні зміни, які останнім часом відбулися в управлінні персоналом в 
США, Японії, більшості розвинених країнах Західної Європи, пов’язані саме 
з новим поглядом на роль і значення окремо взятого працівника, людських 
ресурсів в цілому. Крім дедалі вищих вимог до працівників чільне місце у 
підвищенні продуктивності праці відводять саме турботі про людський ре
сурс, про персонал.
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Робоча сила має такі основні характеристики, як освітній рівень, кваліфі
кація, демографічний фактор, культурний, духовний розвиток. Існує кілька 
концептуальних підходів до визначення поняття “самоменеджмент”, проте 
майже усі вони зводяться до тлумачення його Л. Зайвертом. Він вважає, що 
самоменеджмент	—	 це послідовне і цілеспрямоване використання випробу
ваних методів роботи у повсякденній практиці з метою оптимального, свідо
мого використання свого часу [42].

Українські вчені В. Колпаков і Г. Дмитренко пов’язують самоменеджмент 
із самодетермінацією людиною власної активності, а основними її механізма
ми вважають: переосмислення того, що відбувається; свідомий вплив на силу 
стимулювання до дії; вибір дії за умови конфлікту цілей і мотивів; регуляцію 
різних параметрів дії, своїх психологічних станів; організацію і регуляцію 
психічних процесів [52]. В основі цих механізмів вони вбачають самосвідо
мість людини як цілісного суб’єкта соціальної дії, завдяки якій особа іноді й 
несвідомо прямує до свободи і саморозвитку.

Деякі вчені трактують самоменеджмент як стратегічне самоуправління 
розвитком, називаючи його стратегічним самоменеджментом [49, 52]. На 
їхню думку, він ставить за мету:

• досягти успіху в житті;
• максимально задовольнити життєві потреби;
• реалізувати життєвий потенціал своєї особистості;
• створити умови, для забезпечення гідних умов життя сім’ї та ін. [49].
Розуміючи самоменеджмент як надто широке, об’ємне явище суспільного, 

а не лише особистісного характеру, В. Колпаков і Г. Дмитренко вважають, що 
його основними, взаємозалежними і послідовними складовими мають бути:

• оцінка життєвої ситуації (пов’язана переважно з часовими, віковими 
факторами і обставинами);

• уточнення моделей і місії життя (з метою визначення свого місця і по
кликання у світі);

•	 визначення мети свого життя і основ задуму його досягнення;
•	 вибір стратегії та самовизначення;
• планування життя (розроблення плану, спільної комплексної програми, 

стратегії);
• стратегічна самоорганізація життєдіяльності та діяльності;
• стратегічний контроль досягнення життєвої мети [52].
Більшість дослідників самоменеджменту сходяться на тому, що він існу

вав завжди, оскільки людина мала відношення до керівництва, управління, 
але з ускладненням діяльності, організації праці потреба у самоменеджменті 
значно зросла. Так, М. Лукашевич особливо наголошує на тому, що самоме
неджмент виник у сучасному менеджменті не інакше як відповідь на зміни в 
управлінській ситуації, спричинені:

• зростанням масштабів і динамізму змін у підприємницькій діяльності 
і бізнесі, які зумовили потребу освоєння нових підходів і навичок уп
равління, боротьби з можливістю власного відставання, неперервності 
саморозвитку;

• перетворенням творчого потенціалу працівника на найцінніший капі
тал організації, що вимагає найповнішого збереження і розвитку такого 
потенціалу, в тому числі й самими працівниками;
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• потребою освоєння нових, сучасніших управлінських прийомів і методів 
[64].

Самоменеджмент можна розглядати і як постійне впорядкування людиною 
власної діяльності, яка, у свою чергу, може розглядатися як свідома, ціле
спрямована і відповідним чином організована поведінка, пов’язана із задово
ленням різноманітних потреб [52]. За своїм призначенням самоменеджмент 
покликаний підвищити потенціал організації за рахунок передусім людських 
ресурсів самих менеджерів і підпорядкованих їм співробітників. Його основ
ною метою є максимальне використання власних можливостей працівни
ками.

Зпоміж кількох концепцій менеджменту найбільш поширеною і вжива
ною є адаптивнорозвиваюча. Вона пов’язана з тим, що людина, з одного боку, 
є частиною групи, колективу, спільноти, системи, до якої значною мірою має 
пристосовуватися, адаптуватися, а з іншого, за рахунок розвитку людини 
(особистостей) розвивається, прогресує і сама система. Прогресує завдяки 
тому, що в ієрархії рівневої структури людини найвищу позицію займає саме 
поведінководіяльнісний рівень. Саме він обумовлює взаємодію людини і ко
лективу, системи, людини з природним, навколишнім середовищем.

Виділяють п’ять	основних	функцій	самоменеджменту:	
•	 постановка мети (аналіз і формування цілей);
• планування (розроблення планів і альтернативних варіантів власної 

діяльності);
• прийняття рішень;
• реалізація і організація (складання відповідного розпорядку дня і ор

ганізування особистого трудового процесу для здійснення поставлених 
завдань);

• контроль (самоконтроль і контроль підсумків, результатів діяльності).
Самоменеджмент — це найоптимальніша, найраціональніша організація 

власної праці, яка, в кінцевому підсумку, дає такі переваги (за Л. Зайвертом):
• виконання роботи з найменшими затратами;
• кращі результати праці;
• меншу кількість помилок, стресів;
• більше задоволення від праці;
• вищу мотивацію праці;
• підвищення кваліфікації;
• меншу завантаженість роботою;
• досягнення професійної та життєвої мети найкоротшим шляхом [42].
Орієнтиром для саморозвитку менеджера, вдосконалення його діяльності, 

на думку М. Вудкока і Д. Френсіса, які будували свою теорію самоменедж
менту на засадах обмеження тих перепон, що унеможливлюють результатив
ну діяльність, є наявність у нього:

• здібностей керувати собою;
• розумних особистих цінностей;
• чітких власних цілей;
• бажання постійного особистісного зростання;
• навичок у вирішенні проблем;
• здатності до сприйняття інновацій;
•	 здібностей до впливу на інших людей;
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• знань сучасних управлінських підходів;
• здібностей до керування;
• вмінь навчати і розвивати підлеглих;
•	 здатності формувати і розвивати ефективні робочі групи [19].
Самоменеджмент не є певною універсальною моделлю життя і діяльності 

менеджера і не може бути зведений до штучного набору універсальних засобів 
і методів, що дають змогу постійно самовдосконалюватися, підвищувати 
ефективність індивідуальної праці, діяльності. Як відповідний спосіб органі
зації життя, він завжди індивідуалізований, унікальний, оскільки зумовле
ний здібностями, талантом, знаннями, напрацюваннями, досвідом окремої 
особистості.

Самоменеджмент також значною мірою ситуативний, зумовлений конк
ретним станом розвитку суспільства, особистості об’єкта (об’єктів) управлін
ня, станом виробничих, індивідуальних відносин у колективі. Як стверджує 
В. Карпічев, самоменеджмент — це сукупність соціальних і людських техно
логій [49].

Специфічні особливості самоменеджменту пов’язують також з виокрем
ленням окремих, найвиразніших технологій або особливостей його здійснен
ня. Так, за принципами Парето, Ейзенхауера принципового значення нада
ють плануванню і структуруванню робочого часу. Дотримуючись німецьких 
методик самоменеджменту, беруть за основу питання розрахунку робочого і 
вільного часу (методика “Альпи”). За східними технологіями самоменедж
менту особливо увагу концентрують на проблемах особистісних рис менедже
ра та ін.

Суттєве значення для менеджерської діяльності має тип особистості, домі
нування у неї окремих рис. Так, М. Лукашевич виділяє 18 основних характе
ристик, притаманних різним типам особистості менеджера: 

• цілеспрямований, однак не авантюрист;
• евріст, генератор ідей, але не прожектер;
• рішучий, але не авантюрист;
• гнучкий, але не демагог;
• вимогливий, але не жорстокий;
• незалежний, але не самовпевнений;
• енергійний, але не метушливий;
• авторитетний, але не авторитарний;
• оптиміст, але не клоун;
• практик, але не прагматик;
• принциповий, але не прискіпливий;
• комунікабельний, але не демагог;
• лідер, але не кар’єрист;
• новатор, але не технократ;
• конкурентоздібний, але не здирник;
• інтелігентний, але не інтелігентствуючий;
• революціонер, але не популіст;
• реформатор, але не марудник [64].
Стан і особливості самоменеджменту суттєво залежать від такого цілісного 

явища, як культура ділового життя. Саме осягнення, опанування такої куль
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тури, на думку, зокрема, А. Хроленко, і є шляхом самовдосконалення особис
тості як управлінця.

У цьому випадку можна виділити такі	 складові	 управлінської	 культури,	
від	яких	залежить	самоменеджмент:	

• техніка особистої (індивідуальної) роботи;
• культура взаємовідносин (міжособистісних контактів);
• мистецтво листування, ведення переговорів, організації ділових нарад 

тощо;
• спосіб особистого життя менеджера.
Німецькі вчені Бербель і Хайнц Швальбе при розгляді проблем самоме

неджменту центральною вважають ідею зв’язку кар’єри з успіхом. Йдеться 
про те, що менеджер намагається досягти успіху в конкретній діяльності, 
співвідносячи її результат з очікуваним за своєю системою цінностей, з 
власними життєвими планами. Сподіваючись на успіх, на досягнення від
повідних результатів у праці, людина найчастіше орієнтується і розраховує 
на власні сили, знання, можливості, вміння.

Окремі дослідники проблем менеджменту радять будувати власну концеп
цію досягнення професійної кар’єри, беручи за основу свої здобутки і недолі
ки, аналізуючи і зіставляючи їх. Для цього слід дати відповіді на такі питан
ня [64]:

• які зусилля працівник готовий витратити для досягнення успіху;
•	 готовий він працювати самостійно чи під чиїмсь керівництвом;
•	 якою мірою він готовий ризикувати заради успіху;
• який кар’єрний шлях він вважає доцільнішим — підприємницький чи 

службовий.
Існують різні характеристики особистісних і ділових якостей справжнього 

менеджера, але більшість дослідників виокремлюють шість основних груп та
ких якостей, що видозмінюються і постійно взаємодіють: 

1) світоглядні	 та	 загальнокультурологічні (утвердженість, цілеспрямо
ваність, ерудиція, розвинена інтуїція, інтелігентність). Це риси своєрідно ба
зові, притаманні певною мірою усім людям, незалежно від роду і характеру 
їхньої діяльності;

2) організаторські	якості. Це здібності вибіркові, притаманні людям, які 
вміють спрямувати не лише власну працю, а й групову діяльність, організува
ти “команду”, колектив, розподілити обов’язки, проконтролювати загально
колективну працю. Як правило, людина з організаторськими здібностями 
вміє працювати у групі, колективі, здатна до співробітництва;

3)  технологічні	якості. Таких якостей менеджер набуває, оволодіваючи 
конкретними прийомами, методами організації власної та колективної праці. 
Освоєння технологій організації праці дає можливість менеджеру щонайкра
ще виробляти, приймати і реалізовувати рішення, ефективно впливати на 
діяльність інших людей, стимулювати до праці навіть великі групи;

4)	 інноваційні	 якості. Завдяки їм менеджер здійснює пошук кращих ре
зультатів діяльності, організації праці інших працівників, вміє прогнозува
ти, передбачати результати своєї діяльності, не боїться ризику у діяльності;

5) психологічні	якості (рішучість, наполегливість, нестандартність і кри
тичність мислення, комунікабельність, самоконтроль тощо). Здебільшого 
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такі якості є вродженими, іноді набутими, проте важливість кожної з них 
важко перебільшити;

6) моральні	якості (чесність, порядність, справедливість, працелюбність, 
відповідальність, скромність тощо). Ці якості часто є вирішальними для на
буття і утвердження авторитету в інших людей, з ким працюєш, якими дово
диться керувати.

Існують різні методики оцінки особи, її якостей, як і різні типології осо
бистості, але вони більше потрібні тим, хто керує іншими людьми, аби вміло 
використовувати різні підходи, форми і методи для організування як індиві
дуальної, так і колективної праці. 

Практичний самоменеджмент — це система методів, тестів, прийомів, тех
нологій, за рахунок яких можна вдосконалити свої якості, здібності, вміння. 
Такі технології не є універсальними, а властиві персонально кожному мене
джеру. І все ж їх використання дає можливість визначити слабкі сторони 
своєї управлінської підготовки, розробити своєрідну програму самовдоскона
лення, набути більшого досвіду і практики управлінської діяльності.

Відтак, можна дійти таких основних висновків:
1. Самоменеджмент є порівняно новим напрямом у менеджменті, 

пов’язаним із самовдосконаленням менеджера (особистості), посиленням його 
управлінських функцій і можливостей і використанням для цього відповід
них засобів, прийомів і методів. 

2. Існуючі концепції самоменеджменту будуються переважно на стриж
невій ідеї, що об’єднує можливі прийоми і засоби самовдосконалення, поліп
шення управлінського потенціалу: ідея переборення власних обмежень 
(М. Вудкок, Д. Френсіс); ідея саморозвитку теорії особистості (А. Хроленко); 
ідея економії власного часу (Л. Зайверт); ідея досягнення власного ділового 
успіху (Б. і Х. Швальбе) та ін.

3. Для досягнення бажаних результатів у самоменеджменті слід добре  
усвідомити сутність ділової, управлінської кар’єри, її основні складові та 
шляхи і засоби досягнення бажаної мети. Ділова кар’єра при цьому може уяв
лятися як своєрідний ідеальний образмодель, до якого менеджер бажає 
наблизитися, вдосконалюючи свої потенційні можливості та якості. При цьо
му важливо, щоб менеджер максимально усвідомлював чому, задля чого він 
діє у відповідний спосіб, з якою метою він це робить. Якщо наявні відчуття і 
розуміння, менеджер зможе щонайкраще визначити мету своєї діяльності, 
вибрати засоби і методи досягнення бажаного результату.

4.3.23. Корпоративний менеджмент

Становлення моделі корпоративного управління.  Ідея корпоративного 
об’єднання не є новою. Саме життя примушувало людей об’єднувати свої ро
зумові та фізичні зусилля, майно, грошові кошти для досягнення певної сус
пільної мети. На різних етапах розвитку суспільства можна було спостерігати 
певні ознаки об’єднань людей за фаховою або іншими бізнесовими ознаками, 
серед яких найвідомішими є аграрні, цехові (виробничі та сервісні), судно
плавні та інші об’єднання. З літературних джерел відомо про наявність тако
го явища у давньому Китаї, Асірії, Месопотамії, Фінікії, античній Греції та 
Римі тощо, коли для спорядження, скажімо, торговельної експедиції в за
морську країну потребувалися фінансові, управлінські, виробничі зусилля 
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багатьох людей. В давньому Римі навіть цілі міста об’єднувалися на кшталт 
акціонерного товариства для здійснення певного комерційного проекту. При 
цьому навіть найбідніші громадяни брали участь у розподілі як витрат і ризи
ків, так і прибутків залежно від розміру свого внеску. Права та обов’язки 
учасників такого прототипу акціонерного товариства знайшли відображення 
у Римському праві, а також у законодавствах Візантії та інших країн, що 
йому наслідували. 

З поширенням географії міжнародної торгівлі комерсанти для запобігання 
пограбуванню в дорозі почали використовувати взаємні ресурси з укладанням 
відповідних договірних відносин. Таким чином, кредитор ставав компаньйо
ном торговця, а якщо вони, у свою чергу, були членами певного товариства, 
то це явище можна вважати прототипом транснаціональних компаній. 

Промислова революція в розвинених країнах, а також колонізація Афри
ки, ОстІндії, Сибіру та інших територій потребували подальшого розвитку 
великих акціонерних компаній. Наприкінці XVIII — початку XIX ст. високі 
темпи технічного прогресу та активна колонізація нових земель потребували 
відповідних форм організації управління й виробництва та обігу капіталів. 
В результаті така форма об’єднання, як повне товариство, поступилася міс
цем формі акціонерної компанії, тобто з учасників знімалася відповідальність 
за борги, а ризик дорівнював вартості акцій, що їм належали.

Зростання кількості та значущості акціонерних товариств в Російській ім
перії у першій половині ХІХ ст. вражає. Так, ринкова вартість акцій “Першо
го страхового від вогню товариства”, яке мало виключне право страхувати на 
20 років майно від пожежі в Москві, СанктПетербурзі, Одесі та в Московсь
кій, Петербурзькій і Прибалтійській губерніях, за період з 1827 по 1846 р. 
зросла з 70 до 400 крб., а середній щорічний дивіденд за перші 20 років стано
вив 45 %.

Цей процес, з одного боку, породив широкомасштабну біржову гру, з іншо
го — активно сприяв розвиткові промисловості, залізниць, судноплавства та 
інших капіталомістких галузей. Тенденція до монополізації, що виявилася 
наприкінці ХІХ ст., зумовила посилення централізації корпоративного капі
талу та використання акціонерної форми для створення господарчих 
об’єднань незалежних юридичних осіб. Виникнення картелів, синдикатів, 
трестів сприяло істотному скороченню економічних витрат та пом’якшенню 
криз. Прикладом такого об’єднання є керований Дж. Д. Рокфелером трест 
“Стандард Ойл”, що був утворений на базі корпорації з такою ж назвою та ін
ших нафтових корпорацій на основі трастових відносин, тобто відносин довір
чої власності. У 1905 р. трест вже видобував 1/6 частину всієї нафти США та 
транспортував 90 % нафти, що видобувалася. Внаслідок подальшої корпора
тизації капіталів через взаємодію з фінансовими структурами династії Морга
на і Рокфелера в першій декаді ХХ ст. контролювали вже 56 % всього акціо
нерного капіталу США.

Іншою новою формою корпоративних об’єднань стала корпорація — хол
динг. Першими холдингами в США були Пенсільванська залізнична ком
панія та телефонна компанія Бела, утворені відповідно у 1870 та 1880 рр., а 
на початку ХХ ст. в США вже існувало 168 великих холдингових компаній.

Зростаючий зв’язок з фондовою біржею та комерційними банками мав ве
лике значення для залучення капіталів в акціонерні товариства. Так, при
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плив іноземного капіталу в російські акціонерні товариства за останню дека
ду ХІХ ст. становив 700 млн крб. Саме тоді відбулося активне проникнення 
іноземних акціонерних товариств на терени Російської імперії. У 1898 р. там 
діяло 98 бельгійських, німецьких, англійських, французьких, австрійських, 
швейцарських та американських акціонерних товариств. 

У цілому перед початком Першої світової війни в Російській імперії діяло 
3101 акціонерне товариство (не враховуючи залізничних корпорацій), загаль
на сума капіталу яких становила 4538 млн крб. Діяльність більшості з них 
вирізнялася стабільністю: за статистикою, кожне п’яте з цих товариств проіс
нувало понад 20 років. У процесі корпоратизації відбувалося активне зрощу
вання промислових підприємств та банків і створення великих фінансово
промислових груп.

Позитивна динаміка розвитку корпоративного управління в Росії була 
призупинена Жовтневою революцією 1917 року, але акціонерні товариства не 
були повністю знищені, а в 1920–1925 рр. переважно у торговельнопро
мисловій сфері спостерігалося навіть зростання їх кількості, яка на початку 
1925 р. перевищувала 150. Але наприкінці 20х років почався процес реор
ганізації акціонерних товариств в державні об’єднання. У результаті в СРСР 
залишилися тільки три акціонерних товариства — “Інгосстрах СРСР”, “Інту
рист” та Банк зовнішньої торгівлі СРСР, тоді як у світовій економіці, 
передусім у фінансовій сфері, починаючи з 20х років ХХ ст., акціонерні това
риства посіли чільне місце (табл. 4.14). 

Таблиця	4.14		
Динаміка зростання кількості акціонерних товариств в розвинених державах світу 

наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.

Держава
Кількість акціонерних товариств (одиниць)

1870 р. 1910 р. 1940 р.

США  —  30 000  53 000

Велика Британія  —  64 700  30 100

Японія  —  7000  23 300

Німеччина  459  5200  5500 

Російська імперія  650  3104  —

СРСР  —  —  3

Переваги корпорації визначили провідну роль всієї організації бізнесу в 
сучасній економіці, особливо у питаннях залучення грошового капіталу. Слід 
також зазначити їх унікальний спосіб фінансування: через ринок цінних па
перів корпорації можуть поєднувати в загальний фонд фінансові ресурси ве
ликої кількості осіб.

Корпорації, засновані на принципах партнерства, практикують різні фор
ми участі працівників в управлінні та прибутках. Стає усе більш зрозумілим, 
що без співробітництва, кооперування, партнерських відносин з персоналом 
менеджери і власники не в змозі керувати виробничим процесом і досягати 
зростання продуктивності організації. Тому оптимальною формою організації 
бізнесу вважається акціонерна компанія, в якій значна частина акцій нале
жить працівникам, а не персоналу, який бере участь в управлінні. Розвиток 
партнерських відносин на виробництві вважається закономірним, об’єктивно 
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обумовленим процесом, що застосовується практично усіма компаніями роз
винених країн. Розвиток партнерських відносин між підприємствами і пра
цівниками передбачає:

• послаблення диктату управління;
• зацікавленість працівників в успішній діяльності компанії;
• поліпшення трудових відносин на виробництві: скорочення плинності 

кадрів, поліпшення клімату у виробничій ланці;
• державну підтримку: законодавчі акти про участь працівників в уп

равлінні та створення соціальних фондів для викупу акцій; податкові 
пільги фірмам, що практикують розподіл частини прибутку серед персо
налу.

Корпоративні права — право власності на частину (пай) у статутному фон
ді (капіталі) юридичної особи, у тому числі права на управління, одержання 
відповідної частини прибутку такої юридичної особи, а також частини ак
тивів у разі її ліквідації.

На всіх ринках є внутрішні (керівники) і зовнішні (акціонери, які одержа
ли акції в процесі приватизації) ключові учасники. Зовнішні акціонери — це 
банки, інвестиційні фонди, компанії, трасти компаній та індивідуальних ін
весторів. За ступенем впливу на корпоративні відносини важливими є інвес
тиційні фонди. Різні держави мають різні фонди. В одних випадках це при
ватні компанії, тісно пов’язані з банком, в інших — обмежена кількість 
державних інвестиційних фондів.

Стратегія приватизації визначає структуру власності в будьякій державі. 
Внаслідок приватизації виникає така структура: і співробітники, і працівники 
стають прямими акціонерами, які володіють голосуючими і неголосуючими ак
ціями, тоді як населення в цілому — непрямим акціонером через інвестиційні 
фонди, довірчі товариства. Крім позитивних результатів (створення нових  
ринкових сегментів, фондового ринку, ринку корпоративних цінних паперів, 
інфраструктури його обслуговування) масова приватизація поставила перед ор
ганами державного управління і суттєві проблеми з питань ефективного керу
вання корпоративними правами держави, що потребувало швидкої реорганіза
ції галузевих міністерств і створення умов зростання інвестиційної діяльності в 
Україні.

Існуюча модель корпоративного об’єднання склалася на тлі формування 
сучасних економічноправових відносин. Діюча ринкова економіка відріз
няється постійним зростанням рівня концентрації виробництва і банківської 
справи. Наріжним каменем складної системи взаємодії державних та приват
них інституцій, товаровиробників, фінансових і біржових установ наразі є 
корпоративне об’єднання, найпродуктивнішою формою якого вважається ве
лика акціонерна корпорація. За статистикою в сучасному світі понад 50 % 
сфери виробництва охоплено діяльністю транснаціональних корпорацій 
(ТНК). У сфері світової торгівлі частка ТНК ще більша і сягає майже 100 %. 
Значні за розміром корпорації сприяють економічному прогресу, успішному 
функціонуванню системи фінансових і біржових установ, розвиткові науко
містких галузей, розширенню виробництва, економічному розвитку країн і 
регіонів та підвищенню рівня життя населення в цілому, що підтверджується 
даними табл. 4.15.
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Таблиця	4.15	

Стан розвитку різних форм підприємництва в країнах  
з розвиненою ринковою економікою

Форма підприємництва Питома вага, % Обсяг продажу, % Обсяг прибутків, %

Корпорації 10 80 90

Партнерства 10 10 4

Малі приватні підпри
ємства

80 13 6

Великою мірою успішна діяльність будьякого товариства залежить від 
якісного корпоративного управління. За його рахунок зростає прозорість ком
панії, доступнішою стає інформація про фінансові результати її діяльності та 
управлінські процеси. Це впливає на позитивне сприйняття інвесторами  
ризикованості вкладень у цю корпорацію. 

Наявність ефективної системи корпоративного управління є для інвесторів 
ознакою того, що їхні інтереси превалюють над інтересами менеджерів. Крім 
того, міноритарні акціонери одержують гарантії того, що їхні інтереси захи
щатимуться на такому самому рівні, що й інтереси крупних вкладників. 

Ефективна система корпоративного управління дає змогу: 
• поліпшити фінансові результати компанії за рахунок вищої продуктив

ності чи рентабельності інвестованого капіталу;
• краще управляти ризиками за рахунок прозорості системи стримування 

та противаг; 
• раціонально розподіляти ресурси компанії між різними напрямами біз

несу; 
• мобілізувати капітал при виникненні перспективних проектів швидше 

за конкурентів; 
• підвищувати рентабельність інвестованого капіталу, що підвищує при

вабливість компанії для капіталу та дає змогу залучати його за нижчи
ми ставками. 

Отже, ефективне корпоративне управління дає можливість реалізувати на 
практиці стратегію розвитку компанії.

Система корпоративного управління в Україні. В Україні, що входила до 
складу Російської імперії, до початку ХХ ст. існували великі корпоративні 
підприємства (в Одесі, Києві, Юзівці, Харкові тощо), але переважало мале 
підприємництво. Панівними формами колективної підприємницької діяль
ності були повні та командитні товариства (останні іменувалися товариствами 
на вірі). Становлення корпоративних структур такого типу на теренах Росій
ської імперії відбувалося дуже повільно. 

Впровадження акціонерної форми власності почалося з часів Петра І, який 
у 1699 р. після повернення зза кордону видав Указ вести торгівлю компанія
ми, “як торгують інших держав торгові люди”. Укази 1706 і 1711 рр. містять 
подібні заклики до російського купецтва. Проте слабкий розвиток внутріш
ньої торгівлі в імперії, конкуренція, а також наявність в окремих представни
ків бізнесу значних власних капіталів не створили підґрунтя для розвитку 
акціонерних компаній за відсутності потреби об’єднувати торгову діяльність 
або залучати додатковий капітал.
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На початку ХІХ ст. з’являються перші нормативні акти стосовно діяль
ності акціонерних компаній. Найбільш відомий з них — Указ від 6 вересня 
1805 р., у якому вперше було пояснено сутність обмеженої відповідальності 
учасників торгової компанії. У Маніфесті Олександра І від 1 січня 1807 р., 
яким купецькому стану дарувались привілеї, вперше згадувалися певні ор
ганізаційні форми товариства: повні товариства, товариства на вірі та това
риства “за участю”. 

З початку ХІХ ст. кількість акціонерних компаній швидко зростала, уряд 
дозволяв створення практично будьяких товариств, не контролюючи зміст 
їх статутів і подальшу діяльність. Як і в зарубіжних країнах, масова поява 
компаній без належного законодавчого регулювання спричиняла численні 
факти зловживань. Росію не обминули типові “хвороби” акціонерної форми 
підприємництва: акціонерна гарячка, ажіотаж навколо акцій і спекуляція 
ними, підписка на акції повністю неспроможних компаній, шахрайство за
сновників, масове банкрутство компаній і розорення їх учасників. Тому 
6 грудня 1836 р. Державною радою було прийнято Положення про акціонер
ні компанії, яке докладно регулювало різні аспекти їх створення та діяль
ності:

1) визначалося, що уряд видаватиме дозвіл на заснування тільки корисних 
для держави і вигідних для засновників і акціонерів компаній; статут кожної 
акціонерної компанії мав затверджуватися урядом;

2) докладно регламентувалися майнові аспекти діяльності компанії — 
встановлювалися розмір капіталу, необхідний для заснування компанії, роз
поділ його на акції, спосіб оплати капіталу; обмежена відповідальність учас
ників, мінімальна і максимальна вартість акції;

3) визначалися органи управління компанією — загальні збори і правлін
ня компанії.

На практиці склалася парадоксальна ситуація — оскільки статут кожного 
окремого акціонерного товариства затверджувався урядом, йому фактично 
надавалася сила спеціального закону, що фактично відміняв дію загальних 
законодавчих норм. Зміст конкретних статутів дуже часто істотно відхилявся 
від норм Положення 1836 р. Зловживання і шахрайства в цій сфері діяльності 
тривали. Безладний стан акціонерної справи спричинив створення низки про
ектів акціонерної реформи (1867, 1872, 1898, 1899 рр.), проте жоден з них че
рез істотні недоліки так і не став законом.

На початку ХХ ст. російське корпоративне право було вдосконалено — 
прийнято Торговий статут 1903 р., ст. 55–76 якого присвячені товариствам. 
У ст. 55 статуту визначались такі їх види, як артільне товариство (форма, ана
логічна нинішнім кооперативам), повне товариство і товариство на вірі, ак
ціонерне товариство. Торговий статут докладно визначив основні правові за
сади кожного з товариств. У 1910 р. було прийнято Звід законів цивільних, 
низку норм якого присвячено товариствам. До цього часу діяло і багато спе
ціальних законів, що регулювали окремі аспекти діяльності торгових това
риств (переважно акціонерних), серед яких “Правила про організацію і скли
кання загальних зборів і ревізійних комісій акціонерних кредитних установ, 
торговопромислових товариств (за винятком залізничних) і товариств на 
паях (крім тих, паї яких не котируються на біржі), а також акціонерних стра
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хових товариств” від 21 грудня 1901 р., Статут промисловості 1913 р., Статут 
кредитний 1914 р. та ін.

Після лютневої революції 10 березня 1917 р. Тимчасовий уряд прийняв 
постанову, що усунула багато існуючих обмежень стосовно діяльності акціо
нерних компаній. Це зумовило бурхливий розвиток акціонерної справи — з 
березня до вересня 1917 р. було засновано 734 акціонерні компанії зі статут
ним капіталом 1960 млн крб.

З кінця 1917 р. більшовицький уряд почав націоналізацію акціонерних 
компаній. Дрібні та середні товариства припиняли своє існування внаслідок 
кризових явищ — економіка була зруйнована війною і революційними подія
ми, товарногрошові відносини фактично було замінено натуральним обмі
ном.

У період нової економічної політики (НЕП), що здійснювалася за ініціати
вою В. УльяноваЛеніна з початку 1921 р., почалось відродження корпора
тивних відносин. Наприклад, Цивільний кодекс (ЦК) УРСР, затверджений 
постановою Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК) УРСР від 16 лютого 
1922 р., передбачав такі види товариств: просте, повне, на вірі, з обмеженою 
відповідальністю й акціонерне товариство (пайове товариство). ЦК України 
1922 р. докладно регулював діяльність товариств: порядок їх створення,  
функціонування і ліквідації. Згодом правовий статус акціонерного товарист
ва був визначений також у союзному нормативному акті — Положенні про ак
ціонерні товариства, затвердженому спільною постановою ЦВК і Ради Народ
них Комісарів СРСР від 17 серпня 1927 р. У зв’язку з прийняттям цього 
Положення статті ЦК УРСР, що регулювали діяльність акціонерного товарис
тва, в 1930–1931 рр. було скасовано. 

Перше акціонерне товариство радянського періоду з’явилося 1 лютого 
1922 р. Усього в 1922 р. було організовано 20 акціонерних товариств, а до 
1925 р. їх нараховувалося вже понад 1504. Розвивався і малий бізнес — тор
гові доми знову стали найпоширенішою формою комерційної діяльності. 
З’явились і нові форми об’єднань — трести і синдикати, які були скоріше 
своєрідним симбіозом державних органів із державними підприємствами, ніж 
підприємницькими корпораціями.

Вже з 1925 р. за ініціативою Сталіна цілеспрямовано витискалися з еконо
міки приватні форми господарювання. Так, постановою Ради праці та оборо
ни від 19 лютого 1926 р. державним підприємствам було дозволено брати 
участь у повних товариствах. У Положенні про акціонерні товариства 1927 р. 
прямо вказувалося, що акціонерні товариства є такими лише за формою, а за 
своєю сутністю — це державні підприємства. На той час 90 % акціонерних то
вариств уже були державними, а решта — змішаними. Останні розглядалися 
лише як перехідний ступінь до державних підприємств. До початку 30х років 
із корпораціями в СРСР практично було покінчено. Єдиними можливими 
формами здійснення господарської діяльності фактично залишалися держав
ні підприємства та колгоспи. 

З 1985 р. почалося відродження підприємницьких корпорацій. У 1986–
1988 рр. низка суб’єктів господарювання (Львівське виробниче об’єднання 
“Конвеєр”, трест “Чимкентбуд”, Ярославське виробниче об’єднання “Черво
ний Жовтень” та ін.) починають випуск і реалізацію так званих акцій трудо
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вого колективу й акцій підприємств. Щоб впорядкувати стихійний випуск 
акцій, Радою Міністрів СРСР 15 жовтня 1988 р. було прийнято Постанову 
“Про випуск підприємствами та організаціями цінних паперів”, якою закріп
лявся статус акцій трудового колективу та акцій підприємств і організацій 
(могли поширюватися виключно серед юридичних осіб). Проте правовий ста
тус суб’єктів господарювання при цьому не змінювався — вони, як і раніше, 
залишалися державними підприємствами або об’єднаннями (за винятком 
колгоспів і кооперативів, які теж випускали такі акції, але їх загальна частка 
не перевищувала 10 % загальної вартості зареєстрованих акцій).

На підставі постанов Ради Міністрів СРСР у 1987–1989 рр. почалося актив
не створення спільних підприємств, що об’єднували радянських та іноземних 
суб’єктів господарської діяльності. Такі підприємства за своїми правовими 
ознаками були господарськими товариствами.

У 1988 р. було прийнято Закон “Про кооперацію в СРСР”, а згодом — низ
ку нормативних актів, що регулюють створення кооперативів. З цього часу 
починається процес масової появи приватних підприємницьких структур — 
це ще не господарські товариства, але такі організаційні форми — кооперати
ви мають із ними багато спільного.

Постановою Ради Міністрів СРСР від 19 червня 1990 р. було затверджено 
Положення про акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідаль
ністю та Положення про цінні папери, що заклали правові засади для створен
ня і розвитку підприємницьких корпорацій. Усього за один рік, що пройшов 
після прийняття цієї постанови, в Україні було створено 166 господарських то
вариств ( 27 — акціонерних і 139 — товариств з обмеженою відповідальністю). 
На цьому радянський період розвитку корпорацій і корпоративного права фак
тично завершився; з 1991 р., після розпаду СРСР в Україні формується власне 
законодавство щодо підприємницьких корпорацій.

Законодавче регулювання процесів створення і діяльності господарських то
вариств стало формуватися в Україні з початку 90х років після здобуття краї
ною політичної та економічної незалежності. В цілому розвиток корпорацій і 
корпоративного законодавства в Україні можна поділити на кілька етапів.

У 1991 р. було прийнято низку основних законів з правового регулювання 
підприємницької діяльності: Закони України “При підприємництво”, “Про 
власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”. Прийняття цих нормативних 
актів заклало правове підґрунтя для розвитку ринкових відносин в Україні, 
вперше були визначені учасники таких відносин — підприємці різноманітної 
організаційноправової форми, у тому числі товариства.

Правовий статус господарських товариств як корпоративних суб’єктів під
приємницької діяльності було закріплено у спеціальному законодавчому 
акті — Законі України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., 
що складається з 83 статей, присвячених питанням створення, функціонуван
ня і припинення діяльності господарських товариств. У цьому нормативному 
акті виділено вже п’ять форм господарських товариств: акціонерне, з обмеже
ною відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повне і командитне. 

Ключові учасники корпоративних відносин в Україні показані в 
табл. 4.16.
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Таблиця	4.16

Ключові учасники корпоративних відносин в Україні

Інвестори Посередники Емітенти

Фізичні особи
Юридичні особи, у тому 
числі: 
інституційні особи (інвес
тиційні фонди і компанії, 
страхові та пенсійні фонди, 
довірчі товариства, банки); 
держава, яка у процесі при
ватизації придбає і поступово 
розпродає пакети цінних 
паперів

Торговці, інвестиційні фонди 
і компанії, довірчі товарист
ва; депозитарії; реєстратори; 
трансфериагенти; банки; 
біржі; позабіржові торгові 
системи 

Держава, органи місцевої 
державної виконавчої влади;
акціонерні товариства; 
неінституційні та інституцій
ні емітенти, банки тощо

У 1992 р. прийнято серію приватизаційних законів — “Про приватизацію 
майна державних підприємств”, “Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)”, “Про приватизаційні папери”. Ці законо
давчі акти поклали початок процесам приватизації державної власності та 
створенню акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю 
на базі майна колишніх державних підприємств.

Розвиток корпоративних структур у наступні роки відбувався під впливом 
процесів приватизації та корпоратизації, діяльності інвестиційних посередни
ків, таких, як довірчі та страхові товариства, інвестиційні фонди і компанії.

У 1996–2002 рр. було істотно переглянуто норми корпоративного законо
давства, зокрема:

• внесено значні зміни до законів “Про господарські товариства”, “Про 
підприємництво”;

• суттєво вдосконалено законодавство про цінні папери і фондовий ринок 
(прийнято Закон “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні” від 30 жовтня 1996 р., Закон “Про національну депозитарну 
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 
10 грудня 1997 р., внесено суттєві зміни до Закону “Про цінні папери і 
фондову біржу”);

• створено правову базу з питань управління державними корпоративни
ми правами;

• прийнято низку законодавчих актів, що регулюють діяльність інсти
тутів спільного інвестування (корпоративних і пайових інвестиційних 
фондів) та діяльність на ринках фінансових послуг (Закон “Про інститу
ти спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” 
від 15 березня 2001 р., Закон “Про фінансові послуги та державне регу
лювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р.).

Паралельно формується система недержавного регулювання діяльності 
господарських товариств — емітентів цінних паперів (переважно акціонерних 
товариств) та професійних учасників фондового ринку, найбільш значними 
організаціями якої є Українська фондова біржа, Перша фондова торговельна 
система, Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв тощо.
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Поява дедалі більшої кількості господарських товариств, залучення круп
них інвесторів (фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземців) у корпора
тивні відносини, активізація фондового ринку демонструють слабкість та не
досконалість чинного законодавства у цій сфері правового регулювання, що 
найчастіше призводить до порушення прав учасників господарських това
риств. Складається негативна ситуація у великих відкритих акціонерних то
вариствах, що налічують сотні й тисячі акціонерів. Питання корпоративного 
управління мають найважливіше значення для успішної діяльності таких то
вариств і повинні бути детально урегульовані на законодавчому рівні.

До прийняття нового Закону “Про акціонерні товариства” та нового 
Цивільного кодексу України деякі питання вирішуються на підзаконному 
рівні. Відповідно до Указів Президента України “Про додаткові заходи щодо 
розвитку фондового ринку України” від 26 березня 2001 р. № 198/2001, “Про 
заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товарист
вах” від 21 березня 2002 р. № 280/2002 Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку України було погоджено Рекомендації з найкращої прак
тики корпоративного управління для акціонерних товариств України (прото
кол від 2 червня 2002 р. № 8).

У 2001 р. було створено громадську організацію “Спілка акціонерів Украї
ни”. Метою її є об’єднання зусиль акціонерів для захисту своїх законних прав 
та інтересів, сприяння розвитку акціонерної справи в Україні, входження ак
ціонерного сегменту економіки у світові ринки, залучення інвестора, підви
щення професіоналізму в управлінні акціонерним капіталом, активізації його 
ролі на фондовому ринку, зростання ефективності акціонерного капіталу, 
формування довіри масового інвестора до акціонерної форми економічних від
носин.

Відчуження працівника від власності, що є основою теорії соціалізму, про
демонструвало свою недієздатність: економіка країн соціалістичного табору 
значно відставала від країн, де власність перебувала не в руках командноад
міністративної системи, а управлялася корпоративно, на основі акціонування. 

Неекономічні енерго та матеріаломісткі технології, нехтування виробни
чою та екологічною безпекою, відсутність належних маркетингових дослі
джень, що призводило до випуску непотрібної продукції на тлі дефіциту необ
хідної — такий спадок одержала Україна після отримання незалежності. 
Відродження акціонерної форми підприємницької діяльності розглядалося 
як ефективний шлях виходу української економіки з глибокої кризи, поро
дженої адміністративнокомандною системою управління. В Україні назріла 
нагальна необхідність приватизації державної власності. Ще наприкінці 80х 
років деякі державні підприємства почали емітувати акції (так звані акції 
трудового колективу та акції підприємств) на незначну частину статутного 
фонду, які поширювали серед своїх працівників з метою мобілізації додатко
вих фінансових ресурсів. Але фактично ці цінні папери були скоріше обліга
ціями, а не акціями і відповідно не давали їх власникам ніяких прав на кор
поративну участь в управлінських процесах на підприємстві.

Офіційний процес приватизації державного майна розпочався в Україні у 
1991 р. і здебільшого полягав у перетворенні державного підприємства на ак
ціонерне товариство. Соціальноекономічний зміст такого процесу в масшта
бах держави з населенням майже 50 мільйонів ще очікує свої оцінки, але оче
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видним є те, що акціонування є першим етапом приватизації, відбувається 
зміна реального власника — частина державного капіталу переходить у при
ватну власність трудового колективу, але й держава залишається власником 
певної частки капіталу. Акціонування дає можливість у процесі здійснення 
приватизації державної власності створити певний баланс інтересів різних 
верств населення та створює передумови для кінцевої корпоратизації підпри
ємства, коли частка акцій, що належить державі, перейде у відкритий про
даж. Незважаючи на те що в Україні бракувало інвестиційних фондів та  
інших форм фінансового посередництва, без яких масова приватизація не
можлива в умовах відсутності інформації про створення акціонерних това
риств, наприкінці 1995 р. вже нараховувалося 2659 відкритих акціонерних 
товариств. А з початком реалізації програми масової сертифікаційної прива
тизації на початку 1995 р. цей процес значно активізувався, у 1997 р. форму 
власності змінило 48 000 об’єктів, а серед 30 000 новостворених господарчих 
об’єктів 9000 були акціонерними. Відповідно до Указу Президента України, 
виданого в листопаді 1997 р., “Про міжнародні торги (тендер) як спосіб при
ватизації державного майна”, продаж пакету акцій найбільш ефективних та 
привабливих для інвесторів підприємств мав здійснюватися тільки через між
народний тендер. Позитив цих змін полягав в індивідуальному підході до 
кожного підприємства та залученні інвесторів, які замість сертифікатів вкла
дають реальні гроші й таким чином сприяють ефективності виробництва. На 
початку 2002 р. загальна кількість акціонерних товариств перевищувала 
34 000, з яких 58 % — закриті акціонерні товариства.

Проблема корпоративного управління тривалий час вважалася в Україні 
другорядною, куди важливішими для вітчизняних підприємців були прид
бання та перерозподіл активів, посилення контролю над фінансовими потока
ми і вивіз капіталу. Більшість заяв компаній про програми удосконалення 
корпоративного управління виявлялися лише іміджевими акціями. Проте з 
недавніх пір ситуація стала кардинально змінюватися на краще, почали фор
муватися норми корпоративного управління. Цей процес ґрунтується на двох 
найпоширеніших у світі моделях корпоративного управління — ринковій мо
делі та моделі контролю.

Підхід до корпоративного управління, заснованого на використанні ринко-
вої	 моделі (так званої англоамериканської), формувався в умовах корпора
тивного середовища, характерною рисою якого був високий ступінь роздріб
ності та розпорошеності акціонерної власності, висока емісійна активність, 
розвинений ринок прямих інвестицій, наявність великих і активних інститу
ційних інвесторів. В англоамериканській моделі активно використовуються 
різні форми мотивації членів ради директорів і менеджерів, що спонукають їх 
діяти в інтересах акціонерів. Ринкова модель корпоративного управління пе
редбачає наявність дієвого захисту прав акціонерів і акцентує увагу на прозо
рості бізнесу і високому ступені розкриття інформації.

Підхід до корпоративного управління, заснований на моделі	 контролю,  
істотно відрізняється від ринкової моделі. Притаманне такій моделі інститу
ційне середовище характеризується концентрацією великих пакетів акцій  
в руках вузького кола інвесторів (окремих осіб, кланів, держави), низьким  
ступенем ліквідності ринків капіталу і значною часткою інвестицій, притяг
нутих з “родинних” банків або з державного сектору. Таке середовище є ти
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повим для компаній країн Азії, Латинської Америки, значної частини конти
нентальної Європи, а також України й Російської Федерації. У цих регіонах 
власність переважно сконцентрована в декількох великих блоках, що доміну
ють в управлінні компаніями, які їм належать. Це призводить до того, що 
практика корпоративного управління відображає насамперед інтереси най
більших акціонерів, і виражається в тому, що, наприклад, системи заохочен
ня менеджерів і членів рад директорів побудовані на дотриманні інтересів 
найбільших акціонерів, розкриття інформації про бізнес компанії обмежене, 
а права міноритарних акціонерів уразливі. У цілому цій моделі притаманний 
внутрікорпоративний перерозподіл фінансових ресурсів, що вивільняються, 
на відміну від характерного для ринкової моделі перерозподілу через механіз
ми фондового ринку.

З цих двох моделей корпоративного управління інвестори віддають перева
гу ринковій, але це не означає, що вона краща за модель контролю. Головне, 
щоб модель корпоративного управління, яка використовується, відповідала 
особливостям конкретної країни, регіону, компанії. Кожний з ринків, що роз
вивається, вимагає адаптації традиційних моделей до своїх умов. Українські 
корпорації повинні створювати власний інструментарій корпоративного уп
равління з урахуванням як стадії розвитку економіки країни, так і вимог гло
бального ринку капіталу.

4.3.24. Ситуаційний менеджмент

Історичні передумови виникнення ситуаційного підходу до управління. 
Ситуаційний менеджмент виник наприкінці 60х років ХХ ст. внаслідок 
спроб пов’язати конкретні прийоми і концепції прогресивних шкіл управ
лінської науки з різними ситуаціями в практиці реальних організацій. Це 
було зумовлено тим, що ідеї всіх попередніх шкіл і підходів науки менедж
менту так і не призвели до вироблення дієвого способу управління, який би в 
будьякій ситуації давав змогу керівникам оперативно вирішувати управ
лінські завдання і тим самим істотно підвищувати ефективність організацій. 
Водночас ситуаційний підхід не піддає сумніву вірність концепцій традицій
ної теорії управління, школи людських відносин і школи науки управління. 
Він тісно пов’язаний із системним підходом, дає змогу керівникові разом із 
цілісним уявленням об’єкта управління та його функціонування в зовнішньо
му середовищі ефективно управляти певною ситуацією прийняття рішень, 
приймати рішення на підставі аналізу та розуміння ситуації, динаміки її 
змін. Було вжито спробу знайти типологію рішень в галузі організації вироб
ництва і управління системою внутріфірмового планування і бухгалтерського 
обліку, інформаційнорозрахункових систем, у доборі кадрів тощо стосовно 
кожної із типових управлінських ситуацій.

У ситуаційному підході також збережено концепцію процесу управління, 
яка застосовується до всіх організацій. Наприклад, усі організації повинні 
створювати структури для того, щоб досягти своєї мети. Проте існує багато за
собів побудови організаційних структур. Може бути створено різну кількість 
рівнів управління. Керівники середньої і низової ланок можуть брати більшу 
участь у прийнятті рішень або, навпаки, керівники вищої ланки — приймати 
найбільш відповідальні рішення. Якщо визначений вид діяльності може ло
гічно відповідати двом різним підрозділам, керівництво повинне вирішити, 
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яке з них конкретно займатиметься цим. Більш того, оскільки ситуація може 
змінюватися, керівництво має вирішити, як необхідно відповідно змінити 
організаційну структуру, щоб зберегти ефективність організації. 

Термін “ситуаційний підхід” не слід плутати з “методом ситуацій” (case 
method), який широко застосовується у навчанні менеджерів шляхом аналізу 
конкретних прикладів, випадків із практики управління. Такий підхід ха
рактерний для досить впливової й емпіричної школи в управлінні, зокрема 
Гарвардської, де досвіду надається більшого значення, ніж науковим методам 
[117]. 

Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація — конкретний 
набір обставин, що значною мірою впливають на діяльність організації в пев
ний час. А оскільки існує безліч таких факторів, як у самій організації, так і у 
зовнішньому середовищі, то немає єдиного “кращого” методу управління 
діяльністю організації. Найефективнішим буде такий метод управління, який 
найбільше відповідає ситуації, що склалася.

Розгляд ситуації як важливого явища не був чимсь новим в управлінській 
теорії. Випереджуючи свій час, Мері Паркер Фоллет ще в 20х роках минуло
го століття говорила про “закон ситуації”. Вона зазначала, що “різні ситуації 
вимагають різних типів знань” і що людина, яка володіє знаннями стосовно 
тільки однієї ситуації, прагне бути в добре керованих ділових ситуаціях за ін
ших однакових умов. Два десятиліття потому, в 1948 р. Ральф Стогдилл (уні
верситет штату Огайо) здійснив ретельне дослідження характерних якостей 
лідерів і також дійшов висновку, що саме ситуація більшою мірою визначає, 
які риси і навички потрібні лідеру. Проте лише наприкінці 60х років науков
ці галузі управління у співпраці з дослідниками зі сфери соціальних наук 
одержали достатній доробок щодо підпорядкування змін, які впливають на 
організацію та ефективність управління в різних ситуаціях. Наприклад, це 
дуже важливо для порівняння стилів управління в різних культурах; хоча ба
гато організацій намагаються запровадити прогресивні японські методи уп
равління, успіх може залежати від добору лише тих методів, що відповідають 
культурі людей, якими керують.

Сутнісна характеристика ситуаційного менеджменту. Більшість теорій уп
равління можуть бути застосовані для вирішення тільки вузького кола про
блем, пояснюючи лише певний бік реальності. Але, якщо вийти за ці вузькі 
межі, теорія чи не спрацьовує взагалі, чи може перекручувати результати. Цих 
недоліків спроможний уникнути ситуаційний підхід. Тому вчені в галузі су
часного менеджменту постійно повертаються до його вивчення та визначення 
значущості в реальній управлінській діяльності. Так, М. Мескон, Ф. Хедоурі 
визначають ситуаційний підхід не як простий набір прописаних вказівок, а як 
спосіб мислення щодо організаційних проблем та їх вирішення. Ситуаційний 
підхід, на думку цих авторів, визнає, що хоча загальний процес однаковий, 
специфічні прийоми, які повинні використовувати керівники для досягнення 
цілей організації, можна значно варіювати [71].

Ситуаційна теорія управління дає рекомендації з керування в конкретних 
ситуаціях. Виділяються чотири обов’язкових кроки, які повинен здійснити 
менеджер, щоб досягти ефективного управління в кожній конкретній ситуа
ції:
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1. Керівник повинен знати засоби професійного управління, що довели 
свою ефективність. Мається на увазі розуміння процесу управління, індивіду
альної та групової поведінки, систематичного аналізу, методів планування, 
контролю, якісних методів ухвалення рішення тощо. Керівник повинен вміти 
аналізувати ситуацію щодо вимог, які вона висуває до організації та її харак
терних особливостей.

2. Кожна з управлінських концепцій і методик має свої переваги і недолі
ки або порівняльні характеристики, якщо вони застосовуються до конкретної 
ситуації. Керівник повинен уміти передбачати імовірні наслідки як позитив
ні, так і негативні, від застосування певної методики чи концепції. 

3. Керівник повинен уміти правильно інтерпретувати ситуацію. Необхід
но правильно визначити, які фактори є найважливішими в даній ситуації і 
який імовірний ефект може спричинити зміна однієї чи кількох змінних.

4. Керівник повинен уміти узгоджувати конкретні прийоми, що мали б 
найменший негативний ефект і якомога менше недоліків, з конкретними си
туаціями, тим самим забезпечуючи досягнення цілей організації найефектив
нішим шляхом за існуючих обставин.

Ситуаційний підхід має на меті навчити менеджерів “ситуаційному мис
ленню”, тобто умінню правильно оцінювати управлінськовиробничі ситуації 
та знаходити виходи із них. Це оперування на рівні свідомості менеджера з 
деякими моделями. Менеджер моделює, поперше, ситуацію, що реально 
склалася; подруге, ідеальну (з його погляду), а потретє, бажану, але водно
час реально досяжну. Остання є перехідною від фактичної до ідеальної, яку з 
певних причин неможливо досягти. 

Концептуальну модель ситуаційного менеджменту можна представити у 
вигляді схеми (рис. 4.20) [11].

Ситуаційний підхід концентрується на ситуаційних відмінностях між ор
ганізаціями та всередині них. Він пов’язує конкретні прийоми і концепції з 
певними ситуаціями задля ефективнішого досягнення мети організації. Про
те визначення та характеристика усіх ситуаційних факторів, які впливають 
на організацію, не є метою ситуаційного менеджменту. В ситуаційному під
ході вивчають лише ті фактори, ступінь впливу яких на організацію є най
більшим. 

За ситуаційного менеджменту застосовують різноманітні методи і методи
ки прогнозування, які поділяються на евристичні (засновані на думці експер
тів) і математичні. Методи прогнозування повинні забезпечувати можливість 
передбачення розвитку проблемних ситуацій. Важливість цього кроку в цик
лі ситуаційного управління полягає в тому, що він є фактично другим після 
ідентифікації ситуації у вирішенні ситуаційних завдань управління. Роз
пізнавши ситуацію, визначивши причину і джерела її виникнення, необхідно 
відповісти на питання: як далі вона може розвиватися, до яких наслідків 
може призвести. Це має істотне значення для прийняття рішення на кожному 
етапі процесу ситуаційного управління.

Головна увага в ситуаційному підході фокусується на відносинах між внут
рішнім та зовнішнім середовищами організації. Успіх чи невдача ситуаційно
го підходу значною мірою ґрунтується на етапі, що визначає змінні ситуації 
та їх вплив. Якщо це не буде зроблено правильно, не можна цілком оцінити 
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порівняльні характеристики чи пристосувати метод до ситуації. Визначення 
цих основних змінних, особливо в галузі лідерства і поведінки організаційних 
структур та кількісних оцінок, є найважливішим внеском ситуаційного під
ходу в управлінні. 

Менеджери, які використовують ситуаційний підхід, повинні знати про 
дію обмежуючих або стримуючих факторів, що існують усередині їх власних 
організацій. Ситуаційний підхід визнає три основних обмеження: технологіч
не, людське й у постановці завдання. Технологічні	обмеження визначаються 
типом і гнучкістю організаційних засобів виробництва товарів або послуг. 
Різні типи організації вимагають різних видів технологічних ресурсів. Так, 
через величезні капітальні витрати на машини та устаткування у виробництві 
таким підприємствам важко швидко змінити технологію, щоб розпочати за
доволення нових потреб. Технологія багато в чому визначає і ступінь взаємо
залежності серед різних сегментів організації. Чим вищий ступінь взаємоза
лежності, тим більше потрібно координації, а отже, більше управлінського 
мистецтва.

Обмеження	 в	 постановці	 завдання	 зумовлене фактичним характером 
робіт, виконуваних працівниками. Деякі з них можуть працювати в методич
ній манері з невеликою варіацією у своїх діях, як у випадках складального 
конвеєра. Інші можуть бути залучені у більш комплексні та менш регламен
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Рис.	4.20. Підсистема ситуаційного менеджменту в організації
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товані роботи: перевірка телеапаратури, де робітники повинні усувати самі 
різні дефекти у виробах.

Людські	обмеження відображають рівні компетенції людей, які працюють 
в організації. Один з випадкових факторів тут полягає у визначенні мотивації 
груп робітників. Чи цікавляться вони заробітною платою і гарантією роботи 
або більше зацікавлені в просуванні, особистому розвитку й у ставленні до їх
ньої особистості.

Ситуаційний менеджмент поділяє ситуації, які можуть виникнути в ор
ганізації, на такі види: звичайну виробничу ситуацію і дві проблемні — кри
зову і надзвичайну.

Звичайна	 виробнича	 ситуація	—	 такий стан справ в організації на будь
який момент, коли виробничі й економічні показники підприємства або його 
підрозділів, а також мікроклімат у колективі перебувають на належному рів
ні, тобто цілком відповідають наміченим планам чи мають допустимі відхи
лення, встановлені стандартами підприємства. Іншими словами, підприємс
тво (підрозділ) працює в зоні допустимого ризику, управління відбувається за 
звичайною функціональною схемою, внаслідок чого розрахунковий прибуток 
повинен бути отриманий.

Кризова	 ситуація	— одна з форм проблемної, характеризується можли
вістю втрат через відхилення, що перевищує певні межі. Величина втрат 
може перевершити очікуваний прибуток, підприємство не одержує ніякого 
доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат. Підприємство вияв
ляється в зоні критичного ризику.

Надзвичайна	ситуація	—	проблемна ситуація, що виявилася в зоні катас
трофічного ризику, межа втрат якої перевершує критичний рівень, очікува
ний виторг і в максимумі може досягати величини, рівної власному капіталу, 
чи його перевершувати. У підсумку — крах, банкрутство.

Функціонування організації вважається успішним, якщо вона постійно 
домагається поставлених цілей. Якщо в звичайних ситуаціях управління 
здійснюється звичайними прийомами за функціональної схеми, то в проблем
них ситуаціях її недостатньо. Необхідні спеціальні прийоми і підходи управ
ління ситуацією як на стратегічному, так і тактичному рівнях. Узгодження 
ситуаційного менеджменту зі стратегією і тактикою фірми показано на 
рис. 4.21.

Особливе місце в ситуаційному менеджменті посідають питання вивчення 
проблемних ситуацій та їх розв’язання. Загальний порядок дій цілком узго
джується із загальною теорією прийняття рішень, але має більш стрімкий ха
рактер, стиснутий у часі, а ціна прийнятих управлінських рішень різко 
зростає. Крім того, у ситуаційному менеджменті значно розвинений блок про
гнозування, без якого неможливе застосування цього виду управління. 

Загальну технологічну схему ситуаційного управління можна подати у 
вигляді восьми блоків (рис. 4.22) [11].

Вони характеризують зворотнопоступальну послідовність різних операцій 
та їх груп при розробленні та здійсненні управлінського рішення і, таким чи
ном, — оптимальний варіант виходу організації із кризової ситуації (передба
чуваної чи такої, що вже настала).

Блок	1.	На цьому етапі ситуаційного управління створюється спеціалізова
на робоча група. Вона може складатися як із власних кадрів організації, так і 
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з фахівців, запрошених зі сторони лише на час можливої чи реальної кризової 
ситуації. Фахівці повинні мати знання з теорії криз, прогнозування, конфлік
тології, розроблення управлінських рішень, дослідження систем управління, 
макроекономіки, мікроекономіки тощо. Вони також мають вміти розв’язувати 
проблеми у процесах ситуаційного управління і бути ознайомленими з прак
тичною методологією ефективного управління в умовах ризику і невизначе
ності, мати спеціальну підготовку в галузі менеджменту, розуміти і врахову
вати специфіку роботи підприємства в регіональній і галузевій інфраструктурі, 
функціональну специфіку управління фінансами, персоналом, технологіями, 
інформаційними потоками тощо.

Група може бути виділена в окрему структурну одиницю чи мати статус 
консультативного органу при апараті управління організацією. Критеріями 
добору в корпус фахівців ситуаційного управління є характерні риси особи, 
досвід практичної діяльності, характер освіти і соціальнопсихологічна спря
мованість діяльності.

Блок	 2.	 Він передбачає перевірку доцільності та своєчасності здійснення 
заходів щодо ситуаційного управління. За недоцільності відбувається повер
нення до вихідної ситуації — пошуку нових цілей, планування за ними спе
ціальних заходів. За наявності обґрунтування доцільності та своєчасності за
стосування ситуаційного управління, відбувається перехід до блоку 3.

Блок	 3.	 На цьому етапі розробляють управлінські рішення ситуаційного 
характеру, що здійснюється, у свою чергу, за кількома етапами. Основними з 

Місія  
організації

Цілі та стратегії

Стратегічний 
аналіз

Тактчні цілі  
діяльності

Експресдіагностика 
фінансового стану

Прогноз діяльності  
і ситуації

Деталізований аналіз 
фінансового стану Тактичне  

функціональне 
управління

Аналіз параметрів 
поточної діяльності

Проблемна  
ситуація

Стратегічне 
функціональне 

управління

Ситуаційний  
менеджментНемає  

відхилень

Рис.	4.21. Узгодження ситуаційного менеджменту зі стратегією і тактикою фірми
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них є збирання вихідної інформації про ситуацію в організації, структурно
морфологічний аналіз ситуації, пошук шляхів виведення організації з кризо
вої ситуації, визначення необхідних ресурсів, перевірка можливості до
сягнення поставлених цілей.

Блок	 4.	 Створюється система реалізації управлінських рішень за виснов
ком організації щодо кризової ситуації. При цьому групою фахівців, що під
готувала ці рішення, визначаються їхні конкретні виконавці. Виконавець по
винен мати у своєму розпорядженні необхідні й достатні ресурси для 
виконання ситуаційного управлінського рішення, а також за своєю кваліфі
кацією відповідати рівню і складності поставлених перед ним завдань. В ін

Рис.	4.22. Загальна технологічна схема ситуаційного управління
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шому разі виконання заходів ситуаційного управління відбуватиметься за ін
шою схемою, відмінною від запланованої, а може стати неможливим.

Блок	5.	Здійснюється організування виконання управлінських рішень. Це 
конкретні організаційнопрактичні заходи, реалізація яких у чітко визна
ченій послідовності дасть змогу досягти цілей, поставлених у ситуаційному 
управлінні.

Блок	6.	Оцінка й аналіз якості виконання управлінських рішень за показ
никами діяльності організації. Якщо виконання рішення не призвело до 
якихнебудь змін (позитивних чи негативних), розглядають причини, з яких 
невиконані рішення чи отримані результати відмінні від запланованих. Після 
визначення причин незадовільного виконання управлінського рішення підго
товляють нове з урахуванням отриманих результатів здійснених заходів си
туаційного управління.

У разі позитивних результатів виконання управлінського рішення, тобто 
якщо в роботі фірми намітилися тенденції до поліпшення показників госпо
дарської діяльності, але не в тому обсязі, який необхідний, то вносяться зміни 
в систему реалізації управлінських рішень. Якщо якість виконання управ
лінського рішення задовольняє критерії ефективності, тобто воно виконано й 
отримані необхідні результати, у діяльності організації відбулися зміни на 
краще, переходять до наступного етапу ситуаційного управління.

Блок	 7.	 Перевіряється доцільність виконання подальших робіт з виходу 
організації з кризової ситуації, що полягає у визначенні стадії виконання си
туаційної програми. Якщо фахівцями дається висновок про виконання ситуа
ційної програми, а ситуація кризового становища організації на ринку не змі
нилася, необхідно розробити заходи щодо зміни статусу організації, зокрема 
можливе визнання її банкрутом, і здійснити заходи, пов’язані з реалізацією 
процедур визнання банкрутства. Якщо ж ситуаційна програма виконана, а 
зовнішня ситуація становища організації змінилася, систему ситуаційного 
управління адаптують до умов, що змінилися на ринку. Для виведення ор
ганізації з кризової ситуації здійснюється підготовка додаткових управлінсь
ких рішень ситуаційного характеру.

Блок	 8.	 На заключному для цієї технологічної схеми етапі ситуаційного 
управління розробляють заходи щодо прогнозування майбутніх кризових си
туацій. Прогнозування є невід’ємною частиною технології ситуаційного уп
равління. Воно дає змогу якщо не уникнути небезпечної ситуації, то підготу
ватися до неї та мінімізувати її наслідки.

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть характеристики організацій як об’єктів управління.
2. Які типи організацій ви знаєте?
3. Які вам відомі наукові підходи до визначення ролі та змісту стратегічно

го управління?
4.  Назвіть основні функції фінансового менеджменту.
5. Які основні завдання операційного менеджменту?
6. Покажіть місце логістичного менеджменту в системі управління фірми.
7. Розкрийте напрями підвищення конкурентоспроможності організації.
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8. Які завдання менеджменту продуктивності вирішуються в сучасних ор
ганізаціях?

9. На основі яких принципів здійснюється менеджмент якості?
10. Перелічіть напрями роботи сучасних служб управління персоналом.
11. Які види і методи мотивації вам відомі?
12. Охарактеризуйте зміст процесу маркетингового менеджменту.
13. Назвіть основні складові інформаційнокомунікаційного менеджменту.
14. Які функції інвестиційного менеджменту ви знаєте? Розкрийте їх 

зміст.
15. Дайте сутнісну характеристику інноваційному менеджменту.
16. У чому полягають зміст і основні завдання антикризового менедж

менту?
17. Які завдання вирішуються при управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства?
18. Які існують організаційні форми управління проектами?
19. Яку роль відіграє самоменеджмент у підвищенні ефективності діяль

ності керівника?
20. Розкрийте особливості розвитку корпоративного менеджменту в Ук

раїні.
21. Назвіть вимоги до керівника з погляду ситуаційного менеджменту.
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Розділ 5 

СучаСні  технології  менеджменту

5.1. Розроблення і реалізація стратегії розвитку

Розроблення стратегії здійснюється в кілька етапів: аналіз середовища ор-
ганізації; формування місії та загальноорганізаційних цілей; аналіз страте-
гічних альтернатив та вибір стратегії; реалізація стратегії; стратегічний конт-
роль [1, 4, 29 ].

5.1.1. Аналіз середовища організації

Процес розроблення стратегії починається з аналізу ділового середовища 
(комплексного дослідження факторів, які можуть вплинути на економічний 
стан і розвиток підприємства), і здійснюється за трьома напрямами: аналіз 
макрооточення; аналіз галузевого ринку; аналіз внутрішнього середовища ор-
ганізації.

Макрооточення і галузевий ринок є елементами зовнішнього середовища, 
вивчення якого дає змогу виявити можливості та загрози для розвитку під-
приємства. Аналіз внутрішнього середовища допомагає визначити сильні та 
слабкі сторони організації. Кінцевою метою аналізу ділового середовища вва-
жається формування альтернативних стратегічних рішень, їх оцінка і оста-
точний вибір стратегії.

Аналіз макрооточення. Аналізуючи макрооточення підприємства, вивча-
ють фактори, які прямо не стосуються короткотермінової діяльності підпри-
ємства, але можуть вплинути на його довгостроковий розвиток. Серед числен-
них можливих факторів макрооточення основними вважаються: економічні, 
правові, політичні, соціальні, технологічні та міжнародні.

До економічних факторів належать: 
• тенденції валового національного продукту; 
• стадія ділового циклу; 
• відсоткова ставка і курс національної валюти; 
• кількість грошей в обігу; 
• рівень інфляції; 
• рівень безробіття; 
• контроль цін і заробітної плати; 
• ціни на енергоресурси; 
• інвестиційна політика; 
• природні ресурси; клімат;
• рівень розвитку конкурентних відносин; 
• рівень освіти робочої сили і розмір заробітної плати.
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Аналіз економічних факторів повинен здійснюватися комплексно.
Аналіз правових факторів дає організації можливість визначити для себе 

припустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими суб’єктами господарювання 
і прийнятні методи захисту власних інтересів. До правових факторів належать: 

• дієвість правової системи; 
• традиції в галузі законодавства; 
• ступінь обов’язковості виконання законів; 
• правова захищеність підприємств, фірм; 
• динамізм, зміни правового середовища; 
• рівень суспільного контролю за діяльністю правової системи суспільс-

тва; 
• ступінь невідворотності правових санкцій до організації.
При вивченні політичних факторів аналізують: 
• політичну стабільність;
• які партії є при владі, їх програми; 
• стабільність уряду, його спроможність здійснювати власну політику; 
• ступінь суспільного незадоволення; 
• силу опозиційних партій, їх програми; 
• терміни проведення виборів на різних рівнях, можливі переможці, кого 

потрібно підтримувати; 
• привабливість інвестиційного клімату.
Соціальними факторами є: 
• демографічна структура населення (стать, вік, динаміка); 
• стиль життя, традиції, звички; 
• соціальна мобільність населення, рівень освіти; 
• активність споживачів; 
• ставлення людей до роботи та якості життя; 
• інші.
Соціальні фактори впливають як на інші групи факторів макрооточення, 

так і на внутрішнє середовище організації; змінюються повільно, але істотно; 
від них залежать споживчі переваги, смаки і попит, а отже і можливості під-
приємства реалізувати свою продукцію.

Технологічні фактори несуть в собі значні можливості для фірми (розроб-
лення новинок; поява нових ринків і можливості їх опанування) і суттєві за-
грози (моральне старіння продукції фірми; скорочення ринку збуту). Вивча-
ють: витрати на НДДКР з різних джерел; захист інтелектуальної власності; 
державну політику в галузі НТП; нові продукти (швидкість оновлення, дже-
рела ідей). Вивчати технологічні фактори необхідно для того, щоб встигнути 
вчасно відмовитися від старих розробок і почати використовувати нові.

Міжнародні фактори: структура економіки країни, характер розподілу 
доходів, обмінний курс валюти стосовно країни-партнера, рівень ВВП, рівень 
податків тощо. Оскільки більшість великих та тисячі малих компаній діють 
на міжнародному ринку, зміни цих факторів можуть негативно або позитивно 
вплинути на їх розвиток.

Оцінити майбутній вплив глобальних чинників досить складно. Але сама 
спроба здійснити таку оцінку примушує менеджерів замислитись над пробле-
мами, які можуть спіткати організацію, продумати свою поведінку в разі їх 
виникнення.
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Аналіз ситуації на галузевому ринку фірми. Здійснюється в такому по-
рядку:

1. Дослідження основних економічних характеристик галузевого ринку:
• розміри ринку; 
• темпи зростання і стадія, на якій перебуває галузевий ринок; 
• прибутковість галузі, яка сприяє зростанню чи скороченню кількості 

підприємств на ринку; 
• галузеві бар’єри; 
• вимоги до обсягів необхідних капіталовкладень; 
• кількість підприємств-конкурентів в галузі та їх відносні розміри (час-

тка галузевого ринку), залежно від яких на ринку можуть бути різні 
моделі конкуренції (чиста конкуренція, монополістична конкуренція, 
олігополія, чиста монополія) із своїми особливостями; 

• темпи і напрями технологічних змін у виробництві та створенні нової 
продукції; 

• рівень диференціації продукції галузі; 
• ступінь і напрям інтеграційних зв’язків між підприємствами галузі; 
• економія на масштабах виробництва (транспортування, маркетингу, 

реклами; 
• кількість покупців та їх фінансові можливості; 
• надлишки або дефіцит виробничих потужностей. 
2. Вивчення ступеня впливу основних конкурентних сил в галузі. Згідно 

з моделлю професора Гарвардської школи бізнесу Майкла Портера, стан кон-
куренції в галузі характеризується п’ятьма конкурентними силами: 

• cуперництво між продавцями всередині галузі;
• вплив підприємств з інших галузей, які пропонують товари-замінники; 
• можливість появи нових конкурентів у галузі; 
• здатність постачальників сировини, матеріалів та інших ресурсів дикту-

вати свої умови; 
• здатність споживачів впливати на ринкову ситуацію.
3. Аналіз рушійних сил, що зумовлюють зміни в галузі. Рушійні сили — 

події, які мають найбільший вплив і визначають характер змін галузевого 
ринку. Рушійні сили показують менеджерам, які основні фактори (процеси, 
події) максимально впливатимуть на розвиток підприємства в найближчі 
кілька років. В ході аналізу рушійних сил змін в галузі необхідно класифіку-
вати їх, виділити головні (як правило, не більше трьох–чотирьох) та друго-
рядні. Потім потрібно визначити ступінь і наслідки впливу на галузевий ри-
нок і підприємство окремо кожної основної рушійної сили, другорядні не 
розглядати. Варіант стратегії підприємства повинен бути пристосований до 
спрогнозованого розвитку дій рушійних сил.

До рушійних сил розвитку галузевого ринку належать: 
• зміни динаміки економічного зростання галузі; 
• зміни законодавства і політики уряду, місцевої влади; 
• зміни суспільних цінностей, складу споживачів, їх уподобань, потреб, 

способів використання товарів; 
• технологічні зміни, поширення ноу-хау, впровадження нової продукції; 
• зміни продуктивності підприємств і структури їх витрат на основні фак-

тори виробництва; 
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• поява на ринку чи вихід з нього великих підприємств; 
• зростаюча глобалізація галузевих ринків; 
• зміни в маркетинговій політиці провідних компаній.
4. Визначення стратегічних груп конкурентів у галузі. Стратегічна гру-

па конкурентів — фірми, що змагаються, з однаковим ступенем конкурент-
них активностей і однаковими позиціями на ринку. Компанії, що входять до 
однієї стратегічної групи, схожі за такими ознаками: випуск подібної про-
дукції; надання покупцям аналогічних послуг; використання одних і тих 
самих каналів розподілу; застосування однакової технології; продаж товарів 
в однакових ціновому і якісному діапазонах; націленість на одних і тих са-
мих споживачів; однакові стратегічні орієнтири та механізми їх досягнен-
ня. В галузі може бути від однієї до кількох стратегічних груп. Фірми однієї 
стратегічної групи є більш очевидними і жорсткими конкурентами, ніж фір-
ми різних груп. Зміна умов на ринку стимулює фірми до переходу в інші 
стратегічні групи.

5. Визначення ключових факторів успіху в конкурентній боротьбі для 
певної галузі. Ключові фактори успіху (КФУ) галузі — це загальні для всіх 
підприємств галузі керовані змінні (можливості, результати діяльності), ре-
алізація яких дає змогу підсилити їх конкурентні позиції. Керівництво по-
винне знати і надавати особливої уваги КФУ, оскільки вони визначають кон-
курентні можливості, імовірність зростання або провалу фірми на певному 
ринку. Менеджери, які неправильно оцінили вплив факторів на забезпечення 
тривалого успіху в конкурентній боротьбі, схильні орієнтуватися на помил-
кові стратегії або обирати менш важливі для забезпечення конкурентних пе-
реваг цілі. Ключові фактори успіху в різних галузях відмінні, вони також 
змінюються залежно від стадії розвитку галузі.

6. З’ясування привабливості та перспективності галузі. При підсумко-
вому визначенні привабливості галузі важливими є такі фактори: 

• потенціал зростання галузі; 
• сприятливий або несприятливий вплив на цю галузь основних рушій-

них сил; 
• можливість приходу в галузь (виходу з галузі) потужних фірм (поява но-

вих фірм знижує привабливість галузі; вихід з ринку великої фірми або 
кількох фірм надає можливість для зростання на ринку частки інших 
фірм); 

• стабільність попиту (залежність його від пори року, економічного цик-
лу, зміни смаків споживачів, наявності товарів-замінників); 

• посилення або послаблення впливу сил конкуренції; 
• суттєвість проблем, що стоять перед галуззю в цілому; 
• ступінь ризику і невизначеності, пов’язаної з майбутнім розвитком га-

лузі; 
• зростання або зниження прибутковості галузі як результату існуючих 

умов конкуренції і рушійних сил.
Якщо в галузі існує перспектива отримання вищого прибутку, ніж в ін-

ших, — вона приваблива, потрібно використовувати агресивні стратегії зрос-
тання і розвитку. За відсутності перспективи отримання високих прибутків 
галузь неприваблива. Потрібно виявляти обережність при інвестуванні; захи-
щати свої конкурентні переваги; великим фірмам купувати дрібні за низькою 
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ціною, диверсифіковані в привабливіші галузі; слабким компаніям виходити 
з галузі або інтегруватися з іншими компаніями.

Внутрішній аналіз підприємства. Вивчають кілька основних питань:
1. Рівень ефективності діючої стратегії. Діюча стратегія оцінюється в 

якісному (обґрунтованість, відповідність ситуації, внутрішня узгодженість, 
завершеність) і кількісному (стратегічні та фінансові результати діяльності) 
аспектах. Чим кращі результати оцінки, тим меншою є необхідність зміни 
стратегії. Негативні результати оцінки (або швидкі зміни на галузевому рин-
ку) підвищують необхідність перегляду стратегії.

2. Сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози для 
його розвитку. Сильні сторони підприємства є запорукою успіху і повинні 
бути використані як елементи стратегії. Слабкі сторони допомагають знайти 
вразливі ділянки, що вимагають особливої уваги. Можливості та зовнішні за-
грози важливі з тієї причини, що стратегія повинна розроблятися з вико-
ристанням можливостей і з метою захисту від зовнішніх загроз.

3. Рівень конкурентоспроможності цін і витрат підприємства. Він свід-
чить про міцність його позицій на галузевому ринку, допомагає визначити 
ефективність окремих видів діяльності (процесів, функцій, операцій підроз-
ділів) як усередині організації, так і порівняно з конкурентами.

4. Міцність конкурентної позиції підприємства:
• тенденції її зміцнення або послаблення за збереження діючої стратегії;
• рівень використання галузевих ключових факторів успіху порівняно з 

конкурентами;
• наявність у підприємства конкурентних переваг або перебування його в 

несприятливому стані.
5. Стратегічні проблеми, з якими стикається підприємство. Повний 

перелік відповідей на це питання буде одержано на підставі результатів 
аналізу підприємства, галузевого ринку і конкурентів. Аналізуючи сильні 
та слабкі сторони, доцільно вивчати п’ять основних функціональних сфер 
підприємства: маркетинг, фінанси, виробництво, людські ресурси, культуру 
та імідж.

При дослідженні функції маркетингу необхідно звернути увагу на такі мо-
менти: частка ринку; розмаїття та якість асортименту продукції; порядок 
здійснення контролю змін уподобань та інтересів споживачів; дослідження та 
розроблення нових товарів і ринків; сервісне обслуговування клієнтів тощо.

Детальний аналіз фінансового стану повинен дати керівництву інформа-
цію про фінансову стабільність і платоспроможність фірми на дату аналізу; 
майновий стан фірми на дату аналізу; інтенсивність використання капіталу 
та рентабельність діяльності фірми за певний термін; зміни фінансового стану 
за звітний період та його динаміку за кілька років та ін.

Під час дослідження слабких і сильних сторін управління виробництвом 
(основною діяльністю) необхідно відповісти на такі питання: 

• чи може фірма виробляти товари (надавати послуги) з нижчими витра-
тами, ніж конкуренти;

• який доступ фірма має до необхідних матеріалів, чи залежить вона від 
одного постачальника або кількох;

• чи має фірма ефективну систему контролю якості;
• наскільки ефективно спланований процес виробництва.
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При дослідженні людських ресурсів мають бути враховані: рівень ком-
петентності та підготовки менеджерів; застосування ефективної системи 
винагороди; динаміка і причини втрат провідних спеціалістів останнім ча-
сом.

Культура та імідж підприємства значно впливають на успішну діяль-
ність фірми. Культура відображає атмосферу або клімат, домінуючі звичаї, 
традиції та зразки поведінки персоналу фірми. Керівництво повинне викорис-
товувати організаційну культуру для залучення працівників певного типу і 
стимулювання потрібної лінії поведінки. Імідж фірми — уявлення про неї, 
яке сформувалось у партнерів, клієнтів, суспільства в цілому.

Керівнику необхідно з’ясувати:
• репутацію фірми стосовно досягнення визначених цілей;
• послідовність її у своїй діяльності;
• привабливість її для серйозних партнерів.
У результаті внутрішнього аналізу, з’ясування сильних і слабких сторін в 

найважливіших функціональних зонах фірми керівництво може розподілити 
їх на такі:

• зони, які можуть зачекати;
• зони, які потребують негайного втручання;
• зони, переваги яких необхідно використовувати в зовнішньому середо-

вищі.
Після детального аналізу навколишнього середовища організація може пе-

рейти до наступного етапу розроблення стратегії — визначення місії та за-
гальноорганізаційних цілей.

5.1.2. Формулювання місії та стратегічних цілей

Місія фірми — головне призначення, чітко сформульована причина існу-
вання, які формують основні напрями та орієнтири її діяльності. Місія фірми 
окреслює межі бізнесу організації, дає змогу уявити можливості фірми та виз-
начитись з тим, на що не треба марно витрачати зусилля.

Місія повинна:
• бути офіційно сформульована і проголошена співробітникам організа-

ції;
• допомагати визначати, чим насправді займається організація, яка сут-

ність її діяльності, перспективи, напрями розвитку тощо;
• фокусувати увагу на споживачах, а не на товарі, визначатись з ураху-

ванням споживчих потреб, інтересів і запитів;
• бути яскраво, лаконічно, зручно для сприйняття сформульованою. 
Місія підприємства має містити інформацію щодо сфери (сфер) діяльності 

фірми. Визначальними елементами меж діяльності можуть бути: 
• товари, технології, групи клієнтів, їх потреби тощо; 
• інформація про конкурентні переваги; 
• особливості організаційної культури (система пріоритетів, цінностей, 

норм управління, організації виробництва, відносин фірми з навколиш-
нім середовищем); 

• напрями розвитку організації в довгостроковій перспективі; 
• користь організації для суспільства.
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Добре сформульована місія дає змогу співробітникам фірми відчути себе 
учасниками спільної діяльності в процесі освоєння можливостей, що відкри-
ваються, підкреслює значущість їхньої діяльності .

Провідні фахівці стратегічного менеджменту розробили рекомендації з ор-
ганізації процесу формулювання місії:

1) місія формується після здійснення комплексного аналізу ділового 
середовища, визначення можливостей і загроз із зовнішнього середовища, а 
також сильних і слабких сторін підприємства;

2) на підставі сформульованої місії визначають сукупність цілей розвитку 
підприємства, стратегії їх досягнення, розробляють плани, графіки і бюдже-
ти (рис 5.1);

Аналіз  
бізнес- 

середовища

Стратегічне бачення

Місія організації

Стратегічні цілі

Стратегії

Стратегічні завдання

Програми, плани-проекти, графіки, бюджети

Ресурси

Рис. 5.1. Місце місії в системі стратегічного планування

3) перед тим, як розпочати процес прийняття рішення щодо розроблення 
місії підприємства, власник (керівник) має відповісти на такі запитання:

• до якої сфери бізнесу належить нинішня діяльність підприємства; 
• чим воно збирається займатися в майбутньому;
• за рахунок чого забезпечуватиметься розвиток;
4) визначення бізнесу компанії в місії слід формулювати не в термінах 

продукції, що виробляється (вона може застарівати, замінятися новою), а в 
термінах потреб покупців, які є стабільнішими;

5) місія не повинна містити інформацію про конкретні дії, терміни їх ви-
конання, вона визначає тільки основні напрями розвитку організації;

6) потрібно уникати занадто вузьких (для великих компаній) і занадто ши-
роких (для невеликих фірм) варіантів визначення місії організації;

7) місія організації може переглядатися, коригуватися внаслідок суттєвих 
змін ринку, технологій, злиття і поглинання компаній, виходу фірми на нові 
ринки;

8) у великих диверсифікованих компаніях місії розробляються окремо для 
корпорації в цілому, для кожного підприємства і функціональних ключових 
підрозділів;

9) при розробленні та формулюванні місії потрібно враховувати інтереси 
основних груп людей, які мають вплив на діяльність організації: власників, 

Напрям  
планування
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співробітників, покупців продукції, ділових партнерів, місцевого населення, 
суспільства в цілому; ступінь прояву інтересів цих груп залежить від роз-
мірів, стану організації, типу бізнесу;

10) при розробленні місії потрібно забезпечити її відкрите обговорення серед 
вищого керівництва та інших зацікавлених в діяльності організації осіб з вико-
ристанням методів дискусії, “мозкового штурму”, сценаріїв, методу Дельфі; 

11) місія повинна бути чітко сформульованою, зрозумілою для всіх учасни-
ків бізнес-оточення організації;

12) офіційно сформульовану місію потрібно довести до всього персоналу ор-
ганізації.

На основі місії організації та певних цінностей і цілей вищого керівництва 
формулюються стратегічні цілі. Ціль — це кінцевий стан, якого організація 
прагне досягти в певний момент у майбутньому (ідеальне уявлення про май-
бутні рубежі фірми).

Визначення стратегічних цілей є важливим елементом в системі управлін-
ня організацією, оскільки вони:

• відображають філософію організації, концепцію її діяльності та роз-
витку;

• знижують рівень невизначеності поточної діяльності як фірми, так і ок-
ремого працівника;

• становлять основу критеріїв (стандартів, вимог) для прийняття рішень, 
визначення проблем, системи контролю та заохочення співробітників 
фірми;

• об’єднують навколо себе працівників, спонукають їх брати на себе від-
повідальність, завдання і докладати зусиль для їх виконання;

• офіційно проголошені цілі виступають як виправдання перед суспіль-
ством необхідності та законності існування фірми (особливо якщо її 
діяльність має негативні наслідки).

Розроблення і визначення стратегічних цілей стосуються певних сфер 
діяльності фірми [24]:

• прибутковості, яка може визначатись в таких показниках, як обсяги 
прибутку, темпи зростання прибутку тощо;

• ринків, які характеризуються такими показниками, як частка ринку, 
обсяги реалізації в грошовій або натуральній формі;

• продуктивності праці;
• асортименту продукції;
• нових інвестицій;
• якості продукції тощо.
Процес визначення стратегічних цілей повинен відбуватися в організації 

згори вниз у такій послідовності: формулюють місію, основні цілі та стратегії 
розвитку для компанії; на основі загальної стратегії визначають місії, цілі та 
стратегії структурних підрозділів (рис. 5.2).

Для розвитку стратегічного мислення в організаціях планові показники 
повинні бути визначені не тільки для кожного підрозділу, кожної товарної 
групи, функціонального чи забезпечувального відділу, а й для кожного окре-
мого працівника у вигляді завдань. Таким чином забезпечується залучення 
людей до процесу спільного досягнення стратегічних цілей через виконання 
своїх персональних завдань.
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Рис. 5.2. Взаємозв’язок місій, цілей і стратегій в корпорації
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5.1.3. Вибір та оцінка стратегії

У процесі вибору стратегії необхідно виконати такі дії: усвідомити поточну 
стратегію; проаналізувати портфель бізнесів (основні напрями діяльності) 
підприємства; визначитись з новою стратегію. 

Усвідомлення поточної стратегії. Для цього необхідно оцінити:
• місію і основні довгострокові цілі підприємства;
• головні напрями діяльності;
• зовнішні можливості та загрози;
• масштаби бізнесу, рівень різноманіття продукції диверсифікації;
• критерії розподілу ресурсів і структуру капіталовкладень;
• фінансову політику керівництва;
• рівень уваги до досліджень і нових розробок;
• функціональні стратегії (маркетингову, виробничу, інноваційну, фінан-

сову та ін.) [35].
Вивчення цих питань дає змогу усвідомити стан підприємства і визначити 

стратегію, яку воно реалізує на даний момент. Закладається основа об’єк-
тивного аналізу поточної стратегії та наступного її коригування.

Аналіз портфелю бізнесів підприємства. Портфель бізнесів — перелік ос-
новних напрямів господарсько-комерційної діяльності, які здійснюються 
стратегічними бізнес-одиницями підприємства (СБО). Стратегічна бізнес-оди-
ниця — це відділення, філіал чи група підрозділів, які відповідають за окре-



539

мий напрям бізнесу підприємства: продукт, групу продуктів, сегмент ринку, 
окремий ринок, регіон (залежно від рівня виділення СБО).

У стратегічному управлінні аналіз портфелю підприємства пов’язаний пе-
реважно з дослідженням структури, динаміки і якості його окремих бізнесів. 
Одним з найпоширеніших методів аналізу основних бізнесів підприємства є 
матричний. Матриця портфелю бізнесів — це таблиця, в якій порівнюються 
стратегічні позиції бізнес-одиниць підприємства. Матриця може бути побудо-
вана на основі будь-якої пари показників, наприклад: темпи зростання галузі, 
частка ринку, привабливість галузі, конкурентоспроможність і стадія розвит-
ку продукту чи ринку.

Найчастіше при аналізі бізнес-портфелю підприємства використовуються 
матриця “зростання — частка ринку”, розроблена компанією Boston 
Consulting Group (БКГ), матриця “зростання ринку — конкурентні позиції 
підприємства”, матриця І. Ансоффа “товари — ринки”, матриця “приваб-
ливість галузі — конкурентна позиція”, створена компанією General Electric, 
та ін. Розглянемо деякі із них.

Матриця “зростання — частка ринку” Бостонської консультаційної 
групи побудована, як показано на рис. 5.3. Горизонтальна вісь — частка рин-
ку, яку займає СБО стосовно лідера ринку. Якщо обсяги збуту менші, ніж у 
лідера ринку, СБО потрапляє в праву частину матриці, якщо більші — в ліву. 
Вертикальна вісь показує річні темпи зростання галузевого ринку, вони мо-
жуть бути високими і низькими.

СБО, які потрапили в правий верхній квадрат, позначаються як “знаки пи-
тання”, чи “важкі діти”, це проблемні напрями бізнесу. СБО у правому ниж-
ньому квадраті — “собаки”, в лівому верхньому — “зірки”, в лівому нижньо-
му — “дійні корови”.

Проблемні СБО назвали “знаками питання” через складність прийняття 
рішення щодо їх перспективи: з одного боку, низька відносна частка ринку, з 
іншого — перспективна галузь. Тут можливі два варіанти рішень: або збіль-

Рис. 5.3. Матриця “зростання — частка ринку”
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шити частку ринку із застосуванням значних інвестицій, або вивести цю СБО 
зі складу портфелю підприємства через продаж, ліквідацію, стратегію “зби-
рання врожаю”.

“Зірки” — найбільш перспективні СБО в портфелі підприємства, оскільки 
займають високу відносну частку перспективного ринку. Молоді “зірки” по-
требують значних інвестицій для збереження ринкової позиції. Зрілі “зірки” 
можуть самостійно забезпечувати своє пропорційне ринкове зростання. “Зір-
ки” зрідка забезпечують чистий прибуток, тому що він весь спрямовується на 
розвиток сфери бізнесу.

“Дійні корови” характеризуються відносно високою часткою стабільного 
ринку, який розвивається повільно. Вони є основним джерелом прибутку під-
приємства, за їх рахунок забезпечується фінансова підтримка “знаків питан-
ня” і “зірок”. “Дійними коровами”, як правило, стають “зірки” після стабілі-
зації їх галузевого ринку.

“Собаки” займають низьку відносну частку ринку з повільними темпами 
розвитку. Здебільшого “собаки” безперспективні у стратегічному плані, до та-
ких СБО застосовують стратегії ліквідації, скорочення або “збирання врожаю”.

Матриця “зростання ринку — конкурентні позиції підприємства”. 
Автори популярного підручника “Стратегічний менеджмент” А.Томпсон і 
А. Дж.Стрікленд пропонують матрицю вибору стратегії залежно від темпів 
зростання галузевого ринку і конкурентної позиції підприємства (рис. 5.4.).

Швидке зростання ринку

1. Перегляд стратегій концентрування
2. Горизонтальне інтегрування чи злиття
3. Скорочення
4. Ліквідація

1. Концентрування
2. Вертикальне інтегрування
3. Концентрована диверсифікація

Слабка конкурентна позиція Сильна конкурентна позиція

1. Скорочення витрат
2. Диверсифікація
3. Скорочення
4. Ліквідація

1. Концентрована диверсифікація
2. Конгломератна диверсифікація
3. Спільне підприємство в новій сфері

Повільне зростання ринку

Рис. 5.4. Матриця Томпсона і Стрікленда

Матриця “товари — ринки” відомого американського спеціаліста із стра-
тегічного менеджменту І. Ансоффа призначена для вибору можливих страте-
гій підприємства в умовах зростаючого ринку. Вважається, що при виборі 
зростання ринку в підприємства є кілька варіантів: стратегія вдосконалення 
діяльності, товарів експансії, розвитку ринку, диверсифікації (рис.5.5. ).

                                                                     Старий ринок                   Новий ринок

Старий 
товар

Вдосконалення
діяльності

Стратегія розвитку 
ринку

Новий 
товар

Товарна експансія Диверсифікація

Рис. 5.5. Можливі стратегії зростання за товарами / ринками
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Згідно з матрицею існують кілька варіантів вибору стратегії.
Стратегія вдосконалення діяльності (старі товари на старому ринку). 

В цьому випадку прибуток забезпечується за рахунок раціоналізації вироб-
ництва і збуту: зниження собівартості й за рахунок цього — інтенсивніша 
реклама, нижчі ціни, надання додаткових послуг, встановлення контролю за 
конкурентами. Ці дії ефективні за зростаючого ненасиченого ринку.

Товарна експансія — стратегія розроблення нових і вдосконалення існую-
чих товарів з метою збільшення збуту (нові товари на існуючому ринку). 
Варіанти реалізації стратегії: надання нових споживчих характеристик това-
ру, вдосконалення вже існуючих, розширення товарної номенклатури і асор-
тименту продукції.

Стратегія розвитку ринку — спрямована на пошук нових ринків або сег-
ментів ринку для вже освоєних товарів. Така стратегія пов’язана із значними 
затратами і ризиком, але в перспективі більш прибуткова.

Стратегія диверсифікації — передбачає розроблення нових видів продук-
ції одночасно із освоєнням нових ринків. Принципами використання цієї 
стратегії є прагнення залишити насичений неперспективний ринок і одержа-
ти фінансові переваги від діяльності в нових галузях.

Матриця General Electric/ Mc Kinsey (привабливість галузі / конкурент
на позиція в ній). Розроблена на початку 70-х років компанією General 
Electric (за участю консалтингової фірми McKinsey & Company) для порів-
няльного аналізу власного диверсифікованого портфелю, що складався з 
43 напрямів комерційної діяльності, з метою ефективного спрямування інвес-
тицій на їх розвиток.

Матриця GE / McKinsey має формат 3×3, тобто складається із 9 секторів 
(рис. 5.6). На її осях вказуються інтегральні критерії: привабливість (прибут-
ковість) ринку або галузі (виду діяльності) і конкурентна позиція підприємс-
тва (стратегічної бізнес-одиниці) на відповідному ринку.

Вибір нової стратегії підприємства. Здійснюється керівництвом на основі 
усвідомлення поточної стратегії, аналізу портфелю бізнесів і з урахуванням 
таких факторів:

1. Характеристики галузевого ринку:
• рівень перспективності (зростаючий, зрілий чи неперспективний);
• конкурентна модель, яка склалася (монополістична конкуренція, олі-

гополія, чиста монополія); рівень конкурентної боротьби; частка ринку 
основних конкурентів; 

• географічні межі ринку, характер його географічної сконцентрованості; 
можливості сегментації; 

• важливі події, які відбуваються на ринку (нові винаходи, обмеження дії 
патентів тощо, зміни в стилі життя, потребах покупців, входження на 
ринок чи вихід з нього сильних конкурентів тощо).

2. Характеристики продукції та послуг підприємства:
• тип товару, його якість, споживчі характеристики, дизайн, упаковка, 

наявність товарної марки;
• етап життєвого циклу товару;
• тип товарного асортименту, можливості диференціації продукції.
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Довготермінова привабливість галузі

висока середня низька

Лідер-1

•зростання;
• пошуки шляхів лідиру-

вання;
• максимізація інвести-

цій;
• збереження сильних 

сторін

Лідер-3 

• вибіркове зростання 
(пошук перспективних 
сегментів);

• контрольоване інвесту-
вання; 

•підтримка позиції

Генератор прибутку

• підтримка “граничної” 
позиції;

•стабілізація;
•пошуки готівки;
• інвестування у підтрим-

ку рівня

Лідер-2

•вибіркове зростання; 
• оцінка потенціалу для 

лідирування за допомо-
гою сегментації;

• визначення слабкостей  
і запобігання їм;

• підтримка сильних 
сторін за допомогою 
контрольованого інвес-
тування

“Середній бізнес”

•стабілізація;
• визначення сегментів, 

що зростають; 
•вибіркове інвестування;
• скорочення в окремих 

напрямах

Аутсайдер-2 

• скорочення напряму 
(асортименту);

• мінімізація інвестицій 
(“збирання врожаю”);

• відмова або плановий 
вихід

Сумнівний бізнес 

•стабілізація;
•пошуки ніш;
• розгляд варіантів  

придбання (значні  
інвестиції);

•планове скорочення

Аутсайдер-1 

•стабілізація;
• пошуки ніш (вибіркове 

інвестування);
• розгляд варіанта виходу 

(“збирання врожаю”)

Аутсайдер-3 

•відмова від інвестицій;
•швидкий вихід;
•ліквідація

Рис. 5.6. Матриця GE / McKinsey для аналізу привабливості галузі  
та конкурентної позиції

3. Внутрішні характеристики підприємства:
• фінансовий стан, наявність фінансових ресурсів чи доступи до них;
• інтереси і ставлення до вибору нових стратегій вищого керівництва під-

приємства;
• рівень кваліфікації персоналу (може бути важливим обмежуючим фак-

тором при виборі стратегії).
4. Рівень залежності підприємства від зовнішнього середовища, поста-

чальників, покупців, правового регулювання, соціальних обмежень, умов 
взаємодії із природним середовищем тощо.

5. Характер зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з мож-
ливостями і загрозами із зовнішнього оточення.

6. Вплив попередніх стратегій і зобов’язань підприємства за ними.

5.1.4. Реалізація стратегії

Діяльність вищого керівництва з реалізації стратегії відбувається в декіль-
ка послідовних етапів [24]:
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1. Поглиблене вивчення стану середовища, цілей і розроблених стратегій:
• усвідомлення змісту визначених цілей, розроблених стратегій, їх від-

повідності цілям, а також стану середовища. При цьому можливі кори-
гування внаслідок змін у середовищі;

• більш детальне і широке доведення цілей і змісту стратегії до співробіт-
ників організації з метою їхнього залучення до реалізації стратегії.

2. Перегляд бюджетів з метою остаточного прийняття рішень щодо ефек-
тивного використання обмежених ресурсів організації: оцінка ресурсів; їх пе-
рерозподіл, приведення у відповідність зі стратегією, що реалізується. Ос-
кільки ресурси організації завжди є обмеженими, їх необхідно розподілити 
так, щоб забезпечити підрозділи людьми та поточними бюджетами, необхід-
ними для виконання їх стратегічної ролі.

3. Прийняття рішень щодо організаційної структури. Відбувається в 
кілька етапів:

•	 формування сильної команди, яка складається з правильно відібраних 
людей з необхідними навичками та кваліфікацією для успішного вті-
лення стратегій в життя;

•	 перевірка відповідності досвіду, головних переваг, технічних ноу-хау, 
конкурентних можливостей існуючим потребам;

•		 вивчення відповідності організаційної структури прийнятим страте-
гіям;

•	 зміна організаційної структури у разі потреби.
4. Здійснення необхідних змін на фірмі. На цьому етапі потрібно дослі-

дити:
• що і як змінювати;
• як сприймуть зміни співробітники фірми;
• які сили і в якій формі чинитимуть опір;
• який стиль змін обрати.
Потрібно також врахувати, що на впровадження цього етапу в життя мо-

жуть піти роки, не всі співробітники реагуватимуть на зміни позитивно, і на-
решті, завжди існує ризик, що затрачені зусилля виявляться марними.

5. В разі необхідності — перегляд плану реалізації стратегії через зміни 
обставин. Стратегія — не догма, вона також може бути змінена. Проте це не 
означає, що за появи нових обставин щоразу повинна змінюватись і стратегія. 
Це прийнято лише у випадку, коли зміни в середовищі відкривають нові мож-
ливості, які сприятимуть підвищенню прибутку або дадуть інші вигоди.

5.2.  Сучасні методи планування

5.2.1. Сутність, особливості, принципи планування  
в управлінні організаціями

Сутність і роль планування. Планування — процес розроблення і вибору 
цілей розвитку організації та прийняття рішень, необхідних для їх досягнен-
ня. Планування можна розглядати у двох аспектах. У вузькому аспекті — це 
розроблення офіційних спеціальних документів-планів (програм, які визна-
чають конкретні кроки організації з досягнення визначених цілей). В широ-
кому аспекті об’єктами планових рішень є: розроблення цілей і стратегії роз-
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витку організації; розподіл і перерозподіл всіх видів ресурсів відповідно до 
змін внутрішніх та зовнішніх умов діяльності, визначення стандартів діяль-
ності [1].

Зміст процесу планування:
•	 визначення планових проблем, загроз і можливостей розвитку організа-

ції;
•	 формулювання цілей розвитку організації (підрозділу); 
•	 визначення завдань і заходів, які необхідно виконати для досягнення 

сформульованих цілей; 
•	 визначення взаємозв’язків між видами діяльності з досягнення цілей, 

розроблення календарного плану їх виконання; 
•	 уточнення ролей, взаємозв’язків і делегування відповідних повнова-

жень кожного виду діяльності;
•	 оцінка витрат часу для досягнення кожної цілі, виконання завдань і 

здійснення заходів;
•	 визначення потреби в ресурсах, планування їх обсягів, структури і тер-

мінів постачання;
•	 перевірка термінів і коригування планів дій для того, щоб план був ре-

алістичним. 
У відносно стабільному бізнес-середовищі ефективне планування дає змо-

гу: сформулювати цілі розвитку організації та оцінити практичні можливості 
їх досягнення; полегшити пошук кращих і ефективних шляхів досягнення 
цілей; створити необхідні умови для реорганізації структури управління; ко-
ординувати діяльність працівників у процесі досягнення цілей; зменшити  
поточні витрати за рахунок економії ресурсів; вивчити потенційні загрози, 
проблеми, знизити загальний рівень ділового ризику; забезпечити гнучке ре-
агування на зовнішні виклики; здійснювати ефективний контроль, тому що 
цілі є основою для його здійснення.

Особливості сучасного планування. Такими особливостями є: 
1) необхідність узгодження дій багатьох фахівців. Підвищення масштаб-

ності та комплексності завдань, які вирішуються організацією, спонукає 
керівництво використовувати значну кількість спеціалістів. Але кожен фахі-
вець має власну точку зору щодо способів досягнення основних цілей органі-
зації. Тому спеціалізація може призвести до порушення узгоджених дій. Пла-
нування дає змогу поєднати погляди і дії різних фахівців у єдине ціле;

2) зростаюче значення часу. Будь-які послуги, продукти, ідеї (як резуль-
тат реалізації планування) повинні бути представлені ринку, споживачам не 
раніше і не пізніше, а точно у визначений термін;

3) обмеженість і подорожчання ресурсів. Тому дуже важливо забезпечити 
їх раціональне використання. План повинен бути розроблений так, щоб забез-
печити оптимальне використання і маневрування обмежених ресурсів;

4) зростання важливості контролю над витратами, рентабельністю запла-
нованих і реалізованих проектів, програм;

5) підвищення рівня ризику за реалізації цілей організації. Для фінансу-
вання реалізації цілей необхідне їх глибоке обґрунтування, ресурсне забезпе-
чення;

6) значний вплив змін у бізнес-оточенні організації на процес планування, 
необхідність оперативного втручання для коригування планів;
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7) залежність досягнення цілей організації від участі кожного її праців-
ника;.

8) часті зміни складу керівництва і виконавців, що примушує приділяти 
значну увагу послідовності у роботі над реалізацією цілей підрозділів та ор-
ганізації в цілому [5]

Основні принципи планування. Плануючи діяльність підприємства, необ-
хідно враховувати принципи планування:

1) цільова спрямованість планування. Вихідним пунктом планування є 
чітко і виважено визначені кінцеві цілі;

2) принцип системності в плануванні: планування повинне охоплювати всі 
сфери діяльності підприємства, всі тенденції розвитку, зміни ситуації. Засто-
сування системного підходу при обґрунтуванні та визначенні планових за-
вдань на всіх рівнях керівництва полегшує забезпечення субординації цілей, 
врахування альтернативних шляхів і способів їх досягнення;

3) принцип безперервності планування: забезпечення постійної планової 
перспективи; формування і періодичні зміни меж планування з урахуванням 
ситуації на підприємстві, у зовнішньому середовищі; взаємозв’язок, узго-
дження і коригування довго-, середньо- і короткотермінових планів;

4) принцип участі максимальної кількості співробітників у роботі над пла-
ном вже на ранніх її етапах;

5) принцип координування та інтегрування зусиль у процесі планування 
(координування — узгодження дій підрозділів одного рівня у процесі плану-
вання; інтегрування — поєднання зусиль представників різних рівнів керів-
ництва у роботі над планом);

6) принцип економічності при плануванні; 
7) принцип створення належних умов для виконання розроблених планів;
8) принцип оптимальності використання ресурсів; використання ресурсів 

організації повинне враховувати її можливості, потреби, умови і кон’юнктуру 
ринку;

9) принцип збалансованості; збалансованість є основною умовою обґрунто-
ваності планів, реальності їх виконання за рахунок забезпечення відповід-
ності між розділами, цілями плану;

10) принцип адекватності планування умовам діяльності підприємства; за 
зміни умов діяльності (типу продукції, структури управління, технології ви-
робництва тощо) планування також повинне змінюватися.

5.2.2. Класифікація видів планування

В управлінні застосовуються різноманітні види планування, які класифі-
куються за змістом, рівнем керівництва, методами обґрунтування, часовим 
горизонтом, стадіями розробки, типами цілей, ступенем повторюваності [1, 5, 
14, 24, 30].

За змістом виділяють такі види планування:
1) техніко-економічне — передбачає розроблення цілісної системи показ-

ників розвитку техніки і економіки підприємства; забезпечує обґрунтування 
оптимальних обсягів виробництва на основі врахування попиту і пропозиції 
на продукцію і послуги, визначення кінцевих фінансово-економічних показ-
ників;
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2) оперативно-виробниче — є формою розвитку і конкретизації техніко-
економічних планів підприємства; передбачає визначення поточних виробни-
чих завдань окремим підрозділам, здійснення організаційно-управлінського 
впливу з метою коригування процесу виробництва;

3) фінансове — процес розроблення системи фінансових планів і планових 
(нормативних) показників із забезпечення розвитку організації необхідними 
фінансовими ресурсами і підвищення ефективності її фінансової діяльності у 
наступному періоді. Основними складовими фінансового планування підпри-
ємства є: прогнозування фінансової діяльності (розроблення загальної фінан-
сової політики діяльності підприємства, період планування — до трьох років), 
поточне планування фінансової діяльності (розроблення поточних фінансо-
вих планів за окремими аспектами фінансової діяльності, період плануван-
ня — один рік), оперативне планування фінансової діяльності (розроблення 
і доведення до виконавців бюджетів, платіжних календарів, інших форм опе-
ративних планових завдань з усіх основних питань фінансової діяльності, пе-
ріод планування — місяць, квартал);

4) кадрове планування — система комплексних рішень і заходів з реаліза-
ції цілей організації, яка дає змогу: забезпечити підприємство персоналом 
відповідно до кількості та вимог робочих місць; добрати таких людей, які мог-
ли б вирішувати поставлені завдання як у поточному так і в майбутньому пе-
ріодах; забезпечити високий рівень кваліфікації працівників, їх активну 
участь в управлінні організацією. До системи кадрового планування відно-
сять: план з питань комплектування та використання персоналу; план підго-
товки кадрів у зв’язку зі звільненням і переміщенням персоналу; планування 
ділової кар’єри, службово-професійного переміщення; планування продук-
тивності та заробітної плати; план заходів з удосконалення структури зайня-
тості; планування витрат на персонал;

5) бізнес-планування — розроблення бізнес-планів (документів, що роз-
кривають аспекти проектування і створення нових фірм, їх підрозділів, 
розробки і постачання на ринок товарів і послуг, реконструкції підприємств і 
розширення випуску продукції). Основними об’єктами бізнес-планування є 
високоприбуткові та конкурентоспроможні інноваційні проекти. Бізнес-пла-
нування передбачає такі етапи: вибір і обґрунтування виду діяльності, визна-
чення найреальніших проектів її здійснення, економічну оцінку витрат і ре-
зультатів, розроблення деталізованого бізнес-плану, забезпечення виконання 
запланованих заходів, коригування планових показників, уточнення фактич-
ної ефективності бізнес-проекту;

6) маркетингове планування — процес, який передбачає аналіз маркетин-
гового середовища і можливостей фірми, прийняття рішень щодо маркетин-
гової діяльності та їх реалізацію. Маркетингове планування здійснюється на 
кількох рівнях: на корпоративному, на рівні стратегічних бізнес-одиниць 
компанії, на рівні товару. У невеликих фірмах, сфера діяльності яких обме-
жується одним товарним ринком, планування на рівні стратегічної бізнес-
одиниці та на рівні товару об’єднується.

За рівнем керівництва існують такі види планування:
1) корпоративне (загальноорганізаційне, заводське), яке стосується всієї 

господарської організації, її вищого рівня керівництва;
2) цехове, що застосовується на середньому рівні керівництва;
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3) виробниче, яке охоплює окремі об’єкти планування (дільниця, бригада, 
робоче місце), стосується нижчого рівня керівництва.

За методами обґрунтування застосовують планування:
1) ринкове — ґрунтується на взаємозв’язку попиту, пропозиції та цін на 

товари і послуги. Якщо рівень попиту на певний товар перевищує пропози-
цію, ціна продукції зростає і відповідно планується розширення її виробниц-
тва. За зниження цін і обсягів продажу продукції її випуск також скорочу-
ється;

2) індикативне — один із інструментів державного регулювання цін і та-
рифів, чинних видів і ставок податків, банківських відсоткових ставок за кре-
дит, мінімального рівня заробітної плати та інших макроекономічних показ-
ників;

3) директивне — передбачає визначення керівним органом підпорядкова-
ному підприємству планових показників натуральних обсягів виробництва 
продукції, номенклатури випуску і термінів поставок товарів тощо. Застосо-
вується на підприємствах державної та комунальної форм власності.

За часовим горизонтом внутріорганізаційне планування буває:
1) довгострокове (перспективне), що здійснюється на період від 3 до 10 

років;
2) середньострокове — від 1 до 3 років;
3) короткострокове, яке розробляється на термін до одного року (тиж-

день, декада, місяць, квартал).
За стадіями розроблення вирізняють планування: 
1) попереднє, в межах якого розробляються проекти планів; 
2) остаточне, в межах якого проекти планів затверджуються і мають силу 

законів.
За типами цілей планування може бути:
1) оперативне, що полягає у виборі необхідних засобів і ресурсів для вирі-

шення завдань, визначених керівництвом, наприклад розподіл виробництва 
продукції за обсягами, номенклатурою і термінами. Оперативне планування 
здійснюється в основних підрозділах організації самостійно, на короткі тер-
міни;

2) тактичне, яке полягає в обґрунтуванні завдань і засобів, необхідних 
для досягнення визначених цілей підрозділів чи організації в цілому. Напри-
клад, тактична мета завоювати лідерство на галузевому ринку в найближчі 
5 років може бути задана відділу маркетингу керівництвом організації. В ме-
жах тактичного планування враховуються взаємозв’язки між підрозділами і 
підприємствами;

3) стратегічне — вибір і обґрунтування головних цілей розвитку органі-
зації. Такими цілями можуть бути: економічне зростання, періодичне онов-
лення продукції, проникнення в інші галузі, ринки, в тому числі й зарубіжні. 
Стратегічне планування спрямоване на адаптацію організації до змін ділового 
середовища і забезпечення її виживання, розвитку в довгостроковому періоді 
(на 10–15 років).

За ступенем повторюваності буває планування:
1) одноразове, яке розробляється у зв’язку із запровадженням окремих 

проектів чи програм у межах реалізації загальної стратегії розвитку організа-
ції. Програмні плани створюються з метою координування різних видів діяль-
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ності при виконанні складних виробничих програм, розрахованих на кілька 
років. Проектні плани розробляються з метою контролю за проведенням ок-
ремих заходів у межах програм. Вони простіші порівняно з програмними пла-
нами, деталізовані, завжди містять часові межі їх виконання;

2) стабілізуюче, яке полягає у розробленні конкретних показників для ко-
ординування робочих операцій в межах типових виробничих процесів, що 
постійно повторюються і не підлягають змінам у довгостроковій перспективі. 
Прикладами стабілізуючого планування є розроблення політики (принципів 
загального управління діями на основі головних цілей і стратегічних планів), 
правил і рекомендацій (вказівок про порядок дій в кожній конкретній ситуа-
ції), стандартних інструкцій і процедур (послідовних кроків з досягнення 
конкретних результатів), графіків, розкладів, тощо;

3) ситуаційне, яке визначає порядок дій співробітників організації у ви-
падках надзвичайних ситуацій, наприклад економічного спаду, інфляції, тех-
нологічних відкриттів, нещасних випадків, пожежі, кризи розвитку фірми. 
Передбачає розроблення сценаріїв дій за різних варіантів розвитку подій.

5.2.3. Методи планування

У практиці управління організаціями застосовують різні методи плануван-
ня. Вибираючи їх, необхідно враховувати такі вимоги: відповідність плану-
вання умовам бізнесу, повне врахування особливостей діяльності об’єкта пла-
нування, забезпечення ефективності планування.

Основними методами планування є екстраполяційні, балансовані, норма-
тивні, експертні, математико-статистичні та ін.

Екстраполяційні методи полягають у визначенні динаміки проміжних та 
кінцевих планових показників у короткі періоди та перенесенні виявленої ди-
наміки у майбутнє. Це найбільш прості та поширені методи планування, які 
ще називаються “плануванням від досягнутого”. Застосовуються у коротко-
строковому плануванні організацій, що мають бюрократичну структуру уп-
равління та діють у стабільному бізнес-середовищі. Недоліком екстраполя-
ційних методів є неможливість урахування всіх змін у розвитку організації та 
зовнішньому середовищі.

Балансові методи ґрунтуються на взаємному узгодженні ресурсів, які має 
організація, і потреб у них в межах планового періоду. Якщо ресурсів порів-
няно з потребами недостатньо, то починається пошук їх додаткових джерел. 
Необхідні ресурси можна залучати ззовні або вивільняти у власній організа-
ції за рахунок раціонального їх використання. Якщо ж ресурсів порівняно з 
потребами у них в організації надлишки, то доводиться вирішувати іншу про-
блему — розширювати їх споживання або позбавлятися їх. Балансові методи 
реалізуються шляхом розроблення системи балансів — матеріально-речових, 
вартісних і трудових. 

Баланс — двостороння бюджетна таблиця, в лівій частині якої відображу-
ють джерела ресурсів, а у правій — їх розподіл (табл. 5.1).

В основі таких таблиць — балансове рівняння, зміст якого полягає у тому, 
що сума залишків ресурсів на початку періоду та їх надходження із внутріш-
ніх і зовнішніх джерел повинні дорівнювати сумі їх витрат (поточного спожи-
вання і продажу) та залишку наприкінці періоду. Всі джерела ресурсів у ба-
лансі подають із зазначенням основних постачальників. 



549

Таблиця 5.1

Балансова бюджетна таблиця

Джерела ресурсів Розподіл ресурсів

Залишок на початок періоду
Зовнішні надходження
Внутрішні резерви

Поточне споживання
Реалізація на сторону
Залишок наприкінці періоду

Всього Всього

Баланс Баланс

Нормативні методи полягають у тому, що за основу планових завдань на 
певний період (а відповідно і за основу балансів) приймають норми витрат різ-
них ресурсів (сировини, матеріалів, обладнання, робочого часу, грошей) на 
одиницю продукції, наприклад: 

•	 норма часу — величина витрат робочого часу, визначена для виконання 
робіт чи їх елементів одним працівником або групою працівників певної 
кваліфікації за визначених організаційно-технічних умов.

•	 норма праці — обсяг роботи в натуральному обчисленні (кілограми, мет-
ри, штуки), який повинен бути виконаним за одиницю робочого часу (го-
дину, зміну, місяць) одним працівником чи групою працівників певної 
квалілфікації;

•	 норма обслуговування — визначений обсяг роботи з обслуговування 
певної кількості об’єктів (верстатів, одиниць техніки) протягом певного 
часу за визначених організаційно-технічних умов;

•	 норма чисельності працівників — кількість працівників відповідного 
процесійно-фахового складу, необхідних для виконання певних вироб-
ничих чи управлінських функцій або обсягів праці. За допомогою таких 
норм визначають кількість працівників, необхідних для обслуговуван-
ня обладнання, робочих місць, а також витрати праці за професіями, 
спеціальностями, групами робіт.

 Експертні методи ґрунтуються на використанні оцінок, думок і точок 
зору фахівців щодо цілей і термінів розвитку організації, підрозділів, способів 
їх досягнення та потреб у необхідних ресурсах. За простої експертної оцінки 
використовують точки зору безпосередніх керівників лінійних підрозділів та 
служб. Розширена експертна оцінка здійснюється групою компетентних пра-
цівників. 

Експертні оцінки можуть бути одноразовими і багаторазовими. Перевага-
ми експертних методів планування є залучення фахівців, узгодження точок 
зору, незначні витрати; недоліками — суб’єктивність точок зору, складність 
збирання та оброблення даних.

Математико-статистичні методи зводяться до оптимізаційних розра-
хунків на основі різного роду моделей. Найпростішими моделями є статистич-
ні, наприклад кореляційна модель, яка відображає взаємозв’язок двох змін-
них. Виходячи з неї, можна з певною мірою вірогідності передбачити подію Б, 
якщо відбулася пов’язана з нею подія А. Статистичні моделі допомагають 
розрахувати майбутні прибутки, планувати фінансові операції на підставі по-
точних вкладень і заданих відсоткових ставок.
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Інші методи планування — експериментальні, системно-аналітичні, про-
грамно-цільові, економіко-математичні, проектно-варіантні, ситуаційні 
тощо.

5.2.4. Цілі як важливий елемент планування

Класифікація цілей. Цілі організацій класифікують за різними ознаками.
За рівнями управління:
• загальні — розробляються для організації в цілому, на тривалу перспек-

тиву, визначають основні напрями розвитку. До загальних цілей нале-
жать: 1) місія (генеральна мета, філософія), яка пояснює сенс існування 
фірми, її призначення; 2) загальноорганізаційні цілі, які: розкривають, 
конкретизують місію; формуються за спільної участі вищого керівниц-
тва, ключових менеджерів; спрямовані на досягнення фінансової стій-
кості, забезпечення рентабельності, зайняття нових ринків, розроблен-
ня нових напрямів діяльності; 

• специфічні (конкретні) — розробляються в межах загальних цілей за 
основними видами діяльності в кожному підрозділі; виражаються у 
кількісних і якісних показниках. 

За ступенем важливості для організації:
• стратегічні — орієнтовані на вирішення перспективних масштабних 

проблем; розробляються на тривалі періоди часу; потребують суттє-
вої проробки і обґрунтування; для їх реалізації необхідні значні ви-
трати; 

• тактичні — проміжні щодо стратегічних цілей, конкретніші, відобра-
жаються у кількісних показниках як окремі етапи досягнення страте-
гічних цілей.

За часовим горизонтом:
• довгострокові (часовий горизонт понад 5 років)
• середньострокові (часовий горизонт — від 1 до 5 років)
• короткострокові ( часовий горизонт — до 1 року)
За змістом діяльності організації:
• технологічні — комп’ютеризація фірми, впровадження гнучких техно-

логій, створення нових підходів ; 
• економічні — підвищення прибутковості, прискорення обігу капіталу, 

забезпечення фінансової стійкості;
• виробничі — випуск певних обсягів продукції, підвищення якості про-

дукції, зменшення собівартості;
• адміністративні — досягнення високої керованості фірми, укріплення 

трудової дисципліни, забезпечення надійної взаємодії підрозділів;
• маркетингові — розширення ринку збуту, підвищення рівня продажу, 

поліпшення стану фірми на галузевому ринку, оптимізація товарного 
асортименту, підвищення іміджу фірми;

• науково-технічні — створення нових зразків продукції, доведення про-
дукції до рівня вимог світових стандартів якості;

• соціальні — підвищення освітнього і фахового рівня персоналу, створен-
ня комфортних умов праці та відпочинку персоналу тощо.
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За формою вираження:
• кількісні, які виражені в натуральних (кілограми, тонни, метри, шту-

ки), вартісних (грн.), відносних (%) показниках;
• якісні, наприклад, ті що стосуються іміджу фірми, морально-психоло-

гічного клімату, організаційної культури.
Рекомендації із визначення цілей. Значний досвід ефективного управлін-

ня дає змогу виокремити кілька практичних рекомендацій з визначення ці-
лей [19]. Цілі повинні бути:

1) складними, напруженими, але реальними для виконання. Надто легкі 
для досягнення, а також складні, нереальні для виконання цілі демотивують 
виконавців, зменшують ефективність їх праці;

2) ясними, конкретними і вимірюваними. Конкретність означає, що при 
формулюванні цілі необхідно чітко визначити: що потрібно одержати в ре-
зультаті діяльності, в які терміни і хто відповідає за досягнення мети. Конк-
ретно сформульовану мету підлеглі краще розуміються і виконують;

3) узгодженими в часі та просторі. У першу чергу, формулюють довгостро-
кові цілі. Потім на їх основі розробляють середньострокові та короткостро-
кові. Розподіл довгострокових цілей на проміжні (середньо- і короткостро-
кові) сприяє підсиленню мотивації виконавців, якщо за досягнення кожної з 
них забезпечено одержання винагороди;

4) узгодженими між собою. Рішення і дії, необхідні для досягнення однієї 
цілі, не повинні заважати досягненню інших цілей, оскільки це призводить 
до виникнення конфліктів між підрозділами організації, зростання загрози 
невиконання визначених цілей;

5) цілі необхідно обговорювати для узгодження інтересів різних сторін. 
Такими суб’єктами інтересів виступають власники, адміністрація, персонал, 
акціонери, споживачі, ділові партнери, органи влади, суспільство в цілому. 
Обговорення і узгодження необхідні для розроблення обґрунтованіших цілей, 
підсилення причетності персоналу до справ організації, визначення відпові-
дальності кожного фахівця за виконання конкретної цілі;

6) перед підлеглим необхідно ставити розумну кількість цілей, з урахуван-
ням підготовки, досвіду, відповідальності працівника;

7) цілі організації (підрозділів) мають бути зосереджені на найважливі-
ших питаннях діяльності. До них належать: вирішення проблемних питань 
для організації, наприклад високих витрат, некваліфікованого персоналу, 
бракування фінансових коштів, розвиток і використання її конкурентних пе-
реваг;

8) бути гнучкими, піддаватися коригуванню відповідно до зміни умов їх 
досягнення;

9) бути конкретизованими в заходах, за досягнення кожної цілі має від-
повідати конкретна людина. 

5.2.5. Побудова “дерева цілей” організації

У великих організаціях, які мають кілька рівнів управління, розробляють 
ієрархію чи “дерево цілей”, що становить собою декомпозицію цілей вищого 
рівня в цілі нижчого рівня.

Дерево цілей — структурована, побудована за ієрархічним принципом 
(ранжирувана за рівнями) сукупність цілей системи, програми, плану, в якій 
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виділяють: головну мету (“верхівку дерева”); підпорядковані їй підцілі пер-
шого, другого і т. д. рівнів (“гілки дерева”); наочне графічне зображення під-
порядкованості та взаємозв’язку цілей, яке демонструє розподіл основної (ге-
неральної) цілі чи місії на підцілі, завдання і окремі дії.

“Дерево цілей” будують на основі вертикальної (між рівнями управління) і 
горизонтальної (між підрозділами, напрямами діяльності) інтеграції, що дає 
змогу узгоджувати і координувати діяльність всіх частин і підсистем органі-
зації. В основі побудови “дерева цілей” — їх декомпозиція — розподіл на дріб-
ніші цілі. Кількість рівнів декомпозиції залежить від складності, масштабів і 
ступеня деталізації визначених цілей, типу і особливостей організаційної 
структури управління, ієрархічності побудови системи менеджменту органі-
зації (рис. 5.7).

Побудова “дерева цілей” в організації дуже важлива, оскільки з його допо-
могою забезпечується орієнтування діяльності всіх підрозділів на досягнення 
цілей вищого рівня. Якщо ієрархія цілей побудована правильно, кожний 
підрозділ при досягненні власних цілей робить необхідний внесок в досягнен-
ня цілей організації в цілому. Побудова “дерева цілей” дає змогу також упо-
рядкувати напрями діяльності організації, уявити її в наочній формі, про-
аналізувати. Стає можливим виявлення зон конфліктності цілей, їх 
об’єктивності та обґрунтованості, визначення можливих шляхів усунення 
конфліктності, досягнення погодженості цілей.

Правила побудови “дерева цілей” організації:
• декомпозиція цілі на підцілі на кожному рівні в межах одного методоло-

гічного підходу; 
• зіставленість цілей кожного рівня за масштабом і значенням; 
• використання ясних і чітких формулювань кожної цілі, без довільних 

тлумачень; 
• при формулюванні цілей забезпечення можливості кількісної чи поряд-

кової оцінки ступеня їх досягнення; 
• ціль вищого рівня є орієнтиром, основою для розроблення цілей нижчо-

го рівня; 

 Рис. 5.7. Дерево цілей організації

Місія

Персонал 
4

4.1 4.2

Фінанси 
3

3.2 3.33.1

Виробництво 
2

2.1 2.2

Маркетинг 
1

1.2 1.31.1

1.2.2 1.2.31.2.1 3.2.1 3.2.22.2.2 2.2.32.2.1 4.1.2 4.1.34.1.1
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• цілі вищого рівня завжди мають ширший характер і більш довгостроко-
вий часовий інтервал досягнення; 

• кожна ціль вищого рівня повинна бути представлена у вигляді підцілей 
наступного рівня таким чином, що досягнення всіх цілей нижнього рів-
ня означало б досягнення цілей вищого рівня; 

• при переході до нижчих рівнів цілі дедалі більше конкретизуються;
• нижчий рівень “дерева цілей” формується із конкретних дій і резуль-

татів; цілі нижчого рівня є засобами для досягнення цілей вищого  
рівня; 

• фундамент “дерева цілей” повинні становити завдання, які є формулю-
ванням робіт, що можуть бути виконані певним чином і у визначені тер-
міни.

Після розроблення ієрархії цілей їх необхідно проаналізувати. Мета аналі-
зу цілей — з’ясувати: 

• які цілі сформульовано нечітко, неконкретно; 
• які цілі не можуть бути досягнуті одночасно, не узгоджені між собою; 
• які цілі суперечать одна іншій, конфліктують між собою (досягнення од-

нієї цілі заважає досягненню іншої); 
• які цілі не мають інформаційного, юридичного, ресурсного, організа-

ційного забезпечення; 
• які цілі не розуміють і не сприймають виконавці; 
• чи існує система контролю і звітності за виконанням визначених цілей.
У ході аналізу ієрархії цілей значну увагу приділяють діагностиці та вирі-

шенню конфліктів цілей. При цьому використовують такі варіанти дій:
• домінування цілей (одна з цілей виділяється як головна, друга — як дру-

горядна);
• оцінка цілей за значущістю (упорядкування цілей за важливістю, зна-

ходженням компромісу);
• розведення цілей (антагоністичні, конкурентні цілі залишають і далі 

для виконання, але в різних сферах або в різний час);
• зближення цілей (приведення їх до загального знаменника — інтеграція 

цілей, “концепція” вигоди). Цілі, що конфліктують між собою, транс-
формуються в одну ієрархічну упорядковану ціль.

5.3.  Проектування організаційних форм  
і структур управління

5.3.1. Сутність та етапи організаційного проектування 

Організаційне проектування підприємства в менеджменті — це процес ви-
бору організаційної структури управління, яка найкраще відповідає цілям і 
завданням організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що на неї 
впливають. Рішення про вибір структури організації в цілому приймається 
керівництвом вищої ланки. 

Виробнича структура і структура управління — два організаційних комп-
лекси, що є частинами одного органу, які утворюють загальну організаційну 
структуру підприємства. Оптимальна організаційна структура підприємства 
дає змогу мінімізувати витрати і використовувати всі можливості навколиш-
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нього середовища. В умовах складного і динамічного середовища підприємс-
тво відчуває вплив численних і не завжди передбачених чинників. При цьому 
йому необхідно вирішувати багато різноманітних завдань. Велика кількість 
чинників і розв’язуваних завдань породжує різноманітні форми організацій-
них структур.

Вдало обрана форма організаційної структури підприємства відповідає 
корпоративній культурі та стратегії, використовуваним технологіям і 
кваліфікації працівників, потребам ринку і специфіці виробленої продукції. 
Тому структуру підприємства не можна створювати довільно, а слід врахову-
вати багато зовнішніх і внутрішніх чинників.

Структура відображає будову та внутрішню форму системи. Наявність 
структури — невід’ємний атрибут всіх реально існуючих систем, оскільки 
саме вона надає їм цілісності. Структура сприяє збереженню стійкого стану 
системи і є показником її організованості.

Організаційна структура будь-якої системи пов’язана з досягненням її гло-
бальної мети і є конструкцією організації, на основі якої здійснюється управ-
ління фірмою. Ця конструкція охоплює два аспекти: 

• канали влади та комунікації між різними адміністративними службами 
та працівниками;

• інформацію, яка передається цими каналами.
Організаційна структура управління визначається також як система 

взаємозв’язків та підпорядкованість організаційних одиниць (підрозділів) 
апарату управління, які виконують різні функції управління організацією 
(підприємством).

Згідно з цим визначенням основними елементами організаційної структу-
ри управління є:

•	 склад та 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. 
Вибір організаційної структури, яка найбільше відповідає внутрішнім і 

зовнішнім чинникам, що визначають діяльність підприємства, є найважливі-
шим завданням менеджерів.

Організаційна структура повинна відповідати певним вимогам:
1) адаптивність (здатність організаційної структури пристосовуватися до 

змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі); 
2) гнучкість, динамізм (здатність чітко реагувати на зміну попиту, вдоско-

налення технології виробництва, появу інновацій тощо);
3) адекватність (постійна відповідність організаційної структури парамет-

рам керованої системи);
4) спеціалізація (функціональна замкненість структурних підрозділів, об-

меження та конкретизація сфери діяльності кожної керівної ланки);
5) оптимальність (налагодження раціональних зв’язків між рівнями та 

ланками);
6) оперативність (недопущення незворотних змін у керованій системі при 

прийнятті рішень);



555

7) надійність (гарантованість достовірності передання інформації);
8) економічність (відповідність витрат на утримання органів управління 

можливостям організації);
9) простота (легкість розуміння та пристосування до певної організаційної 

форми управління (ОФУ) та участі персоналу в реалізації мети організа- 
ції) [1]. 

Оскільки ціль організаційної структури — забезпечити досягнення постав-
лених перед організацією завдань, проектування ОФУ повинне базуватися на 
стратегічних планах організації. Деякі автори вважають, що вибір загальної 
структури організації — це рішення, що стосується стратегічного плануван-
ня, оскільки воно визначає, як організація спрямовуватиме зусилля на досяг-
нення своїх основних цілей. Проте організування діяльності підприємства —  
це інша функція, що ґрунтується на стратегії організації, але не є самою 
стратегією.

Цей підхід було запропоновано американським економістом Альфредом 
Чандлером. Він проаналізував, як протягом певного періоду змінювалися ор-
ганізаційні структури таких фірм, як “Дюпон”, “Дженерал Моторс”, “Стен-
дарт Ойл оф Н’ю-Джерсі” і “Сірс”. Спостерігаючи за тим, як ці зміни співвід-
носилися зі змінами стратегій і цілей організації, А. Чандлер сформулював 
відомий принцип: “Стратегія визначає структуру”. Це означає, що структура 
організації повинна бути такою, щоб забезпечити реалізацію її стратегії. 

Відповідно до класичної теорії організації її структура повинна розробля-
тися згори вниз. . . ослідовність розроблення організаційної структури анало-
гічна процесу планування: спершу здійснюється поділ організації на сфери, 
потім — постановка конкретних завдань. Таким чином, послідовність дій має 
бути такою [6, 24, 25]:

1) розподіл організації по горизонталі на блоки, що відповідають найваж-
ливішим напрямам діяльності з реалізації стратегії;

2) встановлення співвідношення повноважень посадовців. При цьому пе-
ред окремими командами ставиться мета; за необхідності здійснюється по-
дальший розподіл на дрібніші організаційні підрозділи, щоб ефективніше ви-
користовувати спеціалізацію й уникнути перевантаження керівництва;

3) визначення посадових обов’язків як сукупності певних завдань і функ-
цій і доручення їх виконання конкретним особам. 

Варто підкреслити, що не існує якоїсь однієї організаційної структури, іде-
ально придатної для всіх ринкових стратегій і ситуацій, тому суб’єкти під-
приємницької діяльності повинні постійно вирішувати завдання удоскона-
лення існуючих організаційних форм управління. У кризовий період зміни в 
структурі управління спрямовані на виживання організації за рахунок раціо-
нальнішого використання ресурсів, зниження витрат і більш гнучкого при-
стосування до вимог зовнішнього середовища. У широкому розумінні завдан-
ня менеджерів полягає в тому, щоб обрати таку структуру, яка найкраще 
відповідає цілям і завданням організації, а також внутрішнім і зовнішнім 
чинникам, що на неї впливають. 

Теорія менеджменту ідентифікує два класи організаційних форм управлін-
ня: бюрократичні та адаптивні, які, у свою чергу, поділяються ще на низку 
організаційних структур (рис. 5.8).
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5.3.2. Концептуальні підходи до проектування  
організаційних форм управління 

Науково обґрунтоване формування організаційних структур управління є 
актуальним завданням сучасного етапу адаптації суб’єктів господарювання 
до ринкової економіки. В умовах формування економічних методів управлін-
ня необхідно широко використовувати принципи та методи проектування 
ОФУ на основі системного підходу.

Без наукового обґрунтування розвитку методів проектування ОФУ немож-
ливі подальше вдосконалювання управління та підвищення ефективності ви-
робництва. Це зумовлено такими обставинами:

1) в сучасних умовах не можна оперувати старими організаційними фор-
мами управління, які не задовольняють вимогам ринкових відносин та ство-
рюють загрозу деформації завдань управління;

2) до сфери господарського управління неможливо переносити закономір-
ності управління технічними системами. Комплексний підхід до вдосконалення 
організаційного механізму раніше було замінено на роботу з впровадження та 
використання автоматизованих систем управління (АСУ) — діяльність вели-
чезної важливості, але таку, що має локальне значення в розвитку управлін-
ня на всіх рівнях;

3) створення організаційних форм управління має спиратися не тільки на 
досвід, аналогію, звичні схеми та інтуїцію, а насамперед на наукові методи 
організаційного проектування.

При розробленні принципів і методів проектування ОФУ важливо відійти 
від уявлення їх як традиційного набору органів, які відповідають кожній спе-
ціалізованій функції управління. Організаційні форми управління — поняття 
багатостороннє. Воно охоплює систему цілей та їх розподіл між різними лан-

Рис. 5.8. Типи організаційних форм управління
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ками, оскільки механізм управління повинен бути орієнтованим на досягнен-
ня цілей. Сюди ж належать низка функціональних підрозділів, які перебува-
ють у певних взаємовідносинах, розподіл завдань і функцій між всіма 
ланками, відповідальності, повноважень і прав всередині організації, який 
відображає співвідношення централізації та децентралізації. Важливими еле-
ментами структури управління є комунікації, потоки інформації та докумен-
тообіг в організації. ОФУ — це поведінкова система, це люди та їх угрупован-
ня, які постійно вступають у певні взаємовідносини для вирішення загальних 
завдань. 

Така багатосторонність організаційного механізму несумісна з використан-
ням будь-яких однозначних методів — формальних, або неформальних. Саме 
тому необхідно виходити з поєднання наукових методів і принципів формуван-
ня ОФУ (системного підходу, програмно-цільового управління, організаційно-
го моделювання) зі значною експертно-аналітичною роботою, вивченням віт-
чизняного та закордонного досвіду, тісною взаємодією проектувальників ОФУ і 
тих, хто практично впроваджуватиме та використовуватиме організаційний 
механізм, що проектується. В основу всієї методології проектування структур 
має бути покладено чітке формулювання цілей організації. Спершу — цілі, а 
потім — механізм їх досягнення. При цьому організація розглядається як бага-
тоцільова система, оскільки орієнтація на одну ціль не відображає її багатосто-
ронньої ролі в розвитку економіки.

Особливе значення має характер впливу зовнішнього середовища на побу-
дову ОФУ і всю систему зв’язків її елементів із зовнішніми факторами 
(рис. 5.9).

1-й етап Виявлення та опис елементів зовнішнього середовища (вхід, вихід, технології, 
знання)

2-й етап Виявлення основних взаємозв’язків між елементами  зовнішнього середовища, 
у тому числі елементами прямого  впливу

3-й етап Визначення ступеня різноманіття елементів зовнішнього середовища (зміни, 
визначеність, зворотний зв’язок)

4-й етап Проектування кожного елемента організаційної структури з урахуванням зов-
нішнього середовища, в якому цей  елемент функціонуватиме

5-й етап Формування механізму управляння з урахуванням специфіки  елементів ор-
ганізаційної структури та її зовнішнього  середовища

Рис. 5.9. Алгоритм дослідження впливу зовнішнього середовища  
на проектування організації

Системність підходу до формування ОФУ виявляється в таких принципах: 
• не випускати з поля зору жодне з управлінських завдань, без вирішення 

яких реалізація цілей виявиться неповною; 
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• виявляти та взаємопов’язувати стосовно цих завдань всю систему функ-
цій, прав і відповідальності по вертикалі управління — від генерального 
директора до майстра ділянки; 

• досліджувати та організаційно оформляти всі зв’язки та відносини по 
горизонталі управління для забезпечення координації діяльності різних 
ланок і органів у зв’язку з виконанням загальних поточних завдань і ре-
алізацією перспективних міжфункціональних програм; 

• забезпечувати органічне поєднання вертикалі та горизонталі управлін-
ня — знаходження оптимального для певних умов співвідношення цен-
тралізації та децентралізації в управлінні.

Проектування сучасних організаційних форм управління потребує науко-
во розробленої поетапної процедури проектування ОФУ, детального аналізу і 
визначення системи цілей, економічно обґрунтованого створення організацій-
них підрозділів і форм їх координування.

5.3.3.  Основні принципи і методи проектування  
організаційних форм управління 

Методологічні принципи проектування ОФУ. Дослідження показали, що 
методи побудови ОФУ, які застосовувалися до останнього часу, характеризу-
валися занадто нормативним характером, недостатньою різноманітністю, гі-
пертрофованим використаннями типових рішень, що призводило до механіч-
ного перенесення організаційних форм, які застосовувалися раніше, в нові 
умови. Нерідко апарат управління на різних рівнях повторював схеми, набо-
ри функцій і склад підрозділів, які відрізнялися тільки чисельністю. З науко-
вого погляду занадто вузького трактування набували похідні фактори форму-
вання структур: чисельність персоналу замість цілей організації; сталий набір 
органів замість зміни їх складу та комбінації в різних умовах; акцентування 
уваги на виконанні незмінних функцій у відриві від завдань, які змінюються; 
застарілі схеми та штати як усереднені показники існуючих організацій без 
аналізу їх недоліків.

Одним з головних недоліків методик, що застосовувалися, було їх функціо-
нальне орієнтування, сувора регламентація процесів управління, а не їх ре-
зультатів. Проте в умовах ринкових відносин склад і зміст функцій управлін-
ня втрачають стабільність, тому цілі та взаємозв’язки різних ланок системи 
управління часто набувають важливішого значення, ніж жорстка ідентифіка-
ція їх функціональної спеціалізації. Це особливо чітко висвітлюється за вирі-
шення проблем, пов’язаних зі створенням корпорацій, акціонерних това-
риств, фінансово-промислових груп з тіснішим підпорядкуванням виробничій 
діяльності, виконанню замовлень і договорів, запитам споживачів, із забезпе-
ченням зв’язку науки та виробництва, з комплексним вирішенням проблем 
якості продукції тощо. Навіть найбільш обґрунтовані функціональні характе-
ристики і нормативи чисельності апарату управління виробничих організацій 
не надають конструктивних рекомендацій для вирішення проблем формуван-
ня територіально-виробничих комплексів, забезпечення виконання цільових 
програм тощо.

Системний підхід надає важливого значення науково обґрунтованому виз-
наченню функцій управління і нормативів чисельності як частини загального 
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процесу формування організаційно-управлінської структури, орієнтує дослід-
ників та розробників на загальніші принципи проектування організацій. Пе-
редусім він передбачає похідне визначення системи цілей організації, які зу-
мовлюють структуру завдань і зміст функцій апарату управління.

Розмаїття цілей на вищому, середньому та нижчому рівнях організації за-
звичай не може бути зведене до одного вимірювача. Основне призначення 
більшості суб’єктів підприємницької діяльності з погляду суспільного зна-
чення визначається цілями задоволення ринкової потреби у продукції та по-
слугах, які виробляються. У будь-якому випадку кожна ціль відображає одну 
з об’єктивно необхідних сторін функціонування і розвитку організаційної 
системи. Водночас відповідність між системою цілей та організаційною струк-
турою управління не може бути однозначною. 

На рис. 5.10 показано загальну послідовність переходу від цілей організа-
ції до її структури. Стосовно реалізації системних принципів формування 
внутрішньої структури апарату управління слід враховувати, що ОФУ є 
складною характеристикою системи управління.

В єдиній системі мають розглядатися і різні методи формування організа-
ційних структур управління, багато з яких з’явилися лише останніми роками. 
Ці методи мають різну природу, кожен з них окремо не дає змоги вирішити всі 
важливі проблеми побудови організаційної структури апарату управління і 
має застосовуватися в органічному поєднанні з іншими.

Цілі підприємства

Стратегічна концепція

Прийнята стратегія

Рис. 5.10. Алгоритм переходу від цілей підприємства  
до організаційної структури управління

Досягнення успіху організацією

Можливості
Загрози
Сильні сторони
Слабкості
Бізнес-планування

Організаційна модель

Організаційна структура  
управління

Зовнішні  
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управління
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Ефективність побудови ОФУ не може бути оцінена яким-небудь одним по-
казником. З одного боку, тут слід враховувати, наскільки структура забезпе-
чує досягнення організаційних результатів, які відповідають поставленим пе-
ред нею організаційним цілям, з іншого — наскільки її внутрішня побудова і 
процеси функціонування адекватні об’єктивним вимогам до їх змісту, органі-
зації та властивостям.

Кінцевим критерієм ефективності при порівнянні різних варіантів органі-
заційної структури є найбільш повне та стабільне досягнення цілей в галузях 
виробництва, економіки, технічного прогресу та соціального розвитку. Проте 
довести цей критерій до простих показників, які застосовуються практично, 
пов’язати кожне конкретне організаційне рішення з його кінцевими резуль-
татами, як правило, дуже складно. Тому доцільно використовувати набір  
нормативних характеристик апарату управління: його продуктивність при 
переробленні інформації; оперативність прийняття управлінських рішень; 
надійність апарату управління, що виражається в якості виконання рішень в 
межах встановлених термінів і ресурсів; адаптивність та гнучкість, які харак-
теризуються здатністю до своєчасного виявлення організаційних проблем. 
Особливо значущою є економічність апарату управління. Проте при цьому не 
слід неодмінно зводити економічний критерій до скорочення кількості персо-
налу. Необхідно формулювати його як критерій економічної ефективності, 
відповідно до якого має бути забезпечена максимізація результатів щодо ви-
трат на управління. Чисельність апарату управління, скорочення якої зали-
шається одним з важливих параметрів підвищення економічної ефективності, 
має бути об’єктивно обґрунтованою для повнішого забезпечення вирішення 
завдань, що випливають з цілей організаційної системи. 

Методи проектування ОФУ. Структура управління виробничо-господар-
ською організацією як об’єкт проектування — складна система. Вона поєднує 
в собі як технологічні, економічні, інформаційні, адміністративно-організа-
ційні взаємовідносини, так і соціально-психологічні характеристики та 
зв’язки. Останні визначаються рівнем кваліфікації та здібностей працівни-
ків, їх ставленням до праці, стилем управління.

Специфіка проблеми проектування ОФУ полягає в тому, що вона не може 
бути адекватно представлена у вигляді завдання формального вибору найкра-
щого варіанта організаційної структури за чітко сформульованим, однознач-
ним, математично вираженим критерієм оптимальності. Це кількісно-якісна, 
багатокритеріальна проблема, яка вирішується на основі поєднання наукових 
формалізованих методів аналізу, оцінки, моделювання організаційних сис-
тем із суб’єктивною діяльністю топ-менеджерів, фахівців і експертів з вибору 
та оцінки найкращих варіантів ОФУ.

Процес організаційного проектування полягає в послідовності наближення 
до моделі раціональної структури управління, в якому методи проектування 
відіграють допоміжну роль при розгляді, оцінці та прийнятті до практичної 
реалізації найефективніших варіантів управлінських рішень.

Проектування ОФУ здійснюється на основі взаємодоповнюючих методів: 
аналогій, експертно-аналітичного, структуризації цілей, організаційного мо-
делювання.

Метод аналогій полягає в застосуванні організаційних форм і механізмів 
управління, які виправдали себе в організаціях з характеристиками, анало-
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гічними характеристикам проектованої організації: цілями, типом техноло-
гій, специфікою зовнішнього оточення, розміром тощо. До методу аналогій 
належать відпрацювання типових структур управління виробничо-госпо-
дарськими організаціями, визначення меж і умов їх застосування. Вико-
ристання методу аналогій базується на двох взаємодоповнюючих підходах. 
Перший з них полягає у виявленні для кожного типу виробничо-госпо-
дарських організацій значень і тенденцій зміни основних організаційних ха-
рактеристик і відповідних їм організаційних форм і методів управління, які, 
виходячи з конкретного досвіду або наукових обґрунтувань, доводять свою 
ефективність. Другий підхід становить типізацію найзагальніших принципо-
вих рішень щодо характеру та взаємозв’язків елементів апарату управління 
та окремих посад в певних умовах функціонування організацій даного типу, а 
також розроблення окремих нормативних характеристик апарату управління 
для цих організацій.

Експертно-аналітичний метод — обстеження та аналітичне вивчення ор-
ганізації силами кваліфікованих фахівців із залученням її керівників та ін-
ших працівників для виявлення специфічних особливостей, проблем, не-
доліків у роботі, а також для розроблення раціональних рекомендацій з 
формування апарату управління або його перебудови, виходячи з кількісних 
оцінок ефективності оргструктури, раціональних принципів управління, вис-
новків експертів, а також узагальнення та впровадження прогресивних тен-
денцій в галузі організації управління. Цей метод, який є найгнучкішим та 
універсальним, застосовується в тісному поєднанні з методом аналогій і 
структуризації цілей та має різноманітні форми реалізації. В першу чергу, до 
них належать діагностичний аналіз особливостей діючої організації та про-
блем в системі управління нею або в організаціях, аналогічних тій, що ство-
рюється, з метою вирішення виявлених проблем у проектованій структурі уп-
равління. Передбачається також здійснення експертних опитувань керівників 
і членів організації для виявлення окремих характеристик побудови та функ-
ціонування апарату управління, оброблення одержаних експертних оцінок 
статистико-математичними методами (рангової кореляції, факторного аналі-
зу, оброблення списків тощо).

До експертних методів слід віднести також розроблення і застосування  
наукових принципів формування організаційних структур управління. Це 
виведені з передового досвіду управління та наукових узагальнень основні 
правила, виконання яких спрямовує діяльність фахівців при розробленні ре-
комендацій з раціонального проектування та удосконалення організаційних 
форм управління. Принципами формування ОФУ є єдиноначальність або ко-
лективне управління, спеціалізація, поєднання функціонального і програм-
но-цільового управління тощо.

Особливе місце серед експертних методів посідає розроблення графічних 
або табличних описів організаційних структур чи процесів управління. До та-
ких описів належать, зокрема, маршрутна технологія виконання управлінсь-
ких функцій або їх етапів, заснована на принципах наукової організації пра-
ці, а також прогресивні методи і технічні засоби виконання управлінських 
робіт, регламентуючий порядок їх виконання.

Метод структуризації цілей передбачає визначення системи цілей органі-
зації, їх кількісне та якісне формулювання, а також наступний аналіз органі-
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заційних структур з погляду їх відповідності системі цілей. Використання 
цього методу найчастіше передбачає такі етапи:

1) розроблення системи (“дерева”) цілей, яка є структурною основою для 
ув’язки всіх видів організаційної діяльності, виходячи з кінцевих резуль-
татів, незалежно від розподілу цих видів діяльності за організаційними під-
розділами та програмно-цільовими підсистемами в організації;

2) експертний аналіз пропонованих варіантів організаційної структури 
щодо організаційної забезпеченості досягнення кожної з цілей, дотримання 
принципу однорідності цілей, які ставляться перед кожним з підрозділів, виз-
начення взаємовідносин різних рівнів керівництва, підпорядкованості, ко-
операції підрозділів на основі взаємозв’язків їх цілей тощо;

3) складання карт прав і відповідальності за досягнення цілей як для  
окремих підрозділів, так і за комплексними міжфункціональними видами  
діяльності, де регламентується сфера відповідальності (продукція, ресурси, 
робоча сила, виробничі та управлінські процеси, інформація); конкретні ре-
зультати, за досягнення яких встановлюється відповідальність; права, якими 
наділяється підрозділ для досягнення результатів.

Метод організаційного моделювання — розроблення формалізованих ма-
тематичних, графічних та інших форм відображення розподілу повноважень 
і відповідальності в організації, які є базою для побудови, аналізу, оцінки різ-
них варіантів організаційних структур з урахуванням взаємозв’язків їх скла-
дових. 

Науково визнані такі основні типи організаційних моделей:
1) математико-кібернетичні моделі ієрархічних управлінських структур, 

які описують організаційні зв’язки та відносини у вигляді систем математич-
них рівнянь і нерівностей або за допомогою машинних імітаційних мов (мо-
делі багатоступінчастої оптимізації, моделі системної “індустріальної” дина-
міки тощо);

2) графоаналітичні моделі організаційних систем, які становлять собою сі-
тьові, матричні та інші табличні й графічні відображення розподілу функцій, 
повноважень, відповідальності, організаційних зв’язків. Вони дають мож-
ливість аналізувати їх спрямованість, характер, причини виникнення, оціню-
вати різні варіанти групування взаємопов’язаних видів діяльності в однорідні 
підрозділи, розглядати варіанти розподілу прав та відповідальності між різ-
ними рівнями керівництва (“метасхемні” описи матеріальних, інформацій-
них, грошових потоків; матриці розподілу повноважень та відповідальності, 
органіграми процесів прийняття рішень; таблиці коефіцієнтів зв’язків між 
функціями виробництва і управління тощо);

3) натурні моделі організаційних структур і процесів, які полягають в оці-
нюванні їх функціонування в реальних організаційних умовах. До них нале-
жать організаційні експерименти, заздалегідь сплановані та контрольовані 
перебудови структур і процесів у реальних організаціях; управлінські ігри — 
дії працівників (учасників гри), що базуються на заздалегідь встановлених 
правилах з оцінкою їх поточних та довгострокових наслідків за допомогою 
ЕОМ;

4) математико-статистичні моделі залежностей між похідними чинника-
ми організаційних систем і характеристиками організаційних структур. Вони 
побудовані на основі збирання, аналізу та оброблення емпіричних даних про 
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організації, які функціонують в аналогічних умовах (моделі залежності  
чисельності ІТР та службовців від виробничо-технологічних характеристик 
організації; залежності показників і спеціалізації, централізації, стандарти-
зації управлінських робіт від типу організаційних завдань та інших характе-
ристик тощо).

Процес проектування ОФУ має бути заснований на сумісному  використан-
ні охарактеризованих вище методів. На стадіях композиції та структуризації 
найбільше значення мають метод структуризації цілей, експертно-аналітич-
ний метод, а також виявлення і аналіз організаційних прототипів. Більш фор-
малізовані методи мають бути використані для поглибленого розроблення ор-
ганізаційних форм і механізмів окремих підсистем на стадії регламентації. 
Для проектування організаційних структур новостворюваних організацій 
ключову роль відіграють формально-аналітичні методи та моделі, для вдоско-
налення діючих — діагностичні обстеження та експертне вивчення організа-
ційної системи.

Вибір методу вирішення певної організаційної проблеми залежить від її 
характеру, а також можливостей здійснення відповідного дослідження (наяв-
ності методики, необхідної інформації, кваліфікованих фахівців та термінів 
розроблення рекомендацій).

5.3.4. Процес формування організаційної структури

Зміст процесу формування організаційної структури значною мірою є уні-
версальним. Він охоплює формулювання цілей та завдань, визначення складу 
і місця підрозділів, їх ресурсне забезпечення (у тому числі кількість праців-
ників), розроблення регламентуючих процедур, документів, положень, які 
закріплюють і регулюють форми, методи, процеси, що здійснюються в органі-
заційній системі управління. 

Весь цей процес можна організувати у такі три етапи: 
•	 формування загальної структурної схеми апарату управління; 
•	 розроблення складу основних підрозділів і зв’язків між ними;
•	 регламентація організаційної структури.
Перший етап (формування загальної структурної схеми) в усіх випадках  

має принципове значення, оскільки при цьому визначаються головні характе-
ристики організації, а також напрями, за якими має бути здійснено детальніше 
проектування як організаційної структури, так й інших важливих аспектів 
системи (внутріорганізаційного економічного механізму, способів перероб-
лення інформації, кадрового забезпечення).

Принциповими характеристиками організаційної структури, які визнача-
ються на цьому етапі, є: 

•	 цілі виробничо-господарської системи і проблеми, які необхідно вирі-
шувати; 

•	 загальна специфікація функціональних і програмно-цільових підсис-
тем, що забезпечують їх досягнення;

•	 кількість рівнів у системі управління; 
•	 ступінь централізації та децентралізації повноважень і відповідальності 

на різних рівнях; 
•	 основні форми взаємовідносин організації з навколишнім середовищем;
•	 вимоги до економічного механізму; 
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•	 форми оброблення інформації; 
•	 кадрове забезпечення організаційної системи.
Другий етап (розроблення складу основних підрозділів і зв’язків між 

ними) передбачає реалізацію організаційних рішень не тільки в цілому за ве-
ликими лінійно-функціональними та програмно-цільовими блоками, а й для 
самостійних (базових) підрозділів апарату управління, розподіл конкретних 
завдань між ними і побудову внутрішньоорганізаційних зв’язків. Під базови-
ми підрозділами мають на увазі самостійні структурні одиниці, які організа-
ційно поділяються на лінійно-функціональні та програмно-цільові підсисте-
ми. Базові підрозділи можуть мати свою внутрішню структуру.

Третій етап (регламентація організаційної структури) — розроблення 
кількісних характеристик апарату управління та процедур управлінської 
діяльності. Воно передбачає: 

•	 визначення складу внутрішніх елементів базових підрозділів;
•	 з’ясування проектної чисельності підрозділів, трудомісткості основних 

видів робіт і фахового та кваліфікаційного складу виконавців;
•	 розподіл завдань і робіт між конкретними виконавцями, встановлення 

відповідальності за їх виконання;
•	 розроблення процедур виконання управлінських робіт в підрозділах, у 

тому числі на основі автоматизованої обробки інформації;
•	 формування порядку взаємодії підрозділів при виконанні взаємопов’я-

заних комплексів робіт; 
•	 обчислення витрат на управління і показників ефективності апарату уп-

равління організаційної структури, яка проектується.
Якщо необхідна деталізована регламентація відповідальності за окремими 

етапами розроблення і прийняття рішень при виконанні особливо складних 
завдань, які потребують взаємодії багатьох ланок і рівнів управління, буду-
ють органіграми.

Органіграма — графічна інтерпретація процесу виконання управлінських 
функцій, етапів і робіт, які вони передбачають, що описує розподіл організа-
ційних процедур розроблення та прийняття рішення між підрозділами, їх внут-
рішніми структурними органами і окремими працівниками. Поєднання орга-
нізаційного алгоритму механізму управління з алгоритмом технологічної 
обробки інформації, яка здійснюється шляхом побудови органіграми, дає змо-
гу узгодити процес раціоналізації технологічних маршрутів та інформаційних 
потоків з упорядкуванням взаємозв’язків між структурними елементами сис-
тем управління, що виникають при організації погодженого виконання завдань 
і функцій. Органіграми не відображають інформаційного змісту виконуваних 
робіт, а фіксують лише організацію управлінського процесу у вигляді розподі-
лу повноважень і відповідальності за забезпечення, розроблення та прийняття 
управлінських рішень.

Як показав досвід, при формуванні структур програмно-цільового управ-
ління разом з органіграмами або замість них доцільно розробляти карти (мат-
риці) розподілу прав і відповідальності між органами лінійно-функціональної 
та програмно-цільової структур. В цих документах детальніше та наочніше, 
ніж в органіграмах, фіксуються конкретні права прийняття рішень, розподі-
лена відповідальність кількох органів за різні аспекти одного результату, 
роль колегіальних і консультативних органів прийняття рішень.
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Сукупність документів, розроблених на всіх етапах проектування, разом з 
пояснювальною запискою становить проект організаційної структури управ-
ління.

5.3.5.  Документальне оформлення проекту створення  
організаційної форми управління

Розроблення завдання на проектування ОФУ передбачає визначення вимог 
до системи управління, порядку розроблення вихідної інформації, необхідної 
для проектування ОФУ, порядку експертизи проекту та його затвердження. 
Перелік документації наведено в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2

Документи для передпроектної підготовки створення (трансформації)  
організаційної форми управління

Тип документа Розробник

Наказ про здійснення передпроектної підготовки створен-
ня (трансформації) ОФУ

Керівник організації (підприємс-
тва) — замовник

Методика аналізу стану управління та виробничої діяль-
ності існуючого підприємства

Проектувальник

План-проект здійснення аналізу Проектувальник за погоджен-
ням керівника-замовника

Аналітична записка за результатами дослідження Проектувальник

Завдання на проектування (трансформацію) ОФУ Підготовка завдання здійснюєть-
ся проектувальником, затверд-
ження — замовником

Завдання на проектування ОФУ є первинним документом для розроблен-
ня загального проекту ОФУ. До складу завдання на організацію проектування 
(ЗОП) рекомендується вносити обґрунтування для проектування ОФУ, мету 
розроблення проекту ОФУ, вимоги до майбутньої організаційної системи, до 
системи управління, попередні техніко-економічні розрахунки функціону-
вання проектованої системи. Перелік інформаційних документів для поста-
новки завдання наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3

Інформаційні джерела для підготовки завдань на проектування  
організаційної форми управління

Перелік інформативних документів
Джерела інформаційного  

забезпечення

Закони України з питань власності, підприємництва,  
створення підприємств і господарських товариств

Відомості Верховної Ради 
України

Укази Президента України з питань регуляторної діяльності 
у підприємництві

Газета “Урядовий кур’єр”

Постанови Кабінету Міністрів України з питань  
підприємництва

Газета “Урядовий кур’єр”

Досвід створення сучасних організаційних форм управління Літературні джерела

Аналітична записка з проблем управління підприємством 
(організацією)

Замовник, проектувальник
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Організаційний загальний проект ОФУ розробляється на підставі затвер-
дженого завдання на проектування. До складу організаційного загального 
проекту (ОЗП) належать: розроблення підсистем управління (функціональ-
ної, лінійної, цільових тощо); схема проектованої виробничої структури; схе-
ма апарату управління; пояснювальна записка до проекту; попередні розра-
хунки очікуваного економічного ефекту. Перелік документів організаційного 
загального проекту наведено в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4

Документи організаційного загального проекту створення (трансформації)  
організаційної форми управління

Тип документа Розробник

Загальна структурна схема організаційної форми управління Проектувальник

Схема виробничої підсистеми ”

Схеми підсистем управління ”

Схема апарату управління ”

Попередні розрахунки очікуваного економічного ефекту ”

Пояснювальна записка до проекту ”

Розпорядження щодо затвердження організаційного загального 
проекту створення ОФУ

Керівник-замовник

Після експертизи та затвердження загального проекту ОФУ розпочинають 
створення організаційного робочого проекту (ОРП). Мета його — розроблення 
конкретної документації, необхідної для впровадження ОФУ та забезпечення 
їх нормального функціонування. Перелік робочої документації наведено в 
табл. 5.5. 

Таблиця 5.5

Робоча документація організаційного робочого проекту створення (трансформації) 
організаційної форми управління

Тип документа
Системи управління

в цілому підсистеми

1 2 3

Перелік і розподіл функцій управління керівників + +

Опис функцій управління керівників  +  +

Положення про підрозділи апарату управління + +

Положення про функціональні
обов’язки керівників всіх рівнів управління

+ +

Схема функціональних взаємозв’язків 
підрозділів апарату управління

– +

Опис схеми функціональних 
взаємозв’язків підрозділів апарату управління

– +

Посадові інструкції працівників 
апарату управління

+ +

Штатний розклад організаційної 
форми управління

+ –

Схеми документообігу в системі управління + +
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Закінчення табл. 5.5

1 2 3

Опис схеми документообігу + +

Специфікація технічних засобів управління + +

Розрахунок очікуваного економічного ефекту 
від впровадження організаційного проекту

+ –

План заходів впровадження проекту + +

Робоча документація має деталізувати загальні проектні рішення. Після за-
твердження робочої документації переходять до етапу впровадження проекту 
ОФУ. Визначають джерела фінансування проекту створення ОФУ, здійснюють 
матеріально-технічну підготовку, яка може передбачати придбання технічних 
засобів управління, продукти інформаційного забезпечення систем управління, 
придбання оргтехніки, обладнання тощо. Водночас здійснюють соціально-пси-
хологічну підготовку персоналу, яка має бути спрямована на роз’яснення цілей 
та місії організації, створення організаційної культури, очікуваної ефектив-
ності впровадженого проекту, вирішення соціальних проблем.

Професійна підготовка персоналу спрямована на підвищення кваліфікації 
працівників, ознайомлення з новітніми технологіями управління, технічни-
ми засобами і системами управління, сучасним інформаційним програмним 
забезпеченням. Впровадження окремих підсистем і заходів може здійснюва-
тись в процесі проектування ОФУ. Для цього рекомендується розробити 
тимчасову систему стимулювання працівників, які впроваджують новітні ме-
тоди і технології управління. Після впровадження всіх підсистем запроекто-
ваної ОФУ визначається фактичний економічний ефект. Перелік відповідних 
документів наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Документи для впровадження проекту створення (трансформації)  
організаційної форми управління

Тип документа Розробник і виконавець

Фінансовий план впровадження 
заходів організаційного проекту

Замовник

Матеріально-технічна підготовка 
впровадження проекту

”

Інформаційне забезпечення системи управління Спеціалізовані організації  
за кошти замовника

Соціально-психологічна підготовка персоналу Замовник, проектувальник

Професійна підготовка персоналу Замовник

Положення про стимулювання 
впровадження організаційного 
проекту працівниками 

”

Розрахунок фактичного економічного ефекту впровадження 
організаційного проекту створення (трансформації) ОФУ

Замовник спільно з проекту-
вальником

Акт про впровадження організаційного 
проекту створення (трансформації) ОФУ

Замовник,  проектувальник

Наведена методика проектування чи трансформації ОФУ є орієнтовною і 
має бути конкретизована залежно від ситуаційних чинників.
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5.4.  технології мотивації персоналу

5.4.1. Класифікація методів мотивації персоналу

Методи мотивації — способи управлінського впливу на персонал для до-
сягнення цілей організації. Вони ґрунтуються на дії законів управління, пе-
редбачають застосування управлінським апаратом організацій різноманітних 
прийомів впливу на персонал з метою активізації його діяльності.

Мотиваційні методи класифікують за різними ознаками [5, 6, 10, 11]. 
За об’єктами мотивації:
• методи мотивації колективів;
• методи мотивації окремих осіб: менеджерів (вищого, середнього, нижчо-

го рівнів керівництва); працівників (початківців, досвідчених); жінок 
За стимулами:
• економічні методи мотивації (матеріального стимулювання): заробітна 

плата; преміювання; грошова винагорода; матеріальна допомога; участь 
у прибутках; 

• неекономічні методи мотивації: 
а) організаційні: участь у справах організації; мотивація перспективою; 

делегування завдань і повноважень; мотивація збагаченням змісту 
праці;

б) морально-психологічні: схвалення; підтримка; засудження; визнан-
ня заслуг; повага, довіра.

За основними потребами:
• методи задоволення фізіологічних потреб підлеглих;
• методи задоволення потреб у захищеності та безпеці;
• методи задоволення потреб у причетності та належності;
• методи задоволення потреб поваги і визнання;
• методи задоволення потреб самовираження, самореалізації.
За спрямованістю (згідно з теорією підкріплення):
• позитивне підкріплення;
• негативне підкріплення;
• гасіння дій;
• критика;
• покарання.
Керівникам потрібно застосовувати наведені методи у практичній діяль-

ності комплексно, системно.

5.4.2. Задоволення основних потреб персоналу організації

Менеджерам необхідно постійно спостерігати за своїми підлеглими, щоб 
знати, які активні потреби спонукають їх до дій. Оскільки з часом ці потреби 
змінюються, не можна розраховувати, що методи мотивації, які спрацювали 
один раз, будуть ефективними весь час.

Нижче наводяться методи, за допомогою яких менеджери можуть забезпе-
чити задоволення основних потреб своїх підлеглих. 

Фізіологічні потреби. Люди, які працюють з причини необхідності задово-
лення потреб цієї групи, мало цікавляться змістом роботи, концентрують ува-
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гу на заробітній платні, умовах праці, можливості уникати стомлення. Діями 
менеджерів можуть бути:

• забезпечення працівникам невисокої заробітної платні;
• організація нормальних робочих умов щодо освітлення, температури, 

рівня шуму тощо.
Потреби в захисті та безпеці. Вони пов’язані з бажанням людей перебува-

ти у стабільному і безпечному оточенні, що забезпечує захист від страху, хво-
роб, болю та інших страждань, яких може зазнати людина протягом життя.

Дії менеджерів:
• розробити просту і надійну систему соціального страхування;
• застосовувати чіткі та справедливі правила регулювання діяльності під-

леглих;
• оплачувати працю вище від прожиткового мінімуму;
• не залучати підлеглих до прийняття ризикованих рішень і виконання 

ризикованих дій;
• забезпечувати гарантії стабільної праці, медичного страхування, одер-

жання пенсій;
• надавати можливості підвищення професійного рівня для забезпечення 

стабільності в роботі.
Потреби в належності та причетності. Стосовно працівників, для яких 

важлива ця група потреб, управління повинне мати форму дружнього парт-
нерства, для таких людей потрібно створювати умови для спілкування на ро-
боті.

Дії менеджерів:
• використовувати елементи фірмового стилю управління і корпоративної 

культури, які відповідають особливостям менталітету працівників і під-
тримуються ними;

• доручати співробітникам таку роботу, яка б давала змогу їм спілкувати-
ся з колегами, підлеглими, клієнтами, покупцями, відвідувачами;

• при постановці завдань звертати увагу на те, що їх ефективне вирішення 
важливе для організації;

• створювати на робочих місцях дух єдиного колективу, команди;
• за необхідності проводити збори, наради, на яких обговорювати і вирі-

шувати спільні проблеми;
• конструктивно працювати з неформальними групами у складі організа-

ції, не загрожувати їх існуванню, якщо вони лояльні та сприяють досяг-
ненню виробничих цілей;

• створювати умови для соціальної активності працівників за межами ор-
ганізації;

• поздоровляти працівників від імені колективу з важливими для них 
подіями, датами, забезпечувати підтримку і допомогу у важкі моменти 
життя.

Потреби у визнанні та повазі. Працівники, для яких важлива ця група 
потреб, прагнуть зайняти лідерське становище в колективі чи стан визнаного 
авторитету при вирішенні певних завдань, хоча поваги до себе потребують всі 
працівники колективу, особливо ті, хто обіймає незалежні посади.

Дії менеджерів: 
• пропонувати підлеглим більш змістовну, цікаву, відповідальну роботу;
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• делегувати підлеглим частину своїх повноважень і відповідальності;
• звертатися до співробітників, підлеглих з повагою;
• високо оцінювати виявлену ініціативу, творче ставлення до справи;
• використовувати різноманітні форми визнання заслуг підлеглих, при-

своювати їм почесні титули, звання, нагороди, висвітлювати їх заслуги 
в пресі, нагадувати про них в публічних виступах;

• залучати підлеглих до формування цілей, розроблення рішень, прислу-
хатися до їх точок зору;

• сприяти підвищенню підлеглих по службі, забезпечувати можливості 
для навчання, перепідготовки, які сприяють зростанню рівня професіо-
налізму;

• забезпечувати достойні, комфортні умови на роботі, оплату праці, зов-
нішні символи службового статусу.

Потреби в самовираженні. Потреби цієї групи мають індивідуальний ха-
рактер. Це потреби людини в творчості у широкому розумінні. Працівники з 
потребою самовираження, самореалізації — творчі, незалежні особистості, 
відкриті для сприйняття себе і оточення.

Дії менеджерів:
• підтримування прагнення підлеглих до навчання, розвитку, які забез-

печують повніше використання їх потенціалу;
• давати важкі, складні, оригінальні завдання, які потребують від підлег-

лих певної віддачі та максимальної реалізації своїх якостей;
• забезпечувати значну свободу у виборі засобів вирішення завдань;
• залучати підлеглих до прийняття рішень, радитися з ними щодо вирі-

шення окремих завдань, розвивати творчі якості;
• делегувати їм частину своїх повноважень і відповідальності, сприяти 

підвищенню по службі;
• забезпечувати високу оплату праці, інші форми визнання заслуг;
Водночас з переліченими діями менеджери повинні контролювати вико-

нання завдань і час від часу “ставити на місце” підлеглих з надто високою са-
мооцінкою.

5.4.3. Матеріальне стимулювання

Форми оплати праці. Однією з найпоширеніших форм управління мотива-
цією працівників є матеріальне стимулювання.

Матеріальне стимулювання — цілеспрямоване застосування матеріаль-
них стимулів до працівника для впливу на його поведінку при вирішенні за-
вдань, що стоять перед організацією.

До засобів матеріального стимулювання належать заробітна плата, премії, 
грошова винагорода, матеріальна допомога працівникам, участь їх у прибут-
ках підприємства та ін. [19, 22].

Заробітна плата — винагорода, розрахована, як правило, в грошовому 
еквіваленті, яку відповідно до трудового договору власник чи уповноважений 
ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Існують дві основні форми оплати праці: погодинна і відрядна (рис. 5.11).
За погодинної оплати праці розмір заробітку залежить від тарифного 

розряду робітника і кількості відпрацьованого часу. Застосовується на вироб-
ничих процесах, де головну роль відіграє якість продукції; кількість продук-
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ції, виробленої за одиницю часу, не залежить від індивідуальних зусиль робіт-
ника (наприклад, автоматизоване виробництво); неможливо чи важко точно 
визначити норми виробітку.

Погодинна оплата праці може бути простою погодинною і погодинно-пре-
міальною.

Проста погодинна оплата праці визначається шляхом перемноження го-
динної тарифної ставки працівника на фактичну величину відпрацьованого 
часу. Застосовується для оплати праці допоміжних робітників, технічних спе-
ціалістів і службовців, діяльність яких не пов’язана з кінцевим результатом і 
безпосередньо не впливає на якість продукції та послуг.

Погодинно-преміальна оплата праці застосовується у випадках коли від-
мінності в умовах виробництва і кваліфікації робітників значні й необхідно 
врахувати не тільки диференціацію в кваліфікації, а й цілу низку психологіч-
них та економічних факторів. За цієї системи крім основного тарифного за-
робітку працівник одержує премію за досягнення високих показників.

Наслідками застосування погодинної оплати праці на підприємстві є те, 
що працівники мають гарантований прибуток, який не залежить від можли-
вого зменшення рівня виробництва, і не мають можливості підвищити заробі-
ток шляхом збільшення індивідуальних зусиль у виробничому процесі.

Відрядна оплата праці передбачає оплату залежно від фактично викона-
ного обсягу робіт у натуральних показниках (одиницях готової продукції) та 
встановлених нормативів заробітної плати (розцінок) на одиницю готової про-
дукції. Відрядна оплата застосовується, як правило, на тих роботах, де висока 
частка ручної праці; роботу можна нормувати з достатньою точністю.

Відрядна оплата праці може бути кількох видів:
• прямою індивідуальною відрядною, за якої заробітна плата працівника 

безпосередньо залежить від кількості виробленої продукції чи викона-
них операцій;

• відрядно-преміальною (індивідуальною і колективною), за якої заробі-
ток працівника за основними відрядними розцінками доповнюється спе-
ціальними преміями;

Рис. 5.11. Форми оплати праці

Основні форми оплати праці

Погодинна: 

• проста погодинна (денна, 
тижнева, місячна);

•погодинно-преміальна

Відрядна: 

•  пряма індивідуальна 
відрядна;

•  відрядно-преміальна 
(індивідуальна і колек-
тивна);

•  відрядно-прогресивна;
•  колективна (бригадна) 

відрядна;
• непряма відрядна;
• акордна
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• відрядно-прогресивною — за виконання встановлених норм виробітку 
прогресивно збільшуються доплати до основної відрядної розцінки;

• колективною (бригадною) відрядною, за якої величина заробітної платні 
кожного працівника залежить від його кваліфікації, кількості відпра-
цьованих годин і обсягу кінцевої продукції, виробленої колективом;

• непрямою відрядною, яка застосовується переважно для оплати праці 
допоміжних робітників. За цієї системи розмір заробітної платні зале-
жить від виробітку на дільниці, яку обслуговує робітник;

• акордною, за якої за одиницю продукції приймаються виріб, комплекс 
робіт і послуг, що на них складається калькуляція витрат праці та за-
робітної платні.

Наслідки застосування відрядної форми оплати праці: 
• встановлення безпосереднього зв’язку між результатами праці та роз-

міром винагороди; 
• зміна витрат на робочу силу залежно від обсягів виробництва, що зни-

жує рівень фінансового ризику; 
• стимулювання працівників на підвищення продуктивності праці; 
• погіршення якості виробленої продукції, необхідність створення від-

ділів технічного контролю, що збільшує витрати; 
• можливість напружених відносин між робітниками і спеціалістами, які 

приймають вироблену продукцію.
Структура оплати праці робітника. Структура оплати праці має особли-

вості залежно від галузі бізнесу, типу підприємства, обов’язків робітника  
і в загальному вигляді складається із основної заробітної платні, додатко- 
вої заробітної платні, інших заохочувальних та компенсаційних виплат 
(рис. 5.12).

Основна заробітна плата визначається тарифними ставками, розцінками 
за розрядами, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами у роз-
мірах, не вищих від визначених чинним законодавством. Метод нарахування 
основної заробітної плати залежить від систем оплати праці на підприємстві 
(які розглядалися вище).

Додаткова заробітна плата залежить від результатів господарської 
діяльності підприємства і встановлюється у вигляді премій, винагород, інших 

Рис. 5.12. Структура оплати праці робітника
1 — основна заробітна плата; 2 — додаткова заробітна плата; 3 — інші заохочувальні  
та компенсаційні виплати (матеріальна допомога, винагорода за кінцеві результати,  

трудові та соціальні пільги, інші виплати)

1 2

3
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заохочувальних і компенсаційних виплат, а також надбавок і доплат, які не 
передбачені законодавством. До неї належать доплати за несприятливі та 
шкідливі умови праці й роботу за технічно обґрунтованими нормами; поєд-
нання професій і виконання додаткових обов’язків; роботу в вечірню і нічну 
зміни; вчені ступені та звання, почесні звання, встановлені державою тощо. 
Зазначені надбавки, доплати і компенсації найчастіше нараховуються як 
встановлені підприємством відсотки від основної заробітної плати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать:
• матеріальна допомога, яка є епізодичною формою оплати праці, випла-

чується за особистою заявою співробітника згідно з розпорядженням 
керівника підприємства у надзвичайних і екстремальних випадках;

• винагорода за кінцеві результати, яка виплачується за досягнення річ-
них, квартальних планів окремих структурних підрозділів чи підпри-
ємства в цілому, за збільшення обсягів товарної продукції, зростання 
продуктивності праці, підвищення якості продукції та послуг, заоща-
дження ресурсів та інші види досягнутих результатів. Винагорода сти-
мулює групові інтереси, заохочує колективізм у досягненні кінцевих 
результатів виробництва і найчастіше розподіляється за коефіцієнтом 
трудового внеску;

• трудові та спеціальні пільги працівникам, які надаються за рішенням 
колективу підприємства (крім передбачених законодавством щодо опла-
ти додаткових відпусток, путівок, екскурсій та мандрівок);

• інші виплати, які мають індивідуальний характер: оплата житла, про-
довольчих і промислових товарів, проїзних квитків, абонементів у спор-
тивні групи, передплата на газети і журнали, оплата всіх видів стра-
хування працівників, доплата за використання особистого транспорту 
тощо.

Управління винагородою підлеглих. Винагорода — це те, що людина вва-
жає для себе цінним. В управлінні винагорода застосовується з такою метою:

• залучення кращого персоналу в організацію;
• утримання кращих співробітників в організації;
• стимулювання продуктивної поведінки;
• контроль за витратами на робочу силу. 
Для спонукання працівників до ефективнішої діяльності менеджери засто-

совують два основних типи винагороди — внутрішню і зовнішню (рис. 5.13).
Рекомендації з управління винагородою:
• винагорода має бути конкурентною, спиратися на максимально можли-

ве інформаційне забезпечення. Люди повинні точно знати, за що вони 
(чи їх колеги) заохочені;

•	 за винагороди працівника необхідно враховувати особливості його осо-
бистості, індивідуальні потреби, інтереси;

•	 винагороду працівника непотрібно затягувати, відкладати, наприклад 
до моменту підведення підсумків діяльності підприємства (підрозділу) 
за місяць, квартал, півріччя, рік, тому що зникає гострота моменту, очі-
кування працівника не виправдовуються, зростає образа на керівниц-
тво;

•	 винагорода має бути реальною для її досягнення і одержання працівни-
ком. Необхідно заохочувати підлеглих і за незначні успіхи;
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•	 вище керівництво підприємства повинне брати активну участь у системі 
винагороди персоналу. Тоді заохочення буде більш значним і важливим 
для працівників;

•	 краще застосовувати несподівану і нерегулярну винагороду. В цьому ви-
падку вона є приємним сюрпризом і здійснює більший вплив на праців-
ника.

•	 інколи невелика винагорода може бути ефективнішою, ніж велика: 
значне заохочення надається небагатьом людям і демотивує інших пра-
цівників, які можуть бути ображеними, оскільки вважають, що заслу-
жили винагороду;

•	 потрібно заохочувати співробітників так, щоб це запам’яталось на-
довго.

5.4.4. Критика і покарання підлеглих

Критика — метод психологічного впливу на людину, яка припускається 
значних відхилень від моральних норм у колективі, або результати і якість 
праці якої незадовільні. Це звернення до совісті працівника.

Застосовуючи критику, слід керуватися такими рекомендаціями [10, 24, 
32]:

1) перед здійсненням критичної оцінки вчинку чи результатів роботи не-
обхідно розібратися в обставинах, у ситуації, що склалася, розрізнити причи-
ни особистого порядку і об’єктивні, які не залежать від працівника. Критику-
вати можна тільки за недоліки, пов’язані зі ставленням до справи, звичками, 
з такими індивідуальними особливостями, як неуважність, неспостереж-
ливість, забудькуватість, лінь, квапливість тощо;

2) критикувати підлеглого за конкретний проступок необхідно відразу піс-
ля його скоєння, не відкладати розмову до того часу, коли вчинок буде напів-
забутим і ефект новизни зникне;

3) місце для критики (в індивідуальній обстановці або в присутності колег 
по роботі) менеджер вибирає залежно від мети розмови. Публічна критика 

Рис. 5.13. Форми оплати праці

Види винагороди

Внутрішня, яка забезпечується 
змістом праці:

•  почуття досягнення результату;
•  відчуття змістовності та важ-

ливості виконуваної роботи, 
самоповага;

•  дружба і спілкування, що вини-
кають у процесі роботи;

•  прийнятні умови праці  
й точне визначення завдань

Зовнішня, яка забезпечується  
організацією, керівництвом: 

• заробітна плата;
• просування по службі;
•  символи службового статусу  

і престижу;
•  похвала і визнання з боку керів-

ництва;
• додаткові виплати
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принижує авторитет підлеглого; його можуть підтримати колеги, внаслідок 
чого керівник ризикує бути втягнутим в конфліктну ситуацію. В приватній 
розмові менеджер може впевнено контролювати ситуацію, свої емоції;

4) підлеглий повинен знати, чим конкретно незадоволений керівник. Не-
обхідно також вказати підлеглому на причину, яка призвела до проступку чи 
недоліків в роботі, та вислухати його пояснення;

5) критикуючи підлеглого, непотрібно гарячкувати, висловлювати образ-
ливі та зневажливі епітети і порівняння. Такі виразні заходи мало допомага-
ють сприйняттю ділової сторони критики, можуть спричинити агресивну ре-
акцію і відкритий протест з боку підлеглого;

6) критика повинна містити позитивну сторону. Потрібно не тільки вказа-
ти підлеглому на недоліки та їх причини, а й запропонувати вихід, навчити, 
як уникати в майбутньому повторення подібних випадків;

7) застосовуючи критику підлеглих, потрібно враховувати їхні вік, стать, 
досвід роботи, темперамент. Відомо, що жінки емоційніше сприймають кри-
тику, ніж чоловіки, холерики агресивніші порівняно з флегматиками.

Якщо підлеглий хворобливо сприймає критику, дуже пригнічений через 
зроблені зауваження і в результаті робить ще більше помилок, необхідно поєд-
нувати критику з якоюсь формою заохочення — підтримкою, підбадьоренням.

Після критики підлеглий повинен бачити вихід із складної ситуації, що 
склалася, і змінити свою поведінку. Якщо він не реагує на критику і його по-
ведінка, ставлення до роботи не покращуються, до нього застосовується пока-
рання.

Покарання — прямий вплив з метою зміни поведінки, спрямований на 
припинення негативних дій, недопущення їх в майбутньому і досягнення по-
зитивних результатів. Покарання може застосовуватись у вигляді матеріаль-
ного стягнення (штрафи, санкції), пониження соціального статусу в колек-
тиві, психологічної ізоляції працівника, створення атмосфери нетерпимості, 
пониження в посаді тощо.

Рекомендації із застосування методу покарань:
•	 карати підлеглих можуть тільки ті керівники, які мають на це повнова-

ження;
•	 покарання ефективне, якщо воно сприймається як справедливе і спи-

рається на авторитет загальновизнаних норм і цінностей;
•	 дієвість покарання прямо пропорційна його силі та обернено пропорцій-

на можливості уникнення його після порушення;
•	 застосовувати покарання необхідно не відразу після порушення, а через 

деякий час, щоб менеджер мав змогу розібратися в діях підлеглого, не 
перебував у збудженому стані;

•	 працівника необхідно карати за конкретне порушення і тільки один раз; 
за проступок однієї людини неправильно карати весь колектив; кожне 
наступне покарання повинне бути сильнішим від попереднього; щоб 
покарання було ефективним воно повинне бути достатньо відчутним і 
серйозним для порушника;

•	 при використанні покарання необхідно враховувати обставини, за яких 
здійснено порушення, його серйозність і наслідки, попередню роботу і 
поведінку підлеглого;
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•	 важливу роль в ефективному покаранні відіграє його розуміння поруш-
ником. Необхідно пояснити причину покарання і повідомити про май-
бутні наслідки, якщо поведінка підлеглого не поліпшиться;

•	 у практиці управління покарання краще використовувати разом з ви-
нагородою для демонстрування протилежних наслідків сумлінної та не-
добросовісної роботи.

Наслідки застосування методу покарання для мотивації підлеглих не такі 
передбачувані як, наприклад, наслідки методу заохочення. Покарання при-
близно підказує підлеглому, чого він не повинен робити, але не дає інформа-
ції, яку поведінку обрати. Ефект від покарання тільки тимчасовий: як тільки 
загроза покарання усувається, порушення знову може тривати. Таким чином, 
загроза покарання за порушення повинна існувати постійно.

Застосування покарання як методу мотивації породжує небажані побічні 
ефекти (особливо, якщо покарання несправедливе):

•	 негативне ставлення працівника до менеджера, який його покарав, і до 
діяльності, невдачі в якій призвели до покарання;

•	 агресивність, неспокій, саботаж, спроби обманути керівництво;
•	 нерішучість і пасивність працівника, небажання брати на себе ризик, 

приймати рішення висловлювати власну точку зору;
•	 зростання агресивності колег як до менеджера, так і до покараного спів-

робітника.

5.4.5. Моральнопсихологічні методи мотивації

До морально-психологічних методів мотивації належать [19, 22]:
1. Визнання, яке може бути особистим і публічним. Сутність методу осо-

бистого визнання полягає в тому, що прізвища кращих працівників вносять у 
спеціальні доповіді вищому керівництву організації, їх персонально поздо-
ровляє адміністрація із загальними святами і сімейними датами. В Україні 
особисте визнання як метод мотивації поки не набув значного поширення, 
більше застосовується публічне визнання.

За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності 
праці, поліпшення якості продукції, тривалу бездоганну працю та інші досяг-
нення працівники можуть заохочуватися оголошенням подяки, цінним пода-
рунком, почесною грамотою, занесенням в Книгу пошани і на Дошку пошани. 
Правилами внутрішнього розпорядку можуть бути передбачені інші заохо-
чення, наприклад почесні звання своєї організації.

Заохочення повинні стимулювати не тільки працівника, якого воно сто-
сується, а і його колег. Для цього необхідно, щоб воно сприймалося колективом 
як справедливе. При цьому припускається поєднання кількох видів заохочен-
ня, наприклад матеріального і морального стимулювання. Працівникам, які 
успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються переваги і 
пільги у сфері соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування, 
при переведенні на кваліфікованішу роботу або на вищу посаду (за наявності 
вакансій, необхідної підготовки та особистих якостей).

2. Постановка високих цілей, які надихають людей на ефективну працю. 
Значна частина завдань, які керівник ставить перед працівником, повинна 
містити елемент виклику.
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3. Створення атмосфери взаємної поваги, довіри, заохочення розумового 
ризику, терпимості до помилок і невдач, уважне ставлення з боку керівниц-
тва і товаришів по роботі.

4. Підвищення в посаді — інтегрований метод мотивації. Воно забезпечує 
вищу заробітну плату (економічний мотив), цікаву і змістовну роботу (органі-
заційний мотив), ілюструє визнання заслуг і авторитету людини шляхом пе-
реведення у вищу статусну групу (моральний мотив). Проте цей метод моти-
вації має значні обмеження: в організації не так багато високих вакантних 
посад; не всі люди спроможні керувати і прагнуть керівництва; посадове 
підвищення потребує значних витрат на перепідготовку.

5. Схвалення. Його краще застосовувати в ході роботи. Робота ще не закін-
чена, але видно що вона виконується якісно. Схвалюються старанність, від-
повідальне ставлення до роботи. Схвалення можна поєднувати з рекоменда-
ціями, порадами, зауваженнями і навіть з критикою. Похвала потрібна в разі 
закінчення роботи значних обсягів, освоєння нових методів праці, нових тех-
нологій, впровадження раціональної пропозиції. Іншими словами, хвалити 
потрібно за добре виконані завдання, закінчені справи, вирішені проблеми.

6. Підтримка. Її слід застосовувати у випадках, коли працівник сумні-
вається, не впевнений, не може визначитись у виборі цілей, завдань, способів 
дій. В цей момент підтримка конче необхідна. Людина потребує особливої під-
тримки при засвоєнні нової справи. Головна мета підтримки — усунути сум-
ніви, невпевненість, коливання, які заважають прийняти рішення. Підтрим-
ку краще використати, коли працівник перебуває у стані розгубленості, 
пригніченості внаслідок невдачі.

7. Підкріплення (позитивне і негативне). Сутність позитивного підкріп-
лення полягає в тому, що заохочуються дії, які мають позитивну спрямо-
ваність. За негативного підкріплення заохочується відсутність дій з нега-
тивною спрямованістю: порушень, запізнень, прогулів. Між позитивним і 
негативним підкріпленнями існує певна асиметрія. Негативне підкріплення 
може спричинити не тільки бажані, а й непередбачувані реакції, позитивне — 
тільки бажані.

Підкріплення може також бути постійним і періодичним. Постійне підкріп-
лення застосовується після кожної дії. Це забезпечує високу результативність, 
але призводить до раннього задоволення потреб і погашення поведінки або її 
швидкої зміни, коли застосування стимулів припиняється. Періодичне під-
кріплення полягає в тому, що мотивація застосовується не за всіма результата-
ми, а лише за чітко визначеної їх кількості. Воно дає добрий стабільний резуль-
тат в умовах частого і регулярного повторення дій. Рівень підкріплення повинен 
бути мінімальним, щоб постійно підтримувати зацікавленість працівників у 
продовженні необхідної діяльності й при цьому не виснажувати ресурси органі-
зації. Метод погашення, або відсутності підкріплення позитивних і негативних 
дій, полягає в їх ігноруванні, і тоді вони самі собою припиняються.

8. Переконання. Базується на аргументованому і логічному впливі на 
психіку людини для її мотивації на досягнення поставлених цілей, виконан-
ня певних завдань, прийняття рішень. 

9. Примушення — крайній морально-психологічний метод мотивації. За-
стосовується у випадках, коли інші методи впливу на особу не дали резуль-
татів і працівника примушують, можливо, навіть проти його волі й бажання, 
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виконувати певну роботу. При цьому необхідно використовувати дуже суттєві 
стимули.

10. Наслідування. Є методом мотивації окремого працівника чи соціальної 
групи шляхом особистого прикладу керівника або кращого працівника, зраз-
ки поведінки якого є прикладом для інших.

11. Спонукання — метод моральної мотивації людини, за якого підкреслю-
ються позитивні якості працівника, його кваліфікація і досвід, впевненість в 
успішному виконанні дорученої роботи.

12. Осудження — метод мотивації людини, яка припускається значних від-
хилень від моральних норм у колективі або результати і якість праці якої не-
задовільні. Такий метод не може застосовуватися для впливу на людей зі слаб-
кою психікою і на відсталу частину колективу.

5.4.6. Мотивація збагаченням змісту праці

Вчені та менеджери-практики давно здійснюють пошук методів підвищен-
ня рівня мотивації персоналу в процесі праці. Проблема полягає в тому, що 
менеджмент повинен запропонувати працівникам не тільки зовнішню, а й 
внутрішню винагороду. Деякі вчені (наприклад, Дж. Хекмен і Дж. Олдхем) в 
розробленій у 1980 р. моделі збагачення праці висловили припущення, що 
зміни менеджментом характеристик робочого процесу дають змогу підвищи-
ти мотивацію персоналу і рівень його залежності працею (рис. 5.14).

Досягнення високої мотивації до виконання робочих завдань пов’язане з 
наявністю певних психологічних станів:

•	 усвідомленням сенсу чи сприйняттям цінності роботи. Якщо працівни-
ки вважають свою працю тривіальною і безцільною, їхня мотивація на 
низькому рівні;

Рис. 5.14. Зміст праці та мотивація персоналу
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Відчуття змістовної  
значущості праці

Високий рівень внутріш-
ньої мотивації

Високоякісне виконання 
робіт

Висока задоволеність 
працею

Низький рівень прогулів  
і плинності кадрів

Рівень прагнення працівника  
до професійного росту

Самостійність

Зворотний зв’язок
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татів виробничої діяль-
ності
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•	 усвідомлюваною відповідальністю за якість процесу праці та кількість 
виробленої продукції;

•	 знанням результатів — зворотного зв’язку, який сигналізує працівни-
кам про рівень виконання завдань. За відсутності такого зв’язку почут-
тя відповідальності персоналу за якість праці знижуються.

У свою чергу, психологічні стани працівників визначаються основними ха-
рактеристиками завдань:

•	 різноманітністю процесу праці або рівнем різних навичок і досвіду, яко-
го потребує виконання завдань;

•	 завершеністю завдання, тобто виконанням його від початку і до кінця;
•	 рівнем важливості виконання завдання для організації та суспільства;
•	 рівнем свободи і незалежності працівника при прийнятті рішення щодо 

способу виконання завдання;
Для підсилення мотивації працівників змістом праці пропонуються такі 

методи:
1. Поєднання робіт. Замість того, щоб розподіляти робочі завдання на 

дрібні операції, співробітники можуть поєднувати кілька видів робіт, що 
дасть їм змогу застосувати всі знання та навички і виконати більшу частину 
завдання. Наприклад, приймальник замовлень може поєднувати прийняття 
заявок клієнтів, організацію доставки і виписування супроводжувальних до-
кументів.

2. Формування комплексних робочих груп, які виконують повний робочий 
цикл операцій. Це дає змогу покласти на них значну відповідальність за ви-
конання завдання і використати переваги внутрішнього розподілу праці. 
Якщо, наприклад, виготовлення продукту передбачає використання скла-
дальної лінії і робітники виконують виключно закріплені за ними операції, 
можна організувати виробництво і покласти відповідальність за кінцевий ре-
зультат на комплексні робочі групи, члени яких самостійно розподіляють за-
вдання і здійснюють повний цикл операцій.

3. Встановлення зв’язків із споживачами. Надає працівникам можливість 
ознайомитися з поглядами людей (як всередині організації, так і за її межами), 
які користуються результатами їх праці, усвідомити її значення для діяльності 
компанії в цілому. Якщо замість того, щоб виконувати тільки деякі операції 
при виготовленні товару, робоча група переорієнтується на виробництво кінце-
вої продукції для невеликої кількості споживачів, вона одержує можливість 
встановити з ними тісніші зв’язки і краще розуміти потреби клієнтів.

4. Вертикальне навантаження. Дає змогу робітникам взяти на себе від-
повідальність, яку традиційно несуть майстри (оперативне вирішення нагаль-
них проблем, планування праці), розширює межі їх автономності. Напри-
клад, на робітників можна покласти відповідальність за перевірку якості та 
кількості матеріалів, що надходять, та інформації про проблеми, які виник-
ли. Звичайно, їм доведеться витрачати більше зусиль при роботі із замовлен-
нями.

5. Відкриті канали зворотного зв’язку. Гарантують, що співробітники 
одержують інформацію про якість своєї роботи від внутрішніх чи зовнішніх 
споживачів. Наприклад, у деяких організаціях проводяться зустрічі робітни-
ків із споживачами, на яких клієнти висловлюють свою думку про рівень на-
даних послуг. Це дає змогу підвищити якість виконання завдань і встановити 
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тісні контакти з покупцями. Крім того, суспільне визнання досягнень праців-
ників організації позитивно впливає на їхній психологічний стан, сприяє 
підвищенню якості праці та задоволення роботою.

6. Забезпечення можливості професійного зростання працівників. Зви-
чайно, не всі працівники прагнуть одержувати завдання з високою склад-
ністю, викликом, необхідністю творчого підходу до їх виконання. Хтось не 
бачить нічого, крім праці, яка задовольняє тільки потреби нижчого рівня, 
інші прагнуть досягти більшого. Все це повинні враховувати менеджери у 
своїй роботі.

5.5.  техніка управлінського контролю 

5.5.1. Сутність і роль контролю в управлінні

Термін “контроль” має французьке походження: controle — перевірка або 
спостереження з метою перевірки. Французьке controle утворилось від ла-
тинського contrа — протидія і role — ступінь впливу, значення, участь у чо-
мусь. У такому розумінні термін “контроль” означає перевірку або спостере-
ження з метою протидії чомусь небажаному в організації.

Фахівці з управління дають різні, взаємодоповнювані визначення контро-
лю [5, 14, 20, 23, 24].

Контроль — це:
•	 процес забезпечення досягнення організацією визначених цілей;
•	 систематичний процес, за допомогою якого менеджери регулюють діяль-

ність організації, забезпечують її відповідність планам, цілям, норма-
тивним показникам;

•	 постійне порівняння запланованих результатів з реально одержаними;
•	 систематичне спостереження і перевірка процесу функціонування від-

повідного об’єкта з метою встановлення його відхилень від заданих па-
раметрів.

Термін “контроль”, як і термін “влада”, породжує передусім негативні емо-
ції. Для багатьох людей контроль означає обмеження, примушення, відсут-
ність самостійності тощо — словом все те, що прямо протилежне нашим уяв-
ленням про свободу особи. Але в управлінні контроль необхідний.

Основні причини необхідності контролю:
•	 умови невизначеності, в яких функціонує організація;
•	  необхідність запобігання виникненню кризових ситуацій;
•	 економія часу керівників, увага яких зосереджується тільки на значних 

відхиленнях від планів;
•	 мотивація і заохочення бажаної поведінки персоналу, оскільки пра-

цівники завжди прагнуть поліпшити стан справ у контрольованій 
сфері;

•	 оцінювання діяльності працівників і підтримання у них відчуття від-
повідальності;

•	 планування аналогічних дій у майбутньому.
Керівники починають здійснювати функцію контролю з тієї миті, коли ор-

ганізація сформулювала цілі, завдання. Контроль є невід’ємним елементом 
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сутності будь-якої організації: ні планування, ні створення організаційних 
структур, ні мотивацію не можна розглядати у відриві від контролю. 

Роль контролю в управління організаціями: 
1) контроль дає змогу суб’єкту управління регулярно отримувати інфор-

мацію про стан справ у керованій системі, на підставі якої він приймає управ-
лінські рішення, спрямовані на закріплення досягнутого успіху або на усу-
нення причин, що перешкоджають його досягненню;

2) контроль завершує цикл управління. Сутність його полягає у своєчасно-
му виявленні відхилень у роботі, зумовлених низькою виконавчою дисциплі-
ною персоналу або впливом чинників зовнішнього середовища, внесенні корек-
тив, а отже, створенні належних умов для реалізації стратегії організації.

Контроль передбачає: 
•	 оцінювання результатів діяльності організації загалом та її структурних 

підрозділів зокрема;
•	 визначення гнучкості управління, його здатності адекватно реагувати 

на зміни зовнішнього середовища і пристосовуватися до них;
•	 виявлення і аналіз факторів, які перешкоджають досягненню заплано-

ваних результатів, запобігання виникненню і накопиченню помилок;
•	 врахування конкретних внесків кожного співробітника у забезпечення 

кінцевого результату;
•	 формування зворотного зв’язку для інформування та заохочення персо-

налу; мінімізацію витрат;
•	 подолання проблем, пов’язаних зі зростанням організації, тощо.
Контроль як завершальна стадія процесу управління безпосередньо впли-

ває на ефективність здійснення інших управлінських функцій — планування, 
організування, мотивування. Так, навіть найкращі плани не будуть здійснені, 
якщо не забезпечити контроль за їх реалізацією. Ефективне функціонування 
організаційної структури можливе лише за умови належного контролю за ро-
ботою її підрозділів менеджерами вищої ланки. Нарешті, функція мотивації 
буде виконуватися лише за умови відповідності розміру винагороди досягну-
тим результатам, для чого необхідно їх оцінити.

5.5.2. Принципи організації контролю

Важливе значення в процесі контролю відіграють його принципи — норми 
здійснення, від дотримання яких значно залежить ефективність управлінсь-
кого контролю.

Основні принципи контролю [5, 20]: 
•	 принцип спрямованості на головне. В діяльності будь-якої організації 

виділяють основні, другорядні та зовсім незначні напрями. Таким чи-
ном необхідно розподіляти і контроль: основні напрями діяльності конт-
ролюються найретельніше, другорядні — з використанням меншої кіль-
кості витрат;

•	 принцип орієнтації на результат. Кінцевим результатом процесу кон-
тролю є не тільки виявлення порушень і відхилень, а й визначення і 
ліквідація їх причин;

•	 принцип всеосяжності — поширення контролю на всі сфери діяльності 
організації. Процесів, підрозділів, напрямів діяльності поза контролем 
в організації не може бути;
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•	 принцип економічності — здійснення контролю з найменшими витра-
тами, мінімальною кількістю працівників, які володіють спеціальними 
знаннями і навичками;

•	 принцип науковості — застосування останніх досягнень науки і техні-
ки, передового досвіду у процесі здійснення контролю;

•	 принцип дієвості — активний вплив суб’єктів контролю на об’єкти шля-
хом прийняття ефективних управлінських рішень з усунення виявлених 
недоліків, профілактики та попередження їх у подальшій діяльності;

•	 принцип об’єктивності контролю — його інформація не піддається 
впливу та суб’єктивній оцінці, не може бути результатом суб’єктивних 
тверджень окремих осіб;

•	 принцип раптовості, який має вирішальне значення для досягнення 
цілей контролю. Під раптовістю розуміють застосування перевірки в мо-
мент, коли підконтрольні особи цього не очікують. Завдяки раптовості 
з’являється можливість перевірити реальний стан справ на підприємс-
тві;

•	 принцип виховної дії. Контроль має не тільки економічне, а й певне 
виховне значення. Мало виявити певні порушення і домогтися їх усу-
нення. Важливо, щоб у кожному окремому випадку виключалась мож-
ливість повторення помилок та порушень в майбутньому, що можливо 
за наявності певного виховного ефекту, заснованого на моральних за-
садах.

5.5.3. Класифікація управлінського контролю

Управлінський контроль класифікують за такими ознаками:
•	 за рівнем управління в організації — стратегічний та оперативний;
•	 за сферами перевірки — контроль стану матеріально-технічного забез-

печення; контроль виробництва; контроль маркетингу і збуту тощо;
•	 за змістом — контроль ресурсів і контроль процесів;
•	 за часом здійснення — попередній, поточний і заключний; 
•	 за методами організації — бюрократичний і децентралізований;
•	 за спрямованістю — зовнішній і внутрішній (самоконтроль);
•	 за сутністю завдання — лінійний, функціональний та операційний; 
•	 за плановістю здійснення — плановий і раптовий;
•	 за ступенем охоплення — частковий (вибірковий), повний (суцільний), 

комбінований;
•	 за місцем здійснення — стаціонарний і рухомий; 
•	 за ступенем доцільності — недостатній, оптимальний і надмірний;
•	 за ступенем відкритості — відкритий і прихований.
За рівнем управління в організації контроль поділяється на стратегічний 

і оперативний.
Стратегічний контроль здійснюється на вищому рівні керівництва органі-

зації, має зовнішню спрямованість. Виконується шляхом збирання і аналізу ін-
формації про конкурентів, споживачів, постачальників, розвиток технології, 
рішення уряду і місцевої влади; спостережень за подіями, що можуть вплинути 
на плани розвитку організації, щоб своєчасно відреагувати на них.

Оперативний контроль має внутрішню спрямованість, здійснюється на 
середньому і нижчому рівнях керівництва організації, полягає у перевірці 



583

ефективності використання основних ресурсів: матеріальних, фінансових, 
кадрових, інформаційних.

За сферами перевірки вирізняють контроль стану матеріально-технічного 
забезпечення, виробництва, маркетингу і збуту.

Контроль стану матеріально-технічного забезпечення передбачає оціню-
вання ступеня задоволення потреб організації в постійних ресурсах (облад-
нання, персонал, інформаційні системи), відповідності обсягів і ритмічності 
постачання сировини і матеріалів, стану і динаміки виробничих запасів, 
якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів вимогам стандартів і технічних 
умов.

Контроль виробництва охоплює процеси перетворення ресурсів організа-
ції на продукцію або послуги. Він полягає в порівнянні запланованих вироб-
ничих показників із фактичними даними, виявленні відхилень і аналізі чин-
ників, які спричинили ці відхилення. Контроль виробництва організують за 
такими напрямами: дотримання термінів виробництва продукції, якість про-
дукції, ефективність використання виробничих потужностей, витрати вироб-
ництва, продуктивність праці тощо.

Контроль маркетингу і збуту охоплює: оцінювання і коригування комер-
ційної політики; конкурентоспроможність продукції; ефективність марке-
тингових заходів; обсяг і структуру маркетингової інформації; широту і гли-
бину асортименту пропонованих покупцям товарів (послуг); обґрунтованість 
цін на продукцію; ефективність використання збутових каналів; ефектив-
ність витрат на рекламу тощо.

За змістом виділяють контроль ресурсів і контроль процесів.
Контроль ресурсів. Виробничо-господарську діяльність організації забезпе-

чують ресурси — матеріальні, фінансові, людські, інформаційні. Контролю ма-
теріальних ресурсів підлягають: система регулювання запасів, стан матеріаль-
них ресурсів і відповідність їх потребам виробництва, якість матеріальних 
ресурсів. Контроль фінансових ресурсів полягає в оцінюванні ступеня забезпе-
ченості організації власними та залученими коштами, ефективності їх вико-
ристання, правильності прийняття фінансових рішень, відстежування та  
регулювання грошових потоків, аналізі регулювання боргів і зобов’язань ор-
ганізацій. Контроль людських ресурсів — здійснення контрольних заходів при 
відборі та зарахуванні працівників на посади, оцінювання ефективності та ко-
ригування заходів з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, ді-
лових якостей працівників, ефективності систем оплати праці та стимулюван-
ня людей. Контроль інформаційних ресурсів — оцінювання відповідності 
обсягів інформації потребам виробництва і управління; вивчення і вдоскона-
лення шляхів надходження інформації в організацію.

Контроль процесів. Потрібно підтвердити, що прості операції здійснюють 
згідно з існуючими правилами, які позбавляють необхідності постійних пере-
вірок. Це стосується адміністративної діяльності та процесу виробництва. Рі-
шення, прийняті різними службами організації, повинні взаємодоповнювати-
ся і сприяти реалізації стратегічних завдань. Завданням контролю процесів є 
також використання інформаційної системи для оперативного виявлення не-
доліків функціонування управлінської та виробничої систем (наприклад, пе-
ревищення норми несплачених рахунків, зростання кількості бракованих ви-
робів). 
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За часом виконання розрізняють попередній, поточний і заключний конт-
роль.

Попередній контроль. Так він називається тому, що здійснюється до фак-
тичного початку робіт. Основними засобами здійснення попереднього контро-
лю є реалізація певних правил, процедур і ліній поведінки. Оскільки вони 
розробляються для забезпечення виконання планів, то їх суворе дотриман-
ня — це спосіб переконатися, що робота розвивається в потрібному напрямі. 
В організаціях попередній контроль використовується в трьох головних на-
прямах — стосовно людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

Попередній контроль у сфері людських ресурсів досягається за рахунок ре-
тельного аналізу ділових і професійних знань, які необхідні для виконання 
певних посадових обов’язків. Щодо матеріальних ресурсів контроль здійс-
нюється шляхом розроблення мінімально допустимих рівнів якості та фізич-
них перевірок відповідності матеріалів, що надходять, цим вимогам. Важли-
вим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є розроблення 
бюджету.

Попередній контроль може бути діагностичним або терапевтичним:
•	 діагностичний контроль визначає ступінь відповідності характеристик 

об’єкта контролю стандартам (наприклад, перевірка тканин, змотаних у 
рулони перед їх надходженням у цех, дає змогу уникнути деяких видів 
дефектів готових виробів);

•	 терапевтичний контроль не лише виявляє відхилення від нормативів, 
а й спрямовує на пошук способів зменшення негативних наслідків від-
хилення (наприклад, зміна розташування розкрійних лекал при вияв-
ленні дефектів на тканині).

Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході виконання робіт. 
Найчастіше його об’єктом виступають підлеглі співробітники, а сам він тра-
диційно є прерогативою їх безпосереднього керівника. Регулярна перевірка 
роботи підлеглих, обговорення нагальних проблем і пропозицій з удоскона-
лення роботи дає змогу виключити відхилення від намічених планів.

Існують два види поточного контролю — спрямовуючий і фільтруючий:
•	 спрямовуючий контроль триває від початку операції до отримання ре-

зультату. Він охоплює систематичне вимірювання, зіставлення та оці-
нювання стану і поведінки контрольного об’єкта, а також розроблення 
і застосування коригувальних дій. Дає змогу встановити, наскільки ра-
ціонально організована робота виконавців і наскільки дієвою є система 
її мотивації;

•	 фільтруючий контроль має на меті виявлення бракованої продукції та 
відокремлення її від якісної; має періодичний (або епізодичний) харак-
тер.

Заключний контроль здійснюється надто пізно, щоб відреагувати на про-
блеми в момент їх виконання, проте виконує важливі функції:

1) надання керівництву організації інформації, необхідної для плануван-
ня, у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається виконувати в майбут-
ньому. Порівнюючи фактичні й потрібні результати, керівництво має мож-
ливість краще оцінити, наскільки реально було складено плани;

2) сприяння мотивації. Якщо заохочення залежать від результатів, то їх 
потрібно виміряти точно і об’єктивно.
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За методами організації контроль поділяється на бюрократичний і де-
централізований.

Бюрократичний контроль організується згори вниз, реалізується через 
адміністративну систему підприємства.

Елементами бюрократичного контролю є:
•	 правила і процедури, які визначають стандарти поведінки працівників, 

якість виконання завдань;
•	 управлінські контрольні системи (бюджет, фінансова звітність, системи 

преміювання, управління за цілями);
•	 ієрархія влади, яка передбачає контроль за підлеглими з боку мене-

джерів шляхом прямого нагляду на підставі офіційних посадових пов-
новажень;

•	 відділ контролю якості, фахівці якого періодично перевіряють дотри-
мання працівниками визначених стандартів якості у таких сферах, як 
виробництво, постачання, сервісне обслуговування;

•	 відбір і навчання персоналу з використанням формалізованих процедур 
(письмове тестування, увага до демографічних характеристик тощо);

•	 технічні засоби контролю (спостереження, прослуховування розмов пер-
соналу, облік тривалості особистих телефонних розмов ).

Децентралізований контроль ґрунтується на загальноорганізаційних 
цінностях і традиціях, довірі до співробітників, усвідомленому виконанні 
ними вимог керівництва. Передбачає мінімальне використання вказівок і 
стандартів, залучення співробітників до визначення нормативних показни-
ків, доступ персоналу до необхідної інформації, розширення кола його пов-
новажень.

Елементи децентралізованого контролю:
•	 корпоративна культура, тобто норми і цінності, які сприймаються ко-

лективом організації;
•	 колективний контроль з боку колег;
•	 самоконтроль і самодисципліна; за їх відсутності ніяка організація не в 

змозі контролювати всі дії власних співробітників;
•	 ретельний відбір працівників, які поділяють цінності організації, праг-

нуть зробити внесок в її успіх;
•	 соціалізація персоналу — інтенсивне навчання цінностей, стандартів і 

традицій компанії, ознайомлення з її історією, цілями.
За спрямованістю розрізняють зовнішній і внутрішній контроль (само-

контроль).
Зовнішній контроль здійснюють керівники організацій, фахівці підпри-

ємства контролю, представники зовнішніх контролюючих організацій. Він 
виконується за допомогою спостереження, аудиту, аналізу.

Внутрішній контроль (самоконтроль) ґрунтується на саморегулюванні 
підлеглими власних дій, вони самі контролюють якість своєї роботи.

За сутністю завдання виділяють лінійний, функціональний і операційний 
контроль:

•	 лінійний — контроль об’єкта загалом (наприклад, контроль з боку влас-
ника фірми);

•	 функціональний — контроль лише його частини (контроль з боку фінансо-
вого менеджера, комерційного директора, начальника виробництва тощо);
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•	 операційний — контроль лише однієї окремої характеристики стану та 
поведінки об’єктів (наприклад, контроль розмірів матеріальних витрат 
чи фонду оплати праці).

За ступенем охоплення контроль може бути вибірковим (локальним) і 
повним.

Вибірковому контролю, як правило, підлягають ті рішення і розпоряджен-
ня, для яких терміни виконання не мають великого значення. Вибірково кон-
тролюють якість робіт, товарів та послуг шляхом вибірок і проб із загального 
обсягу. Управлінці часто побоюються замінювати суцільний контроль вибір-
ковим, забуваючи про принцип Парето 20 : 80, який можна сформулювати 
приблизно так: для того щоб управляти організацією, достатньо проконтро-
лювати 20 % об’єктів, оскільки вони дають 80 % результатів діяльності ор-
ганізації.

Повний (суцільний) контроль забезпечує перевірку всіх без винятку об’єк-
тів одного найменування (напряму). Він ефективніший, але потребує значних 
витрат на його організацію. Вибір розумного балансу між повнотою контролю 
і витрат на нього — важливе вміння керівника.

Комбінований контроль є найпоширенішим в управлінні, він об’єднує пе-
ревагу вибіркового (оперативність, гнучкість, економічність) і повного конт-
ролю (об’єктивність, стратегічна спрямованість).

5.5.4. Зміст процесу контролю

Процедура контролю складається з трьох чітко виражених етапів: 
•	 визначення стандартів і норм;
•	 порівняння досягнутих результатів з визначеними стандартами; 
•	 здійснення необхідних коригувальних дій.
На кожному з цих етапів реалізується комплекс різних заходів [23, 41].
1. Визначення стандартів і норм. Стандарти — це конкретна мета, що під-

дається вимірюванню. Мета, яка може бути використана як стандарт для конт-
ролю, має дві особливості. Вона характеризується наявністю часових меж, в 
яких повинна бути виконана робота, і конкретного критерію, стосовно якого 
можна оцінити сутність її виконання.

Отже, стандарт — це формальна вимога, яка стосується виконання обов’язків 
безпосередньо на робочому місці. До стандартів належать правила, прийняті в 
організації, обмеження і встановлені процедури, трудові зобов’язання та інші 
формальні схеми дій. Якщо стандарт сформульований правильно, існують чіткі 
межі допустимої поведінки і наслідки виходу за них. Якщо працівник порушив 
обмеження, то дисциплінарне покарання (навіть звільнення), застосоване до ньо-
го, нікого не здивує.

Стандарти, як правило, чіткі й недвозначні. Якщо у відділі встановлено 
стандарт, згідно з яким робочі повинні виробляти не менше 200 комплектів за 
годину, то керівник дуже швидко визначить, виконується стандарт чи ні. 
Якщо прийняті в організації обмеження зобов’язують працювати п’ять днів 
на тиждень з понеділка по п’ятницю, за винятком святкових днів, то праців-
ники, які приходять на роботи лише три дні на тиждень, безумовно, не вико-
нують вимог стандарту.
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Оскільки точні стандарти чіткі й недвозначні, то для керівника буде не-
важко використовувати їх для оцінки результатів діяльності працівника і як 
основу для підвищення оплати праці, дисциплінарних покарань та інших рі-
шень, пов’язаних з результатами його роботи.

Показник результативності точно визначає, що необхідно одержати для 
досягнення поставленої мети. Інколи буває неможливим виразити показник 
результативності безпосередньо в кількісній формі. Це не є виправданням, 
щоб не встановлювати контрольних стандартів у цій галузі взагалі. Навіть 
суб’єктивний показник за умови усвідомлення його обмеженості кращий, ніж 
нічого. Деякі організації, які успішно долали інші проблеми, зіткнулися із 
суттєвими труднощами тому, що не зуміли встановити показник результатив-
ності в тих галузях, які важко піддаються вимірюванню. 

2. Порівняння досягнутих результатів з визначеними стандартами. На 
цьому етапі менеджер повинен визначити, наскільки досягнуті результати 
відповідають очікуваним. Діяльність, здійснювана на цій стадії контролю, 
полягає у визначенні масштабу відхилень, вимірюванні результатів, передан-
ні інформації та її оцінці.

Керівництво вищої ланки встановлює масштаб допустимих відхилень від 
намічених показників, в межах якого одержані результати не повинні викли-
кати тривоги. Один із засобів можливого збільшення економічної ефектив-
ності контролю полягає у використанні методу управління за принципом 
виключення. Часто цей метод так і називають принципом виключення. Він 
полягає в тому, що система контролю повинна спрацьовувати тільки за наяв-
ності помітних відхилень від стандартів. Вибір потрібної одиниці вимірюван-
ня — це найважливіша частина здійснення контрольних вимірювань, які за-
безпечують в кінцевому підсумку весь контроль.

Передання та поширення інформації відіграє ключову роль в забезпеченні 
ефективності контролю. Для того щоб система контролю діяла ефективно, не-
обхідно обов’язково довести до відома відповідних працівників організації як 
встановлені стандарти, так і досягнуті результати. Організації необхідно зна-
ти, хто з її менеджерів добре працює, а хто погано. Але точно і ефективно виз-
начити це важко, особливо для керівників нижчої ланки, на яких покладаєть-
ся відповідальність за досягнення заданих рівнів прибутковості та витрат. 
Проте, якщо сформулювати конкретну мету, критерії та стандарти, то оціни-
ти результативність роботи менеджера можна з мінімальними відхиленнями і 
об’єктивно. 

3. Здійснення необхідних коригувальних дій. Залежно від результатів по-
переднього етапу контролю менеджер може обрати одну із трьох ліній по-
ведінки:

•	 не вживати ніяких заходів. Основна мета контролю полягає в тому, щоб 
домогтися такого стану, за якого процес управління організацією зму-
сив би її функціонувати згідно з планом. Коли зіставлення фактичних 
результатів із стандартами вказує на те, що мета досягається, краще не 
вживати ніяких заходів. Якщо система контролю показала, що в яко-
мусь елементі організації не все йде на лад, необхідно продовжувати 
вимірювання результатів, повторюючи цикл контролю:

•	 ліквідувати відхилення. Система контролю, що не дає змоги ліквідува-
ти суттєві відхилення, перш ніж вони переростуть у великі проблеми, 
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безглузда. Коригування повинне концентруватися на ліквідації справж-
ньої причини відхилення. Зміст коригування у всіх випадках полягає в 
тому, щоб зрозуміти причини відхилення і досягти повернення організа-
ції до правильного способу дій;

•	 переглянути стандарти. Не всі помітні відхилення від стандартів слід 
ліквідувати. Інколи самі стандарти можуть бути нереальними, оскільки 
ґрунтуються на планах, а плани — це лише прогнози майбутнього. При 
перегляді планів повинні переглядатися і стандарти.

5.5.5. Методи контролю

Основними методами контролю є обстеження, перевірка, контрольне 
вимірювання виконання робіт, ревізія та ін. [14, 20, 23].

Обстеження — безпосереднє вивчення певних об’єктів організації, які 
контролюються. Цей метод застосовується для визначення стану підприємс-
тва в цілому або його підрозділів. Він полягає в огляді відповідних об’єктів, 
ознайомленні з документами, отриманні пояснень від підлеглих тощо. Внаслі-
док обстеження контролююча особа виявляє недоліки, що “перебувають на 
поверхні”. Об’єктами обстеження можуть бути: товарно-матеріальні цінності; 
складське господарство; територія; обладнання; робота персоналу; дотриман-
ня посадових інструкцій і правил поведінки; дотримання технології вироб-
ництва тощо. Як правило, обстеження здійснюється на початку перевірки. 
Воно дає змогу отримати загальне уявлення про об’єкт, що перевіряється, а 
також зібрати дані, необхідні для подальшого контролю.

Перевірка — фактичне вивчення окремих питань діяльності організації 
або дій апарату управління на підставі заяв, сигналів, скарг або відповідно до 
плану роботи суб’єкта контролю. Перевірка, як правило, носить тематичний 
характер і може бути систематичною або періодичною, функціональною та 
міжфункціональною, суцільною та вибірковою.

Основні варіанти перевірки:
•	 арифметична — перевірка документів з метою визначення правиль-

ності обчислень та виявлення зловживань і крадіжок, що приховані за 
неправильними арифметичними діями;

•	 нормативно-правова — перевірка господарських операцій щодо їх від-
повідності різним нормативним актам, інструкціям, стандартам, поло-
женням;

•	 зустрічна перевірка документів — перевірка достовірності та правиль-
ності відображених у документах господарських операцій, яка здійс-
нюється шляхом порівняння даних різних документів, що стосуються 
однієї й тієї самої або різних, але взаємопов’язаних господарських опе-
рацій та знаходяться в різних підрозділах підприємства;

•	 взаємна — перевірка різних за своїм характером документів і облікових 
даних, в яких відображено господарські операції, що перевіряються.

Перевірка дотримання трудової дисципліни здійснюється безпосередньо 
на робочих місцях шляхом вибіркового спостереження, хронометражу та фо-
тографії робочого дня. За допомогою такої перевірки виявляють запізнення, 
неявки на роботу, ступінь зайнятості працівників, простої через неефективну 
організацію виробничого процесу. Результати таких перевірок використову-
ють надалі при визначенні заробітної плати.
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Перевірка виконання прийнятих рішень застосовується для вивчення та 
аналізу дотримання виконавчої дисципліни. Передбачає отримання від під-
леглих усних чи письмових пояснень і довідок для прийняття подальших рі-
шень керівником.

Перевірка фактів за заключною операцією використовується для економії 
часу, коли можна не перевіряти всі документи і бухгалтерські записи. Напри-
клад, немає необхідності перевіряти виконання операцій по всьому техно-
логічному циклу, а досить перевірити фактичну наявність деталей, за які на-
раховано заробітну плату за кінцевою операцією. Цей метод фактичного 
контролю застосовують також для визначення планових витрат і матеріалів 
за звітний період за даними складського обліку та прийнятої від цехів готової 
продукції.

Контрольне вимірювання виконаних робіт (будівельних, монтажних, ре-
монтних) здійснюється безпосередньо на об’єкті. За допомогою контрольного 
вимірювання визначаються фактичний обсяг і вартість виконання робіт та пе-
ревіряється правильність їх відображення в актах приймання робіт і нарядах 
працівників. 

Таким чином перевіряють:
•	 зміст, кількість та вартість виконаних робіт;
•	 відповідність виконаних робіт передбаченим кошторисним нормам;
•	 завершеність об’єктів, конструктивних елементів, етапів і виконання 

робіт або їх частин.
Ревізія — метод документального контролю фінансово-господарської 

діяльності організації щодо дотримання законодавства з фінансових питань; 
достовірності обліку та звітності; спосіб документального виявлення нестач, 
розтрат, привласнення коштів і матеріальних цінностей; запобігання фінан-
совим зловживанням.

Ревізія є важливим засобом виявлення фактів зловживань, безгосподар-
ності, недбалого ставлення до виконання службових обов’язків, порушень 
нормативних положень та інструктивних вказівок. Вона здійснюється із за-
стосуванням прийомів фактичного контролю: аналізу сировини і матеріалів 
у виробництві, контрольного вимірювання виконаних робіт, опитування 
осіб, візуального спостереження, порівняння і прийомів документальної пе-
ревірки.

Інвентаризація — перевірка наявності та стану об’єкта контролю, яка 
здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння 
отриманих даних.

Завдання інвентаризації:
•	 забезпечення контролю за наявністю і станом майна, використанням ма-

теріальних, фінансових та інших ресурсів, відповідності затвердженим 
нормам, плану;

•	 виявлення понаднормово використаних та невикористаних матеріаль-
них цінностей;

•	 виявлення і усунення фактів безгосподарності та безвідповідальності, 
виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування заходів щодо 
їх використання;

•	 контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних осіб;
•	 запобігання негативним явищам в діяльності підприємства;
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Аналіз господарської діяльності — вивчення системи показників, що ха-
рактеризують діяльність організації та її підрозділів, сприяють зростанню 
ефективності праці.

Економічний аналіз здійснюють на підставі різнобічного вивчення і пере-
вірки фактичних матеріалів, даних обліку і звітності, зіставлення їх з плано-
вими завданнями і нормативами за окремими показниками. Це дає змогу кон-
тролювати хід виконання планів, оцінювати ефективність використання 
матеріальних і фінансових ресурсів, виявляти фактори, які негативно впли-
нули на виконання завдань, знаходити додаткові резерви.

Аналіз господарської діяльності здійснюється шляхом порівняння, зістав-
лення, групування тощо.

Контрольне приймання продукції за якістю і кількістю застосовують для 
отримання достовірних даних відділом технічного контролю щодо кількості 
та якості продукції. Цей метод контролю доцільно використовувати у разі ви-
явлення приписок за даними про відпускання і реалізацію продукції, для пе-
ревірки сигналів про розкрадання сировини, матеріалів, готової продукції, 
для правильного нарахування зарплати працівникам.

Перевірку операцій в натурі здійснюють з метою контролювання операцій 
із придбання матеріальних цінностей, правдивості складання актів на введен-
ня об’єктів в експлуатації після завершення їх будівництва або капітального 
ремонту, наявності товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відпові-
дальне зберігання.

Дослідження операцій на місці застосовують для перевірки підрозділів ор-
ганізації, що перебувають на значній відстані від неї. Цей метод контролю ви-
користовують у разі перевірки: виходу з ремонту об’єктів основних фондів; 
визначення готовності об’єктів капітального ремонту; зношення основних 
фондів; порядку зберігання, приймання та відпускання матеріальних ціннос-
тей; організації виробництва; технологічних процесів та праці.

Експертна оцінка застосовується при дослідженні якості виконаних робіт, 
господарських операцій, документів. Вона здійснюється фахівцями різних 
галузей знань (експертами) за дорученням керівника. Експерт повинен дати 
правову, достовірну та об’єктивну оцінку, яка залежить від наданих йому ма-
теріалів, правильного формулювання поставлених питань. 

Рекомендації зі здійснення ефективного контролю: 
1) Для ефективного контролювання необхідно заздалегідь з’ясувати такі 

питання:
•	 що контролюється (співробітник як особистість; його метод праці; ре-

зультати праці);
•	 хто і якими методами контролює;
•	 з якою метою організується контроль;
2) визначайте розумні, обґрунтовані вимоги (цілі, норми, стандарти, кри-

терії), які сприймаються виконавцями. Підлеглі повинні відчувати, що стан-
дарти оцінки їх діяльності достатньо повно і об’єктивно відображають їхню 
роботу;

3) необхідно підтримувати зворотній зв’язок із співробітниками, роботу 
яких контролюєте. Таке спілкування підвищує вірогідність правильного ро-
зуміння підлеглими мети контролю, допомагає визначити і усунути наявні 
для керівництва недоліки системи контролю;
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4) уникайте надмірного контролю, який має такі негативні наслідки:
•	 спричиняє роздратованість у досвідчених працівників;
•	 заважає розвитку самостійності та впевненості у працівників-початків-

ців;
•	 працівники прагнутимуть краще виконувати тільки ту роботу, що конт-

ролюється, і не застосовуватимуть самоконтроль;
•	 значні витрати на його організацію;
5) необхідно заохочувати підлеглих за виконання вимог, досягнення стан-

дартів. Якщо працівники не відчувають чіткого зв’язку між одержаними ре-
зультатами і винагородою чи розуміють, що винагорода несправедлива і не 
стосується результатів перевірки, їх продуктивність і виконавча дисципліна 
погіршаться;

6) потрібно комплексно застосовувати відкритий і прихований, а також 
плановий і неплановий контроль. Відкритий і плановий контроль забезпечу-
ють нормальне виконання вимог, завдань і стандартів хоча б на період пере-
вірки. А неплановий і прихований контроль не дадуть змоги підлеглим пов-
ністю розслаблятися у періоди між плановими перевірками;

7)  необхідно забезпечити конструктивний, а не формальний підхід до 
здійснення перевірок. В основі конструктивного підходу до контролю є праг-
нення керівника виконати визначені завдання, стандарти і вимоги. За фор-
мального підходу керівники і фахівці перевіряють необ’єктивно, вибірково, 
поверхово, інколи через недовіру і негативне ставлення до деяких підлеглих. 
Для того щоб не показати себе некомпетентними перед підлеглими, деякі ме-
неджери можуть перевіряти тільки ті напрями роботи, на яких вони добре ро-
зуміються;

8) про результати проведення перевірок необхідно сповіщати всіх причет-
них працівників і посадових осіб. У такому разі вірогідність відхилень з виз-
начених і доведених до підлеглих причин знижується.

5.6.	 Прийняття управлінських рішень

5.6.1.  Класифікація управлінських рішень.  
Фактори впливу на їх прийняття

Сутність і види управлінських рішень. Найважливішою складовою сучас-
ної науки про менеджмент є теорія і методологія прийняття управлінських 
рішень. Ця проблема перебуває у центрі уваги як науковців, так і практи-
ків — організаторів підприємницької діяльності. Формування управлінсько-
го рішення, у процесі якого визначаються напрями діяльності підприємства 
(організації) та його працівників, вимагає від менеджера високого рівня ком-
петентності, значних затрат часу, енергії, досвіду.

Тому перед управлінцями усіх рівнів стоїть найважливіше завдання — ово-
лодіти методологією прийняття рішень, що дає їм змогу обґрунтовувати вибір 
найоптимальнішого рішення в складних і суперечливих умовах ринкової еко-
номіки.

Управлінське рішення — сформульовані суб’єктом управління (керівни-
ком, керівним органом) на альтернативних засадах завдання і модель способу 
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діяльності, поведінки, за допомогою якої керуюча система організації отри-
мує можливість безпосередньо впливати на керовану.

 Потреби теорії і практики менеджменту зумовлюють необхідність систе-
матизації управлінських рішень за певними ознаками. Найпоширенішою у 
вітчизняній навчально-методичній літературі є класифікація рішень за озна-
ками, що випливають з різноманітних ситуацій та умов, у яких менеджер 
приймає рішення:

1. За характером вирішуваних завдань:
•	 запрограмовані рішення — визначаються одноваріантністю або незнач-

ною кількістю альтернатив, спрямовуються на вирішення завдань, зу-
мовлених часто повторюваними стандартними ситуаціями (застосову-
ються здебільшого у державницьких структурах);

•	 незапрограмовані рішення — приймаються під впливом незапрограмо-
ваних факторів і ситуацій; призначені для реалізації цілей підприємс-
тва (організації), зокрема вдосконалення структури управління, методів 
мотивації, поліпшення якості продукції тощо;

•	 компромісні (консенсусні) рішення — врівноважують суперечності, що 
виникають у процесі виробничо-господарської діяльності;

•	 задані рішення — зумовлені впливом таких загальних принципів управ-
ління, як ієрархічність та взаємозв’язок; створюють своєрідну логічну 
послідовність, пронизуючи усі рівні управління підприємством (від ви-
щого до нижчого рівня); 

•	 виробничо-ситуаційні рішення — приймаються як реакція на ситуації, 
спричинені відхиленнями у роботі організації від усталених виробничо-
господарських параметрів;

•	 ініціативні рішення — зумовлені активізацією творчої діяльності ме-
неджерів нижчого рівня або працівників.

2. За сферою охоплення виробничих процесів:
•	 загальні рішення — стосуються діяльності всієї організації;
•	 локальні (часткові) рішення — впливають на функціонування конкрет-

них підрозділів, служб тощо;
•	 тематичні рішення — приймаються для вирішення конкретних ситуа-

цій.
3. За тривалістю дії:
•	 перспективні рішення — реалізуються впродовж тривалого терміну (ви-

робництво нового продукту, відкриття філії банку в певних регіонах); 
•	 поточні рішення — втілюються у короткотерміновому періоді з метою 

забезпечення поточної роботи організації.
4. За організуванням підготовки:
•	 одноосібні рішення — розробляються і приймаються керівниками без 

погодження й обговорення їх з іншими особами або групами;
•	 колегіальні рішення — готуються групою фахівців, а бере на себе від-

повідальність група менеджерів;
•	 колективні рішення — розробляються на зборах усіма учасниками.
5. За рівнем прийняття:
•	 рішення на вищому (інституційному) рівні управління;
•	 рішення на середньому рівні управління;
•	 рішення на нижчому рівні управління.
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6. За характером належності до об’єктів управління:
•	 організаційні;
•	 економічні;
•	 технологічні;
•	 адміністративні;
•	 соціально-психологічні.
7. За регламентом:
•	 контурні — схематично позначають порядок дії підлеглих, залишаючи 

їм можливості варіативного обрання засобів і методів їх втілення;
•	 структуровані — жорстко регламентують діяльність працівників;
•	 алгоритмічні — гранично жорстко регламентують дії працівників і 

практично виключають їхню ініціативу.
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Опра-

цювання і змістовна сторона управлінського рішення залежать від зовнішніх 
факторів, що формують середовище, в якому функціонує організація. До них 
належать постачальники, споживачі, конкуренти, органи законодавчого регу-
лювання, кредитори, інші організації та інститути суспільства, безпосередньо 
пов’язані з галуззю діяльності, якою займається ця організація. На прийняття 
управлінського рішення впливають і фактори внутрішнього характеру, що виз-
начають специфіку діяльності підприємства: мета і стратегія його розвитку, 
структура виробництва і управління, фінансові та трудові ресурси, обсяг і 
якість робіт тощо. Також на процесі прийняття та реалізації управлінського рі-
шення позначаються організаційна структура управління, його функції та ме-
тоди, структура управлінського апарату, діяльність суб’єктів управління.

Найголовнішими чинниками, що визначають процес розроблення управ-
лінського рішення, є:

1) особистісні якості менеджера: 
•	 освітній рівень підготовки; 
•	 наявність глибоких і різноманітних знань порівняно з іншими праців-

никами; 
•	 здатність об’єктивно осмислювати реальні проблеми та постійно наці-

лювати себе на управління, що випереджає події; 
•	 система ціннісних орієнтацій; 
•	 власні інтереси; 
•	 уміння керувати власним фізичним і емоційним станом; 
•	 здатність приймати ризиковані рішення тощо;
2) стиль поведінки менеджера, характерними рисами якого є:
•	 організаційна свобода і самостійність;
•	 вміння аналізувати, відстежувати ситуацію; приймати своєчасно від-

повідні рішення і розв’язувати назрілі проблеми;
•	 спроможність правильно визначати цілі та пріоритети у роботі;
•	 володіння механізмами формування злагодженого колективу, досяг-

нення раціональної взаємодії між працівниками та координування їх 
діяльності;

•	 прагнення постійно удосконалювати способи, методи і прийоми вико-
нання управлінських операцій;

3) важливість для організації сформульованих завдань, які потребують 
визначення ефективних заходів щодо їх реалізації;



594

4) стан зовнішнього і внутрішнього середовищ прийняття рішення (визна-
ченість, ризик, невизначеність, протидія);

5) обсяг інформаційного забезпечення;
6) взаємозалежність управлінських рішень;
7) можливість застосування сучасних технічних засобів;
8) відповідність структури управління цілям та завданням організації 

тощо.

5.6.2. Прийняття та оптимізація управлінських рішень

Процес прийняття управлінських рішень. Реалізація функцій управління 
(планування, організування, мотивування, контролювання) на практиці здій-
снюється шляхом розроблення управлінського рішення, що становить основ-
ний зміст діяльності менеджера будь-якого рівня під час формування цілей їх 
досягнення.

За правилами підприємництва управлінські рішення приймаються там, де 
виникає проблемна ситуація. Їх ефективність залежить від низки принципів, 
які слід враховувати під час їх формування. По-перше, необхідно забезпечити 
пристосованість структури і форми фірми (організації) до безпосереднього 
здійснення зв’язків, що полегшує як прийняття рішень, так і контроль за їх 
виконанням. По-друге, повинні бути чітко сформульовані мета, стратегія і 
політика, що дає можливість приймати рішення загального характеру у сфері 
нових видів діяльності. По-третє, домагатися наявності достатньої кількості 
надійних даних щодо ситуації, що змінюється, необхідних для підтримання 
ефективних зв’язків між менеджерами вищого і нижчих рівнів організації 
[20].

Управлінське рішення є сполучною ланкою взаємодії суб’єкта та об’єкта 
управління, і завдяки йому діяльність керуючої системи стає очевидною для 
керованої, яка й займається реалізацією його змісту.

Розроблення рішення, яке повинне мати такі якості, як надійність, 
дієвість, ефективність, здатність задовольнити потреби суб’єкта управління 
тощо, — це психологічний процес, що має інтуїтивний (заснований на суд-
женнях) або раціональний характер. Якщо інтуїтивне рішення засноване на 
визначенні вибору тільки на підставі впевненості у його правильності, то ра-
ціональне рішення не залежить від минулого досвіду.

Процесуальний аспект створення управлінського рішення є складним і ба-
гатостороннім, поділяється на кілька етапів і передбачає певні процедури та 
обов’язкові дії. 

Перший етап — підготовчий, пов’язаний з діагностикою проблеми, що ви-
никла перед менеджером у вигляді інформації щодо непередбачуваної ситуа-
ції, розв’язання якої можливе шляхом прийняття рішення. Менеджер збирає 
та обробляє інформаційний матеріал, який фіксує проблемну ситуацію, фор-
мує ціль, розробляє методи її розв’язання з урахуванням закономірностей 
функціонування і змін керованого процесу. Це дасть змогу уникнути 
суб’єктивізму й волюнтаризму, помилок, які неминуче спричиняють дезор-
ганізацію в системі управління. Під час діагностування керівник повинен 
визначитись з обмеженнями, що керують його діями, і критеріями, за якими 
необхідно оцінювати альтернативні варіанти вибору. До обмежень належать: 
а) ресурси — фінанси, робоча сила, матеріали, засоби зв’язку й управління, 
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час; б) природні й технічні властивості ресурсів; в) соціально-культурні, еко-
номічні, політичні, психологічні чинники (етичні норми, закони, суспільні та 
політичні установки тощо).

Об’єктивна оцінка менеджером усіх обмежень, пов’язаних із розв’язанням 
проблеми, — найголовніша умова прийняття реалістичного управлінського 
рішення. Керівник повинен також осмислити стандарти, за якими він може 
оцінювати альтернативні варіанти вибору. Ці стандарти називають критерія-
ми прийняття рішень. Наступною ланкою на першому етапі є визначення та 
оцінка альтернатив, тобто з’ясування усіх можливих дій, які усувають при-
чини проблеми, проблемної ситуації. Визначаючи альтернативи, менеджер 
формує набір альтернативних рішень, що на практиці виявляється в обранні 
ним для розгляду лише кількох альтернатив — найбільш бажаних.

На другому етапі здійснюється вже сам процес прийняття рішення (узако-
нення альтернативи). У цей час суб’єкт управління на підставі правильного 
аналізу визначених альтернативних рішень вдається до вибору найкращого з 
них, що матиме найсприятливіші наслідки. Рішення у своєму остаточному 
варіанті оформляється у вигляді відповідного документа, складовими якого 
є: а) констатуюча частина (дається характеристика стану об’єкта управління, 
зміни, що повинна статися у ньому в процесі управлінського впливу); б) ухва-
лююча частина, яка містить сформульовану мету рішення, а також організа-
ційний план із визначенням конкретних дій, термінів їх реалізації та вико-
навців.

На третьому етапі відбувається реалізація рішення та контроль за його 
виконанням. На цій стадії вживаються заходи щодо здійснення управлінської 
дії згідно з накресленим організаційним планом, який шляхом попереднього 
колективного обговорення, роз’яснювальної роботи, різноманітного інформу-
вання доводиться до виконавців.

Завершується третій етап контролем за виконанням рішення, коли вияв-
ляються відхилення і вносяться поправки. Це допомагає реалізувати рішення 
повністю, встановити зворотний зв’язок між керуючою та керованою систе-
мами.

Оптимізація управлінських рішень. Важливою складовою управлінської 
функції є процес вибору найефективнішого варіанта управлінського рішення 
із можливих альтернатив (тобто раціонального рішення). Ця діяльність у  
науковій та навчально-методичній літературі називається оптимізацією уп-
равлінських рішень, яка дає змогу підготувати і реалізувати раціональний 
варіант проблеми як для теорії, так і для практики управління.

Раціоналізація управлінського рішення визначається в процесі оптимізації. 
Здійснюючи багатоплановий вплив на соціально-економічні та організаційно-
технічні сторони об’єкта управління, управлінське рішення повинне бути якіс-
ним, тобто визначатися ступенем досягнення поставленої мети і виявлятися в 
сукупності його властивостей. До основних властивостей управлінського рі-
шення, що характеризують його якість, належать надійність, дієвість, ефек-
тивність, здатність задовольнити потреби суб’єкта управління тощо.

Український вчений В. Сухарський виділяє загальні та конкретні вимоги 
до якості управлінських рішень. До загальних вимог він відносить:

•	 об’єктивність дії економічних законів і закономірностей; 
•	 врахування соціальних факторів; 
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•	 наукову обґрунтованість та цільову спрямованість рішень; 
•	 прийняття рішень органом, що має право саме на це рішення; 
•	 своєчасність і перспективність;
•	 відповідність всіх ланок законам, нормативним актам; 
•	 чіткість і лаконічність; 
•	 необхідність врахування всіх існуючих аспектів рішення (економічних, 

соціальних, організаційних, політичних, правових тощо). 
Конкретними вимогами є реальність; кількісна і часова визначеність; 

безперервність; трудомісткість і вартість [33].  Дотримання зазначених ви-
мог створює ґрунтовні передумови для оптимізації якості управлінських рі-
шень.

Підвищенням ефективності та оптимізацією управлінських рішень в умо-
вах ринку на Заході займається “наука управління”. Цей напрям було запо-
чатковано в Англії під час Другої світової війни у зв’язку з необхідністю 
розв’язання низки військових завдань. Згодом набув поширення у США, 
Японії, Німеччині, країнах, які виникли на пострадянському просторі, зок-
рема в Україні. Він застосовується для вирішення таких завдань у підприєм-
ницькій сфері: 

•	 регулювання транспортних потоків у містах; 
•	 оптимізація графіка руху в аеропортах; 
•	 управління запасами на підприємстві, в організації; 
•	 розроблення нових видів продуктів; 
•	 розподіл витрат на рекламу різних видів продукту; 
•	 планування матеріальних запасів та постачання; 
•	 розподіл обладнання для різних видів виробництва; 
•	 оптимізація витрат на виробництво продукту; 
•	 визначення оптимального складу пасиву банку; 
•	 оптимізація структури активу балансу та ін. [39].
Будучи механізмом оптимізації управлінських рішень, наука управління 

реалізується у теоретико-практичну площину завдяки науковому методу, ви-
користанню системної орієнтації та моделюванню.

Науковий метод. Становить собою фундаментальну процедуру, яка скла-
дається з таких послідовних етапів: спостереження, формулювання гіпотези 
та верифікація. Сутність спостереження полягає в тому, що на цьому почат-
ковому етапі здійснюються об’єктивне збирання і аналіз внутрішньої та зов-
нішньої інформації з питань проблеми та ситуації. Наступний етап пов’язаний 
з формулюванням гіпотези, коли дослідник виявляє альтернативи, тобто 
варіанти дій та наслідків для ситуації, розробляє прогноз, який базується на 
цих спостереженнях. На етапі верифікації (від лат. verus — істинний і фікса-
ція) відбувається перевірка гіпотези шляхом підтвердження її достовірності. 
Далі настає останній, четвертий етап, на якому події можуть розвиватися та-
ким чином: а) у разі підтвердження правильності гіпотези приймається рі-
шення щодо її реалізації; б) у разі хибності гіпотези застосовується варіант 
повернення за допомогою зворотного зв’язку на один з попередніх етапів з од-
ночасним пошуком оптимального позитивного рішення.

Системна орієнтація. Завдяки цьому науковому підходу осмислюються 
усі напрями діяльності організації як відкритої системи, що складається із 
взаємопов’язаних елементів. Досліджується зокрема увесь аспект функціону-
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вання організації від отримання та обробки ресурсів до перетворення їх на 
продукцію, послуги, прибуток тощо і на підставі отриманого аналітичного ма-
теріалу приймається раціональний варіант управлінського рішення. 

Моделювання. Як визначальний елемент механізму оптимізації управлінсь-
ких рішень, воно дає змогу приймати рішення на підставі опрацювання усіх 
факторів та альтернатив, що виникають в умовах підприємницької діяльності.

Модель як категорія, що посідає центральне місце в процесі моделюван-
ня, — це втілення у системах, схемах, формулах тощо характерних ознак до-
сліджуваного об’єкта. Головною рисою моделі є спрощення реальної ситуації, 
в якій її застосовують.

Широке використання моделювання у менеджменті зумовлено складністю 
виробничо-господарської діяльності, неможливістю відтворити в реальному 
житті усієї суперечності організаційних управлінських ситуацій, в яких опи-
няється людина. Вирішення багатьох проблем можливе, по-перше, лише за 
умови їх спрощення шляхом моделювання, відтворення певних характерис-
тик в експериментальних формах; по-друге, за допомогою експериментуван-
ня можливо здійснити перевірку альтернативних варіантів управлінських  
рішень; по-третє, лише моделювання у нинішніх обставинах є єдиним систе-
матизованим способом орієнтування управління на майбутнє.

За внутрішньою сутністю та особливостями функціонування розрізняють 
такі типи моделей: фізичні, аналогові, математичні. Фізичними моделями є 
описи об’єктів або систем у збільшеному чи зменшеному масштабі; особливою 
ознакою є те, що вони виглядають як цілісність, яку моделюють. Аналогові 
моделі поводять себе як реальні досліджувані об’єкти, але зовні не схожі на 
них. Математичні моделі застосовують символи для опису якостей або ха-
рактеристик об’єктів чи явищ та використовуються найчастіше для прийнят-
тя організаційних рішень.

На практиці основними етапами побудови моделі є: 
•	 формування завдання. Визначаються цільові функції управлінської 

операції та передбачаються очікувані результати від розроблення і за-
стосування моделі;

•	 підготовка інформації. Формується банк інформаційних даних щодо 
об’єкта моделювання, здійснюється експертна оцінка щодо раціональ-
ності розроблення моделі;

•	 побудова моделі. Різноманітними засобами створюється спрощений 
варіант модельованого об’єкта чи процесу;

•	 перевірка моделі на достовірність. Визначається ступінь відповідності 
моделі реальним обставинам;

•	 застосування моделі;
•	 поновлення моделі. Передбачає необхідність її вдосконалення через нові 

чинники зовнішнього середовища (поява нових споживачів, технологій 
тощо).

Найпоширеніші моделі науки управління:
1) теорія ігор. Метод моделювання оцінки впливу прийнятого управлінсь-

кого рішення на конкурентів. У бізнесовій практиці цей метод використову-
ють для прогнозування реакції конкурентів на зміни цін, модифікацію та ос-
воєння нової продукції;
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2) модель теорії черг, або модель оптимального обслуговування. Застосо-
вується з метою визначення оптимальної кількості каналів обслуговування 
щодо потреби в них, щоб збалансувати витрати у разі їх занадто великої чи 
занадто малої кількості;

3) модель управління запасами. Використовується для розрахунків опти-
мальної структури запасів для запобігання затримкам у виробництві та збуті;

4) модель лінійного програмування. Забезпечує визначення оптимального 
способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкурентних потреб. Ця 
модель є найпопулярнішою у менеджменті;

5) імітаційне моделювання. Процес розроблення моделі та її експеримен-
тального застосування для визначення змін реальної ситуації;

6) економічний аналіз. Застосовується для оцінювання витрат та економіч-
них вигод, базується на аналізі беззбитковості, методів прийняття рішень з виз-
наченням точки, в якій загальний прибуток дорівнює сумарним витратам;

7) балансові методи. Ґрунтуються на побудові балансів витрат, прибутків, 
бюджетів тощо;

8) платіжна матриця. Один з методів статистичної теорії рішень, який 
дає змогу із кількох варіантів вибрати оптимальний за встановленими раніше 
критеріями;

9) “дерево рішень”. Популярний метод менеджменту для вибору найкра-
щого напряму дій з кількох варіантів;

10)  прогнозування. Втілюється у підприємницьку діяльність шляхом моде-
лювання майбутніх управлінських ситуацій на основі використання накопи-
ченого в минулому досвіді.

Види прогнозів:
•	 економічні — застосовуються для передбачення розвитку економіки 

країни, її окремих галузей, сфер тощо;
•	 прогнози розвитку технології — передбачають розроблення нових тех-

нологій, якісних змін у їх структурі;
•	 прогнози розвитку конкуренції — дають змогу спрогнозувати стратегію 

і тактику конкурентів;
•	 прогнози розвитку науково-технічного прогресу — визначають парамет-

ри різних об’єктів науки і техніки на певний час у майбутньому з пози-
цій розвитку і потреб виробництва;

•	 прогнози розвитку сфер виробництва.
Дослідники розробили кілька специфічних методів формування та підви-

щення якості прогнозів. 
1. Неформальні методи прогнозування. Здебільшого вони ґрунтуються на 

аналітичних здібностях осіб, які приймають управлінські рішення, зокрема 
на інтуїції менеджерів. При цьому використовуються різні джерела письмо-
вої та усної інформації:

•	 вербальна (від лат. verbalis — слово) інформація, застосовується пере-
важно для аналізу зовнішнього середовища і отримується через такі ка-
нали, як радіо, телебачення, розмови, телефонограми тощо; 

•	 письмова інформація — джерелом отримання її є газети, журнали, бю-
летені, звіти тощо; 

•	 промисловий шпіонаж — за його результатами накопичують інформа-
цію щодо дій конкурентів.
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2. Кількісні методи прогнозування. Серед них вирізняють два типи: 
а) аналіз минулих подій, який виходить із припущення, що події, які відбува-
лися в минулому, дають можливість прогнозувати оцінку подій у майбутньо-
му; б) казуальне (причинно-наслідкове) моделювання. Найбільш математич-
но складним є комплексний метод прогнозування, який складається із 
сучасних методів, що використовуються у ситуаціях з більш ніж однією змін-
ною. Цей тип моделювання спрямований на прогнозування того, що може від-
бутися в схожих ситуаціях, шляхом дослідження статистичної залежності 
між важливим чинником та іншими змінними. 

3. Якісні моделі прогнозування. Сутність їх полягає в тому, що до розроб-
лення управлінських рішень залучаються експерти. Головним моментом під 
час формування управлінського рішення колективним способом є визначення 
кола осіб, експертів, які візьмуть участь в його прийнятті. Колективними 
формами такої роботи є засідання, наради, робота комісій та ін. До якісних 
методів належать: думка журі (знаходження спільної думки експертів у реле-
вантних сферах); спільна думка працівників збуту (заснований на передба-
ченні попиту групою досвідчених торгових агентів); модель очікування спо-
живача (прогноз, що ґрунтується на результатах опитування клієнтів); метод 
експертних оцінок.

Отже, підготовка і прийняття управлінських рішень, що відповідали б 
установленим критеріям (ефективності, реалістичності), вимагають від мене-
джера глибоких знань, широкого кругозору, уміння ефективно працювати й 
застосувати дієві організаційні мотиваційні та контрольні механізми їх ви-
конання.

5.7.  управління організаційними комунікаціями

Термін “комунікація” (communication) походить від латинського 
“communico” — роблю спільним, зв’язую, спілкуюсь і має кілька значень: 
шляхи сполучення, транспорту, зв’язку, мережі комунального господарства; 
форма зв’язку (радіо, телеграф); процес передання повідомлень за допомогою 
технічних засобів — засобів масової інформації (радіо, телебачення, преса); 
акт спілкування, зв’язок між двома або більше особами, передання інформа-
ції однією особою іншій.

Організаційні комунікації — процес двостороннього обміну ідеями та ін-
формацією, який забезпечує взаємне розуміння. Комунікацію разом з прий-
няттям рішень називають поєднуючими процесами, які забезпечують зв’язок 
між функціями управління — плануванням, організацією, мотивацією, конт-
ролем.

Роль комунікації в підвищенні ефективності управління організацією ви-
являється в тому, що з її допомогою забезпечуються, узгоджуються дії різних 
підрозділів і працівників організації при вирішенні комплексних завдань і 
проблем; передається адекватна інформація всередині організації та за її ме-
жами; відбуваються переконання і мотивація керівництва, персоналу органі-
зації та її ділових партнерів.
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5.7.1. Зміст процесу комунікації

Комунікаційний процес — обмін інформацією між двома або більшою кіль-
кістю людей. Основною метою комунікаційного процесу є забезпечення ро-
зуміння повідомлень, які передаються.

У процесі обміну інформацією можна виділити чотири базових елементи 
(рис. 5.15 ):

1) відправник — особа, яка генерує ідеї або збирає інформацію і передає її. 
Відправником може бути одна людина чи група людей, які працюють разом;

2) повідомлення — інформація, закодована за допомогою символів (вер-
бальних або невербальних);

3) канал — засіб, за допомогою якого повідомлення спрямовується від від-
правника до одержувача;

4) одержувач — особа, якій призначена інформація і яка її інтерпретує.

Комунікаційний процес складається з кількох взаємопов’язаних етапів, на 
кожному із яких зміст повідомлення, що передається, може бути змінено, пе-
рекручено чи повністю втрачено (рис.5.16).

Розглянемо зміст і специфіку кожного етапу комунікаційного процесу.
Виникнення ідеї. Перший етап комунікації починається з формулювання 

ідеї або добору інформації. Відправник вирішує, яку ідею або повідомлення 
варто зробити предметом обміну. Тут необхідно дотримуватися правила: не 
починати говорити, не почавши думати. На першому етапі комунікації по-
трібно усвідомити, які ідеї призначено для передання повідомлень і бути впев-
неним в їх адекватності й доречності з урахуванням конкретної ситуації та 
мети.

Кодування і вибір каналу. На цьому етапі відправник повинен закодувати 
ідею — перетворити її на повідомлення за допомогою символів. Такими сим-
волами можуть бути слова, інтонації, жести (мова тіла), міміка, вчинки, 
тощо.

 Рис. 5.15. Елементи комунікаційного процесу

Зворотний зв’язок

Відправник Повідомлення Канал передачі Одержувач

Рис. 5.16. Етапи комунікаційного процесу

Виникнення ідеї
Кодування і вибір 

каналу
Передача  

повідомлення
Декодування
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Існують принципи точного кодування повідомлень: 
1) доречність — повідомлення необхідно зробити доречним, важливим, 

ретельно добираючи для цього відповідні момент комунікації, слова, символи 
чи жести;

2) простота — у повідомленні використовуйте прості слова, символи чи 
жести, зменшуйте їх кількість;

3) організація — для зручності сприйняття повідомлення його можна 
структурувати, поділити на кілька блоків;

4) повторення — виділіть основні моменти повідомлення і повторіть їх 
щонайменше один раз. Повторення особливо важливе для усної комунікації, 
коли люди можуть не розібрати ваші слова;

5) зосередження на головному — концентруйтеся на істотних аспектах 
повідомлення, воно має бути зрозумілим, не містити зайвих подробиць.

Відправнику також потрібно вибрати канал для передання повідомлення, 
наприклад усний, письмові матеріали, електронні засоби зв’язку, у тому чис-
лі комп’ютерні мережі, електронну пошту тощо. Вибраний канал повинен 
відповідати важливості та змісту повідомлення, що передається, а також бути 
сумісним із типом символів, використаних для кодування. Для передання 
важливих повідомлень бажано обирати кілька каналів комунікації, які є 
взаємодоповнюваними.

Передання повідомлення. На цьому етапі відправник використовує обра-
ний канал для передання повідомлення, який багато людей помилково сприй-
мають за сам процес комунікації. Передання є лише одним із найважливіших 
етапів проходження ідей від однієї особи до іншої. Відправник повинен пере-
свідчитися, що повідомлення одержане і є зрозумілим для адресата.

Декодування — процес, за допомогою якого отримувач повідомлення пере-
творює одержані символи на конкретну інформацію та інтерпретує її значен-
ня. Обмін інформацією слід вважати ефективним, якщо одержувач проде-
монстрував розуміння ідеї, здійснивши дії, які очікував від нього відправник.

На ефективність комунікаційного процесу значно впливають шум і зворот-
ний зв’язок.

Шум — будь-яке втручання в процес комунікації, яке викривлює зміст 
повідомлення. Шум має місце на всіх етапах комунікаційного процесу. При-
кладами шуму є:

•	 наявність сильного паралельного сигналу;
•	 мовні, звукові помилки;
•	 викривлення в лініях зв’язку;
•	 значна кількість рівнів керівництва в організації тощо.
Зворотний зв’язок між відправником і одержувачем інформації наявний, 

коли вони міняються комунікаційними ролями й інформація йде у зворотно-
му напрямку. Таким чином відправник і одержувач інформації пересвідчу-
ються, що вони правильно зрозуміли один одного.

5.7.2. Види організаційних комунікацій

В управлінні застосовують різноманітні види комунікацій [17, 19, 22, 27].
Зовнішні комунікації здійснюються між організацією та окремими людь-

ми (групами) з великою кількістю сегментів суспільства, з яким взаємодіє ор-
ганізація. Із споживачами організації спілкуються за допомогою реклами та 
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інших програм просування товарів на ринок; у сфері відносин із суспільством 
значна увага приділяється створенню позитивного іміджу. Організації підпо-
рядковуються державному регулюванню і надсилають контролюючим орга-
ном великий перелік звітної документації. 

Організації намагаються вплинути на зміст майбутніх законів і рішень вла-
ди. Для цього вони використовують лобістів, роблять внески на користь різних 
політичних партій, груп, комітетів. У галузях, де створено профспілки, ор-
ганізації повинні підтримувати зв’язки із законними представниками найма-
них працівників. За допомогою цих та інших комунікацій організації реагу-
ють на події та фактори зовнішнього середовища, частиною якого вони є.

Внутрішні комунікації здійснюються всередині організації, вони можуть 
бути формальними і неофіційними, лінійними і функціональними, верти-
кальними і горизонтальними. Внутрішні комунікації забезпечують зв’язок та 
скоординованість дій частин організації: рівнів керівництва, підрозділів, по-
садових осіб, керівників та підлеглих.

Вертикальні комунікації — це обмін інформацією між керівниками і під-
леглими, який має субординаційний характер. Вертикальні комунікації поєд-
нують ієрархічні рівні в організації та її частинах. За напрямом вертикальні 
комунікації поділяються на висхідні (спрямовані від підлеглих до керівниц-
тва; здійснюються у формі звітів, пропозицій, пояснювальних, службових за-
писок; мають на меті оповіщення вищого керівництва про те, що відбувається 
на нижчих рівнях ієрархічної системи), та низхідні (спрямовані від керівниц-
тва до підлеглих; здійснюються у формі наказів, розпоряджень, доведення ін-
формації).

Через вертикальні комунікації вирішуються проблеми влади і впливу в ор-
ганізації. Із розвитком і зростанням організації, розширенням масштабу її 
бізнесу ефективність вертикальних комунікацій погіршується.

Існують певні правила успішного здійснення вертикальних комунікацій: 
•	 правильний, ввічливий стиль мови;
•	 достатня гласність, що перешкоджає виникненню чуток;
•	 недопущення дріб’язкової опіки над підлеглими;
•	 дотримання принципу єдності керівництва.
Горизонтальні комунікації — це обмін інформацією між рівними за стату-

сом частинами чи членами організації; вони забезпечують виконання принци-
пу координації та сприяють взаємодії частин організації при вирішенні спіль-
них проблем. Умовою ефективного здійснення горизонтальних комунікацій є 
чіткий розподіл обов’язків, повноважень і відповідальності структурних під-
розділів, дотримання службової етики взаємовідносин, використання сучас-
них засобів зв’язку тощо. Формами реалізації горизонтальних комунікацій є 
проведення зборів, нарад, робочих зустрічей, створення робочих цільових 
груп і команд. Горизонтальні комунікації найбільш розвинуті в організаціях 
з матричними і плоскими структурами управління, за демократичного стилю 
управління.

Лінійні комунікації — це відносини, в яких керівник реалізує свої поса-
дові повноваження і здійснює пряме управління підлеглими. Лінійні комуні-
кації спрямовані в організаційній ієрархії згори вниз, як правило, мають фор-
ми наказів, розпоряджень, команд, вказівок і забезпечують досягнення 
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організаційних цілей. Найбільш поширені в підрозділах постачання, вироб-
ництва, продажу.

Функціональні комунікації спрямовані в організаційній ієрархії знизу вго-
ру, мають дорадчий характер і виступають у формі порад, рекомендацій, аль-
тернативних рішень, інформування. Функціональні комунікації підвищують 
якість рішень, які приймаються лінійними менеджерами, компенсують не-
знання ними деталей у таких сферах, як науково-дослідні та дослідно-конс-
трукторські роботи, кадри, фінанси, бухгалтерія, технологія, маркетинг, за-
конодавство.

За специфікою здійснення комунікації можуть бути організаційними і між-
особистісними.

Менеджери і фахівці повинні мати уявлення про перепони в організацій-
них комунікаціях. До них належать: фільтрація, зміна змісту повідомлень 
між рівнями керівництва; перевантаження каналів комунікації та мене-
джерів, які не в змозі ефективно реагувати на всю інформацію; незадовільна 
структура організації, наприклад значна кількість рівнів керівництва; не-
ефективне використання робочих груп, персоналу; конфлікти між підрозділа-
ми організації.

Способи удосконалення організаційних комунікацій: 
•	 регулювання інформаційних потоків в організації;
•	 систематичні короткі робочі зустрічі керівника з одним, кількома або 

усіма підлеглими для розподілу завдань, обговорення пріоритетів, про-
блем;

•	 застосування систем зворотного зв’язку (переміщення працівників, опи-
тування персоналу);

•	 впровадження систем збирання пропозицій;
•	 застосування сучасних інформаційних технологій.
За формами організування виділяють такі види комунікації, як ділова роз-

мова, суперечка, дискусія, ділова бесіда, торги, наради, ділові переговори.
Ділова розмова — розмова з колегами і партнерами, клієнтами, замовни-

ками, суперниками і конкурентами.
Суперечка як форма організаційної комунікації має такі особливості:
•	 конфліктний характер обговорення;
•	 участь принаймні двох суб’єктів (пропонента і опонента), які ведуть бо-

ротьбу за власні тези і спростовують тези іншої сторони;
•	 учасники спору рівнозначні у своїй ролі в процесі обміну думками за 

ступенем активності, видами і формами прямого і зворотного зв’язку 
між собою;

•	 предметом суперечки є положення, про яке кожна сторона має власну 
думку;

•	 суперечка як вид ділового спілкування не регламентується у часовому, 
просторовому, процедурному відношенні;

•	 наслідками суперечки часто є конфронтація її учасників.
Дискусія як форма ділового спілкування пов’язана з організованістю, упо-

рядкованістю, колективною діяльністю із з’ясування істини. Дискусія має 
такі особливості:

•	 учасники дискусії виступають партнерами, співавторами у колективно-
му обговоренні спірних питань;
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•	 мета дискусії — не спростувати точки зору опонентів, а проаналізувати 
їх, знайти та використати позитивні тези;

•	 позиції сторін можуть бути не тільки взаємовиключними, а й взаємодо-
повнюючими;

•	 обговорення спірних питань пов’язані із аналізом, колективною діяль-
ністю, формуванням спільної точки зору;

•	 на відміну від суперечки з її конфліктністю і протилежністю думок дис-
кусія веде до компромісу.

Ділова бесіда — форма усної комунікації між кількома людьми у вузькому 
колі. Офіційні рішення за результатами ділових бесід приймаються не завж-
ди, але їх учасники одержують інформацію для наступних дій. Бесіди є важ-
ливим елементом таких управлінських процедур, як оформлення на роботу, 
звільнення співробітників, прийом відвідувачів, консультування, ділові пере-
говори, зустрічі.

Ділові бесіди можуть бути: офіційними і неофіційними (робочими); цільо-
вими, що мають конкретну мету, та загальними; регламентованими, що про-
водяться згідно з певними правилами, і нерегламентованими. Діловій бесіді 
як формі комунікації властиві тісні контакти, безпосереднє спілкування, 
обов’язковий зворотний зв’язок.

Збори — форма колективного обміну інформацією, який закінчується при-
йняттям конкретних рішень. На зборах повинен бути присутнім весь персо-
нал організації (підрозділу). Розглядаються і обговорюються загальні питан-
ня, що накопичились за певний проміжок часу. Метою зборів часто може бути 
підведення підсумків діяльності та визначення планів на майбутнє.

За рівнем регламентації розрізняють формальні та неформальні комуніка-
ції.

Формальні комунікації організуються офіційними каналами і мають 
зміст та форму, визначені керівництвом. Вони забезпечують обмін інформа-
цією між ієрархічними частинами, посадовими особами організації. Можуть 
визначатися установчими документами підприємства. Найбільш поширени-
ми формальними каналами комунікації в організаціях є інформаційні бюле-
тені, дошки оголошень, електронна пошта, регулярні збори, наради, бланки 
документації, а також особисте спілкування посадових осіб. Проблемою 
формальних комунікацій у великих організаціях є зростання інформаційно-
го перевантаження менеджерів, що знижує ефективність управлінських рі-
шень.

Неформальні комунікації реалізуються в обхід офіційних каналів і розви-
ваються тоді, коли формальні комунікації організовані неефективно. В основі 
неформального обміну інформацією — відносини між людьми, а не посадами, 
які вони займають. Найпоширенішим прикладом неформальної комунікації є 
чутки. Ці комунікації характеризуються широким охопленням (інформація 
передається скрізь, де зустрічаються люди) і високою швидкістю поширення 
(вищою, ніж поширення офіційної інформації). Чутки не замінюють офіційну 
інформацію, а доповнюють її. Для керівництва організації та персоналу чут-
ки мають і позитивні сторони. Вони можуть бути ранньою системою попере-
дження персоналу про погані новини задовго до офіційного повідомлення про 
них. Неформальні комунікації згуртовують людей, допомагають “відвести 
душу”, дають можливість у неофіційній ситуації обговорити робочі проблеми. 
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Спілкування людей здійснюється за допомогою вербальної та невербальної 
комунікацій. 

Вербальна комунікація — передання інформації шляхом повідомлень, за-
шифрованих у словах. Вербальні комунікації реалізуються через усні та письмо-
ві повідомлення. Усне передання інформації здійснюється в процесі мовного 
діалогу, нарад, переговорів, презентацій, телефонних розмов, коли найбіль-
ший її обсяг передається за допомогою голосового зв’язку. Письмові комуні-
кації реалізуються через документи у вигляді листів, наказів, розпоряджень, 
інструкцій, нормативних положень, коли керівник передає підлеглому пись-
мові вказівки.

Невербальні комунікації — передання інформації без використання слів, 
за допомогою мови рухів, параметрів мови та інших форм самовираження лю-
дей. Важливість невербальної комунікації зумовлена такими обставинами:

•	 приблизно 70 % інформації людина сприймає зоровим (візуальним) ка-
налом;

•	 невербальні сигнали дають змогу зрозуміти справжні почуття і думки 
співбесідника;

•	 ставлення до співрозмовників нерідко формується під впливом першо-
го враження, а воно, у свою чергу, є результатом дії невербальних фак-
торів: стилю одягу, виразу обличчя, погляду, манери поведінки;

Невербальні сигнали завжди спонтанні, несвідомі й, на відміну від слів, 
щирі. 

Невербальна комунікація містить п’ять підсистем:
•	 просторова (міжособиста відстань);
•	 погляд;
•	 оптико-кінетична (зовнішній вигляд, міміка, пози, жести);
•	 паралінгвістична чи коломовна (вокальні якості, діапазон, тональність, 

тембр голосу);
•	 екстралінгвістична, чи позамовна (темп мови, паузи, сміх тощо).
Роль невербальної комунікації у діловому спілкуванні підтверджується 

експериментальними дослідженнями, згідно з якими слова розкривають тіль-
ки 7–10 % змісту інформації, до 40 % значення мають звуки, інтонації та 
50 % — пози і жести.

За носіями інформації комунікації поділяються на усні, письмові та елек-
тронні. У багатьох ситуація найефективнішою є усна комунікація, що здійс-
нюється за безпосереднього контакту. Під час усної комунікації є можливість 
точного і детального передання сутності повідомлень, уточнення незрозумі-
лих питань, виключення неправильного розуміння завдань. Якщо підлеглий 
може ставити питання, то імовірність того, що він правильно зрозумів розпо-
рядження, збільшується на 20 %, а якщо він може висловлювати зауважен-
ня, то його розуміння підвищується ще на 15%.

Письмова комунікація здійснюється в організації шляхом розроблення і 
розповсюдження різного роду документів — наказів, інструкцій, службових 
записок тощо. Завданнями письмової комунікації є: інформування співробіт-
ників; здійснення на них управлінського впливу; інструктаж у зв’язку з по-
чатком певної роботи; контроль за її результатами; звітування про виконану 
роботу за певний період; повідомлення про події. Відповідно до завдань 
письмової комунікації розробляють документи, які можуть бути: розпоряд-
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чими (наказ, вказівки); організаційними (положення, статут, інструкція, 
протокол); інформаційно-довідковими (довідка, доповідна чи пояснювальна 
записка, акт, службовий лист, телеграма, телефонограма, факсограма); осо-
бистими (автобіографія, заява, доручення). Ключем до ефективної письмової 
комунікації є дотримання певних вимог до інформації: ясність, повнота, 
надійність, правильність.

5.7.3. Проведення ділових нарад

Важливою організаційною формою комунікацій є ділові наради.
Нарада — метод управління, в процесі якого відбувається обмін інформа-

цією та досвідом на основі колективних знань, а також виробляються та при-
ймаються рішення, які доводяться до виконавців. Застосовуються кілька 
видів нарад.

Проблемна нарада проводиться з метою пошуку оптимального вирішення 
проблеми в обмежений термін. Схема її проведення: повідомлення або до-
повідь; питання до доповідача; обмін думками; пропозиції з вироблення рі-
шень. 

Інструктивна нарада здійснюється для доведення наказів, розпоряджень 
і необхідної інформації підлеглим. Учасникам наради доводять рішення, при-
йняті керівництвом фірми, державними органами управління стосовно різ-
них аспектів діяльності фірми, дається інструктаж. 

Оперативна (диспетчерська) нарада має на меті отримання від підлеглих 
інформації про поточні справи в організації. Вона повинна проводитись регу-
лярно, в один і той самий день і час тижня; склад учасників має бути постій-
ним.

Нарада без збирання учасників передбачає вирішення проблемних питань 
у робочому порядку і проводиться в три етапи:

1) проблема, що вимагає вирішення, формулюється керівником у письмо-
вому вигляді. Добираються необхідні вихідні матеріали для її вирішення і 
складається список осіб, які можуть взяти участь в пошуку оптимального рі-
шення; 

2) зазначеним особам надсилають бланки з письмовим формулюванням 
проблеми і зазначенням місцезнаходження матеріалів для її можливого вирі-
шення. Кожен учасник повинен виробити свою точку зору і письмово виклас-
ти її на тому самому бланку;

3) керівник збирає заповнені бланки, ознайомлюється з їх змістом, спіл-
кується з кожним учасником, уточнює пропозиції. 

Рекомендації з ефективного проведення ділових нарад:
До початку наради:
1) продумайте, як можна обійтись взагалі без наради:
• рішення може бути прийняте відповідальними за цю частину роботи 

людьми, тоді немає необхідності скликати загальне засідання;
• замість того, щоб збиратися всім разом, можна провести конференцію по 

селектору;
• відкласти нараду і внести ці питання в порядок денний наступної;
• скасувати засідання. Це, по-перше, збагатить вашого підлеглого необ-

хідним досвідом і , по-друге, скоротить витрати вашого власного часу;
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2) будьте присутнім тільки на тих засіданнях, де ви можете зробити ко-
рисний внесок;

3) до мінімуму скоротіть кількість присутніх, залиште лише тих, хто абсо-
лютно потрібний.

4) виберіть час так, щоб на засідання могли прийти всі необхідні вам люди 
і щоб потрібна інформація була під рукою;

5) виберіть прийнятне місце (щоб всім було зручно дістатися, наявність 
необхідного обладнання, розміри кімнати тощо);

6) перш ніж скликати нараду, чітко (і передусім для себе) сформулюйте її 
мету;

7) заздалегідь роздайте порядок денний, це допоможе учасникам краще 
підготуватися або, принаймні, зорієнтує їх на певні питання;

8) чітко обмежте час, необхідний для обговорення порядку денного;
9) визначте, скільки часу необхідно витратити на кожне питання відповід-

но до його важливості.
Під час наради:

10) завжди починайте вчасно, попереджайте про це заздалегідь і ніколи не 
скасовуйте свої рішення;

11) доручіть комусь стежити за часом і вести необхідні записи; регулярно 
оголошуйте: скільки часу залишилося або скільки перевитрачено;

12) проводьте нараду, не пропонуючи присутнім сідати, коли це можливо; 
це прискорює обговорення;

13) починайте одразу з порядку денного і суворо дотримуйтесь його;
14) контролюйте будь-яку спробу перервати хід обговорення. Дозволяйте 

робити це тільки в тому випадку, якщо підняте питання є невідкладним;
15) ви повинні досягти поставленої перед собою мети. Вона полягає в тому, 

щоб проаналізувати проблему, продумати нові ідеї, дійти рішення, поінфор-
мувати або скоординувати дії;

16) сформулюйте висновки і доручення, щоб переконатися, що всі дійшли 
загальної домовленості. Для цього ще раз зверніть увагу на всі ці питання і 
нагадайте про них;

17) завжди закінчуйте вчасно. Оголошуйте перерву точно за розкладом, 
щоб учасники заздалегідь знали, коли вони можуть розпоряджатися особис-
тим часом. Найбільш важливі питання ставте на початок порядку денного, 
щоб тільки найменш істотні могли залишитися невирішеними;

18) користуйтеся контрольним списком порядку денного, щоб час від часу 
здійснювати вибіркову перевірку для визначення ефективності засідання. Пе-
ред розглядом кожен учасник повинен відповісти на такі питання:

• чи чітко було сформульовано мету наради;
• чи отримано заздалегідь порядок денний, а також всі необхідні матеріа-

ли підготовки до засідання;
• чи було досягнуто поставленої мети.
Результати такого анонімного опитування повинні бути негайно доведені 

до відома голови.
Після наради:
19) прискорте підготовку записів засідання. Стислі записи повинні бути 

закінчені й роздані протягом 24 (за можливості) або 48 годин. Люди мають 
бути впевнені в тому, що отримають добре написані стислі звіти. А тих, кому 
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вони не потрібні, взагалі не варто запрошувати на засідання. Ці записи є 
пам’яткою і також примушують довести до кінця прийняті рішення;

20) переконайтеся, що відповіді отримано і рішення прийнято. Забезпечте 
виконання прийнятих рішень, за необхідності постійно контролюючи. Те, що 
не зроблено, треба внести до порядку денного наступного засідання в пункт 
“Незавершені справи”;

21) проаналізуйте роботу комітетів і комісій. Перевірте, чи виконали вони 
поставлені перед ними завдання і, якщо ні, то яка перспектива їх виконання. 
Потрібно ліквідувати ті комітети і комісії, що виконали поставлені перед 
ними завдання.

5.7.4. Підготовка і проведення ділових переговорів

Переговори — це зустрічі та наради представників різних фірм з розгляду 
бізнес-питань.

Залежно від питань, які розглядаються, переговори можуть мати такі цілі: 
презентація фірми для створення її позитивного іміджу в ділових колах; пре-
зентація бізнес-проектів для інформування ділових партнерів; пошук осіб, за-
цікавлених у підтримці розроблення і реалізації проекту; звіт про виконану 
роботу; обговорення планів реалізації майбутніх проектів; презентація товару 
та ін. [27, 38, 40].

Переговори призначені для того, щоб за допомогою взаємного обміну дум-
ками у формі пропозицій щодо вирішення поставлених проблем укласти уго-
ду і одержати результати, які відповідають інтересам ділових партнерів.

Успіх переговорів цілком залежить від якісної підготовки до їх проведен-
ня. Перед початком переговорів необхідно мати розроблену їх модель: 

• чітко уявляти предмет і проблему переговорів;
• розробити приблизну програму, сценарій ходу переговорів (може бути 

кілька варіантів розвитку подій);
• визначити питання, щодо яких можливі поступки, а також вищий і ниж-

чий рівні компромісів.
Порядок підготовки і проведення ділових переговорів: 
Підготовка до проведення переговорів:
1. Вирішення організаційних питань:
а) збирання необхідної інформації про фірму, з якою вирішено співпрацю-

вати (коли і ким була заснована, в яких галузях і на яких ринках веде бізнес, 
дані про фінансовий стан, обсяги операцій тощо). Важливу роль має інформа-
ція про керівництво фірми-партнера;

б) визначення часу і місця зустрічі:
• при визначенні часу початку переговорів виходять із терміну їх трива-

лості (1,5–2 години). Як правило, переговори призначаються на 9.30 чи 
10.00. Якщо переговори проводяться у другій половині дня, потрібно 
вибрати такий час їх початку, щоб вони закінчились не пізніше 17.00–
17.30;

• місцем проведення переговорів може бути територія кожного з учасни-
ків або нейтральна територія;

в) формування кількісного і якісного складу групи учасників у перегово-
рах. Важливо, щоб у переговорах з вашої сторони брали участь не тільки 
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керівники, а й технічні експерти, які володіють конкретною інформацією і 
практичними знаннями.

2. Пророблення основного змісту переговорів:
• аналіз проблеми;
• формування загального підходу до переговорів, цілей, завдань і власної 

позиції на них;
• розроблення можливих варіантів рішення;
• підготовка пропозицій та їх аргументація;.
• розроблення необхідних матеріалів і документів (проектів угод, прото-

колів, договорів, резолюцій, контрактів).
Проведення переговорів:
1. Взаємне уточнення інтересів, точок зору, концепції та позицій учасни-

ків переговорного процесу. Це важливий етап, оскільки для досягнення домов-
леностей спершу необхідно з’ясувати точки зору сторін і обговорити їх. Навіть 
добре підготовлені переговори містять певну інформаційну невизначеність, 
яка зменшується під час поступового уточнення, усвідомлення позицій та ін-
тересів сторін. При цьому не завадить скористатися такими рекомендаціями 
фахівців:

• потрібно пересвідчитися, що під одними і тими самими термінами сторо-
ни мають на увазі однакові поняття;

• найважливіші пропозиції повинні бути чітко сформульовані;
• вести розмову короткими реченнями (до 20 слів), які краще сприйма-

ються співрозмовниками;
• стежити за невербальними елементами спілкування;
• пам’ятати, що змістовне навантаження несуть не тільки слова, а й темп, 

швидкість, модуляція мови.
Коли ви слухаєте ділових партнерів переговорів при уточненні позицій, не-

обхідно:
• показати свою зацікавленість;
• зосередитися на змістовності, логічності тверджень партнерів;
• спостерігати за невербальними сигналами співрозмовників;
• відстежувати основну думку, не переривати без потреби, намагатися по-

казати і позитивне ставлення до проблем партнерів;
• не робити поспішних висновків із виступів партнерів.
2. Обговорення позицій і точок зору учасників переговорів. Завдання цього 

етапу — максимальна реалізація власної позиції. При обговоренні та захисті 
позицій важливе значення приділяється аргументації. Аргументи учасників 
переговорів спрямовані переважно на те, щоб обґрунтувати власну позицію чи 
заперечити партнерові. Ефективність аргументації залежить від правильного 
добору і використання аргументів, рівня розуміння, знань ділових партнерів 
та їх взаємовідносин. На цьому етапі переговорів доцільно скористатися таки-
ми рекомендаціями:

• уникайте швидких легких поступок. Якщо пропозиція іншої сторони 
була для вас неочікуваною, краще відмовити, ніж сказати “так”;

• під час переговорів істотним є сам факт поступок, тому намагайтеся ро-
бити поступки окремо;

• під час обговорення пропозицій важливо бути ввічливим, тактовним 
щодо ділових партнерів, не втягуватися в емоційні тривалі дебати;
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• застосовуйте фрази, які сприяють виникненню симпатії, й будьте терп-
лячими, намагайтеся не дратувати іншу сторону;

• правильно ставте запитання, щоб краще зрозуміти потреби і пріоритети 
партнерів;

• вислуховуючи протилежну точку зору, не обов’язково погоджуватися з 
нею, просто визнавайте її;

• відхиляйте нереалістичні пропозиції;
• уникайте критики й грубості щодо ділових партнерів;
• записуйте висловлені думки і пропозиції, щоб уникнути їх помилкового 

тлумачення;
• не відповідайте на критичні й ворожі зауваження партнерів;
• говоріть впевнено, спокійно, використовуйте гумор;
• якщо емоції беруть гору, запропонуйте зробити перерву. Використайте 

її для наради власної команди, відпочинку, неофіційних зустрічей і кон-
сультацій з діловими партнерами (спільні обіди, виїзд на природу, куль-
турні та оздоровчі заходи).

 Основним результатом етапу обговорення позицій і точок зору повинно 
бути визначення меж можливих домовленостей.

3. Етап узгодження позицій. Залежно від обговорюваних проблем під уз-
годженням позицій можна розуміти як компромісний варіант вирішення про-
блеми, так і просто рішення з окремих питань, які можуть увійти в підсумко-
вий документ.

Вирізняють дві фази узгодження позицій:
• спершу загальна формула;
• потім деталізація: редагування тексту, розроблення остаточного варіан-

та кінцевого документа.
Аналіз результатів ділових переговорів. Має такі завдання:
• порівняння цілей переговорів з їх результатами;
• визначення заходів і дій з виконання досягнутих домовленостей;
• вивчення можливостей проведення наступних ділових переговорів.
Здійснюється за трьома напрямами:
1) попередній аналіз зразу після завершення переговорів, який допомагає 

оцінити їх хід і результати, обмінятися враженнями, визначити основні захо-
ди і терміни їх виконання, призначити виконавців;

2) аналіз на вищому рівні керівництва організації — обговорення звіту про 
результати переговорів, визначення відхилень від розроблених планів, оцінка 
інформації про вжиті заходи і відповідальних; визначення обґрунтованості 
пропозицій ділових партнерів, одержання про них додаткової інформації;

3) індивідуальний аналіз ділових переговорів — оцінка відповідального 
ставлення кожного учасника переговорів до виконання власних завдань і ре-
алізації інтересів організації.

Прийоми здійснення переговорів. Тактика проведення переговорів безпо-
середньо реалізується за допомогою певних прийомів, які дають змогу досяг-
ти бажаних цілей (рис.5.17). 

Універсальні тактичні прийоми. Їх можна застосувати на будь-якій 
стадії комерційних переговорів [19, 22, 41].

Ухилення від боротьби застосовується у разі вирішення питань, небажа-
них для обговорення, коли переговори зайшли в глухий кут, якщо потрібно 
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обміркувати пропозицію ділових партнерів по переговорах, порадитися з 
керівництвом. У таких випадках партнерам пропонують відкласти розгляд 
проблеми, перенести її на інший час, перейти до наступних питань, оголосити 
перерву.

Затягування часу полягає у “витягуванні” з партнера по переговорах мак-
симальної кількості інформації для того, щоб на її підставі прийняти обґрун-
тованіше власне рішення.

“Салямі” — повільне, поступове відкриття власної позиції щодо проблеми. 
Мета — одержати максимально можливу інформацію від партнера, сформу-
лювати і забезпечити прийняття вигідного для себе варіанта вирішення про-
блеми, затягнути переговори в разі неготовності до розв’язання проблеми.

“Пакетування” полягає в тому, що для обговорення пропонується не одне 
питання чи пропозиція, а кілька. При цьому вирішуються два завдання:

• в “пакет” поєднуються привабливі й не зовсім прийнятні для партнерів 
пропозиції;

• забезпечується прийняття основних пропозицій шляхом поступок з не-
значних пропозицій.

Прийоми демонстрування згоди або незгоди полягають у підкреслювання 
спільності чи, навпаки, повної розбіжності у точках зору.

Завищення вимог передбачає, що до списку проблем для обговорення вно-
сять пункти із пропозиціями, неприйнятними для партнерів. Потім під виг-
лядом значних поступок вони пом’якшуються або знімаються зовсім, а від 
партнерів по переговорах вимагаються аналогічні кроки.

Відвернення уваги партнерів полягає в тому, щоб продемонструвати їм 
надзвичайну зацікавленість у вирішенні певного питання, яке насправді є 
другорядним. Це робиться для того, щоб після зняття його з обговорення одер-
жати необхідні рішення з іншого, важливішого питання.

Рис. 5.17. Класифікація прийомів проведення ділових переговорів
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“Висування вимог в останню хвилину” означає, що наприкінці перего-
ворів, коли залишається тільки підписати угоду, один із партнерів висуває 
нові вимоги. Якщо інша сторона зацікавлена в угоді, вона прийме ці вимоги. 
Але інколи буває, що підписання угоди переноситься з цієї причини або вза-
галі зривається.

Поступове підвищення складності питань передбачає, що переговори по-
чинаються з найбільш легких, незначних питань, вирішення яких демонс-
трує можливість досягнення домовленостей, що позитивно впливає на психо-
логічний стан партнерів. Далі пропонуються для обговорення складніші 
питання

Прийоми, які застосовуються на етапах обговорення, уточнення і уз
годження пропозицій сторін.

“Пряме відкриття позицій” — добровільне і повне розкриття своїх потреб, 
інтересів і пропозицій з подальшим обґрунтуванням необхідності та важли-
вості їх задоволення.

Прийняття першої пропозиції партнера застосовується, коли ця пропози-
ція цілком прийнятна, але існує загроза, що надалі друга сторона не піде на 
поступки.

Заперечення партнеру — звернення уваги на слабку аргументацію і непід-
готовленість пропозицій іншої сторони.

“Ультиматум” — останнє слово, яке висувається зразу: чи приймаєте 
наші пропозиції, чи ми йдемо із переговорів. Вважається ризикованим, але 
інколи ефективним прийомом.

Подвійне тлумачення передбачає, що у зміст розробленого в ході обгово-
рення документа одна із сторін вкладає подвійне тлумачення, яке не помі-
чається партнерами, щоб у майбутньому використати його у власних інтере-
сах, формально не порушуючи текст угоди.

“Сюрприз” полягає у прийнятті пропозицій, які за розрахунками іншої 
сторони не могли бути прийняті вами. Мета застосування прийому — перехо-
пити ініціативу, спричинити розгубленість у партнерів.

Пошук спільної зони рішення — вислухати точку зору партнерів по перего-
ворах, порівняти із власними пропозиціями, спробувати знайти спільні мо-
менти, інтереси, використати це в переговорах.

Реакція на маніпуляцію. Нерідко при проведенні комерційних переговорів 
необхідно реагувати на неетичну, маніпулятивну лінію поведінки ділових 
партнерів. Для цього пропонуються певні прийоми.

Реакція на обман — партнери по переговорах ідуть на обман, наводять 
дані, які не відповідають дійсності. Якщо ви виявляєте сумніви у їхніх дово-
дах, вони вдають образу і навіть обурення. Переговори можуть тривати, але 
вже без довіри іншій стороні. Непотрібно намагатися одразу “ловити” парт-
нерів на брехні. Необхідно в коректній формі з відповідними вибаченнями за-
явити їм, що ви ведете переговори незалежно від довіри до партнерів, а також 
збираєтесь перевірити всі фактичні заяви, оскільки це ваша принципова по-
зиція на переговорах.

Реакція на сумнівні наміри — якщо наміри іншої сторони виконати угоду 
сумнівні, необхідно внести в договір пункти, що забезпечують виконання 
зобов’язань і містять жорсткі санкції в разі недотримання умов угоди. Для до-
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тримання пристойності необхідно при цьому висловити впевненість у поряд-
ності, чесності іншої сторони, малій вірогідності порушень нею умов договору.

Реакція на нечіткі повноваження — у той момент, коли ви вважаєте, що 
досягнуто домовленості, інша сторона починає розповідати вам про відсут-
ність у неї повноважень на прийняття остаточних рішень і необхідність одер-
жання схвалення власного керівництва. В такому разі рекомендують перед 
початком переговорів з’ясувати рівень повноважень іншої сторони. При одер-
жанні неконкретної ухильної відповіді залишайте за собою право перегляду 
будь-якого пункту переговорів або вимагайте зустрічі з особами з повноважен-
нями.

Реакція на вибір незручного місця проведення переговорів — якщо ви від-
чуваєте, що незручне приміщення вибрано спеціально для того, щоб ви праг-
нули швидше закінчити переговори і були готові йти на поступки, необхідно 
обговорити ваші неприємні відчуття з іншою стороною. Скажіть, що вам не-
зручно, запропонуйте зробити перерву і перейти в інше, зручніше приміщен-
ня або домовтеся про перенесення зустрічі на інший час.

5.8.  управління колективами

5.8.1. Сутність і загальні характеристики колективів

Люди, як правило, працюють у складі соціальних груп.
Група — це:
• сукупність людей, поєднаних спільністю інтересів, професій, діяль-

ності;
•	 відносно уособлене об’єднання незначної кількості людей (не більше 10), 

які перебувають у достатньо стійкій взаємодії та здійснюють спільні дії 
протягом тривалого терміну часу;

•	 двоє чи більше людей, які взаємодіють між собою і взаємно впливають 
один на одного;

• відносно стійка сукупність людей, що має спільні інтереси, цінності та 
норми поведінки, які формуються в межах історично визначеного сус-
пільства;

•	 певна кількість працівників, які дотримуються спільних норм і праг-
нуть задовольняти свої потреби досягненням групової мети;

• два чи більше індивідів, які мають спільні цілі, виконують різні обо-
в’язки, залежать один від іншого, координують спільну діяльність і 
сприймають себе як частину єдиного цілого .

В управлінні бізнесом менеджери мають справу із середніми і малими со-
ціальними групами, для їх ідентифікації розглянемо визначення. 

Колектив — середня соціальна група, що об’єднує людей, зайнятих вирі-
шенням конкретних завдань, ґрунтується на спільності цілей, принципів 
співробітництва, сполученні індивідуальних і групових інтересів та працює 
на одному підприємстві або в одній організації.

Група — мале соціальне об’єднання людей, які безпосередньо контактують 
між собою на основі спільних цілей, норм поведінки, поєднання індивідуаль-
них і групових інтересів. Надалі вважатимемо, що в групу входять співробіт-
ники одного підрозділу.
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Загальні характеристики колективів [5, 6, 10, 13]:
1) наявність спільної мети у всіх членів групи. Мета може формуватися як 

поєднання індивідуальних цілей або задаватися ззовні відповідно до місії ор-
ганізації;

2)  ототожнювання членів групи з колективом і психологічне визначення 
колег на підставі спільних інтересів, принципів, ідеалів, схожості та взаємній 
доповнюваності характерів, темпераментів, тощо;

3) усвідомлення учасниками належності до групи і відмінності (тимчасо-
вої) від інших людей, представників інших колективів;

4) постійна взаємодія членів колективу, яка має характер безпосередніх 
контактів, особистих розмов, взаємодопомоги. У групі працівники безпосе-
редньо спілкуються між собою, надаючи формальній взаємодії “людської фор-
ми”. Взаємодія учасників колективу дає змогу: компенсувати обмеженість фі-
зичних та інтелектуальних можливостей кожного окремого працівника; 
виконати набагато більший обсяг роботи завдяки розподілу і спеціалізації 
праці, духу змагання, згуртованості колективу;

5) структурованість колективів. Кожен колектив має певну структуру: со-
ціально-демографічну (відповідно до віку, статі, освіти, професійної підготов-
ки тощо); соціально-психологічну (згідно із симпатіями та антипатіями); по-
ведінкову (відповідно до активності, мотивів поведінки працівників); 
політичну (згідно з інтересами, політичними уподобаннями, належністю до 
певних угруповань); функціональну (згідно з виробничими завданнями учас-
ників колективу);

6) розподіл серед учасників колективу виробничих (функціональних) та 
міжособистісних ролей. Фахівці вважають, що для ефективної роботи колек-
тиву у його складі повинні бути люди, які виконують такі ролі:

• координатора (керівника колективу); 
• генератора ідей (розробляє варіанти рішень щодо проблем); 
• контролера (оцінює ідеї, спонукає інших до роботи); 
• шліфувальника (вміє ув’язати вирішення проблеми з іншими завдання-

ми організації); 
• ентузіаста (залучає своїм прикладом колег до дій з реалізації визначе-

ної мети); 
• посередника (здійснює контакти між групою і зовнішнім середовищем, 

забезпечує єдність дій членів колективу); 
• виконавця (реалізує чужі ідеї, виконує доручення);
• помічника (людина, яка виконує другорядні ролі, сприяє діям інших). 
У невеликому колективі ці роли потрібно поєднувати;
7) наявність певної культури, вираженої у спільних цінностях, традиціях, 

правилах і нормах поведінки працівників колективу;
8) керівництво, яке забезпечує раціональну організацію спільної діяль-

ності людей, розподіляє між ними завдання, здійснює продумані заходи щодо 
згуртування колективу.

Важливими характеристиками колективу є рівень згуртованості, психоло-
гічної сумісності, психологічний клімат, психологічний стан людей.

Згуртованість — психологічна єдність працівників щодо найважливіших 
питань життєдіяльності колективу. В основі психологічної і соціально-психо-
логічної сумісності — відповідність темпераментів, професійних і моральних 
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якостей працівників, однорідність їх мотивів діяльності. Психологічний стан 
характеризується рівнем задоволеності працівників своїм становищем у ко-
лективі. На нього впливають характер, зміст і престижність роботи, розміри 
винагороди, перспективи зростання, умови праці, психологічний клімат.

5.8.2. Вплив колективу на поведінку працівників

Колектив відіграє значну роль в житті кожної людини. В його межах задо-
вольняються потреби людей в спілкуванні, діловій взаємодії, належності, в 
колективі людина за необхідності одержує підтримку і захист, визнання влас-
них успіхів і досягнень [10, 13, 19].

Взаємодія людини і колективу має двосторонній характер: людина своїми 
діями сприяє вирішенню групових завдань, але і колектив значно впливає на 
мотивацію працівника, сприяє задоволенню його потреб у безпеці, належ-
ності, повазі, самореалізації та ін. У колективах з добрими взаємовідносина-
ми, з активною спільною діяльністю люди мають кращі здоров’я і мораль, 
більш захищені від зовнішнього впливу і працюють продуктивніше, ніж ті, 
які перебувають у певній ізоляції при виконанні самостійної роботи.

Проте колектив не лише допомагає людині вдосконалювати свої професій-
ні якості. Він змінює її поведінку, мотиваційну сферу, сприяє висуненню на 
передній план зовсім інших потреб, мотивів та інтересів.

Наслідки впливу колективу на зміни мотивації людини: 
1) відбуваються зміни таких характеристик працівників, як сприйняття, 

мотивація, сфера уваги, система оцінок. Людина поширює сферу власної ува-
ги за рахунок зростання інтересу до поведінки і проблем колег;

2) життя людини стає залежним від дій колег, що призводить до істотних 
змін поглядів на себе, своє місце в колективі й на оточення;

3) у колективі людина займає певне соціальне становище. Колектив не 
тільки розподіляє завдання і ролі, а й визначає відносну позицію кожного (лі-
дери, особи близькі до лідерів, аутсайдери групи та ін.);

4) колектив допомагає людині сформувати нове бачення власного “Я”. 
Працівник починає поєднувати себе з групою, що спричиняє істотні зміни в 
його сприйнятті, в розумінні власного місця і ролі в житті;

5) беручи участь в обговоренні та розробленні колективних рішень, люди-
на може запропонувати такі ідеї і пропозиції, яких вона ніколи б не зробила в 
разі самостійного вирішення проблеми. Ефект впливу на людину методу “моз-
кового штурму”, який часто застосовується за прийняття колективних рі-
шень, значно активізує її розумові можливості, підвищує творчий потенціал;

6) у колективі люди приймають звичайно більш ризиковані рішення, ніж 
самостійно з тих самих проблем. У деяких випадках ця особливість поведінки 
людей є джерелом активнішої і продуктивнішої діяльності в складі групи;

7) присутність інших людей, наприклад колег по колективу, призводить 
до зростання швидкості та погіршення якості виконання завдань; 

8) на мотивацію і поведінку людини значно впливають групові норми — 
неписані закони і традиції поведінки, що поступово виникають в колективі й 
стосуються аспектів діяльності, нерегламентованих керівництвом. Спрямо-
ваність групових норм залежить від ступеня задоволеності групи своїм стано-
вищем: умовами роботи, оплатою праці, відносинами з керівництвом, і може 
сприяти або заважати досягненню цілей організації. 
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Для того щоб перебувати і працювати в колективі, люди повинні пристосо-
вуватись до групових норм, часто відкидати власну точку зору на проблеми і 
погоджуватись із колективною, іншими словами — певною мірою бути кон-
формістами. Ступінь конформізму людини в колективі залежить від кількох 
факторів:

• характеру завдань, які вирішує працівник (конкретні, структуровані, 
невизначені);

• сили згуртованості групи;
• кількості працівників у групі;
• частоти контактів групи з керівництвом
Залежно від характеру колективу його вплив на поведінку і мотивацію ок-

ремого працівника може бути як позитивним, так і негативним.

5.8.3. Типи колективів

Колективи можна класифікувати за такими ознаками: 
• за характером внутрішніх зв’язків — формальні та неформальні;
• за способами комплектування — постійні та тимчасові;
• за завданнями — групи керівництва, функціональні групи, виробничі, 

комітети;
• за ефективністю використання потенціалу групи — робочі групи, псев-

докоманди, потенційні команди, справжні команди, високоефективні 
команди;

• за рівнем мотивації на роботу — групи “х”, “у”, “z”;
• за терміном функціонування — довгострокові, середньострокові, корот-

кострокові;
• за складом учасників — гомогенні (однорідні) та гетерогенні (різно-

рідні);
• за типом організаційних зв’язків — первинні, вторинні (проміжні), ос-

новні;
• за статусом — офіційні та неофіційні;
• за стадією розвитку — колективи, що формуються; колективи, що вже 

склалися; колективи на стадії реорганізації;
• за розмірами — малі та великі;
• за свободою входження — обов’язкові та добровільні.
Кожна ознака класифікації дає змогу керівникам звернути увагу на окремі 

аспекти і особливості управління колективами [5, 6, 8, 22, 26].
За характером внутрішніх зв’язків колективи розподіляються на формаль-

ні та неформальні.
Формальні колективи створюються із зовнішніх причин (рішення керів-

ництва, необхідність виконання певних завдань). Вони можуть бути створені 
для виконання постійної функції (наприклад, відділ планування) або вирі-
шення певного цільового завдання (робоча група, комісія). Формальні колек-
тиви виділяються як структурні підрозділи в організації, мають керівника, 
чітко визначену структуру ролей, посад всередині групи, формально закріп-
лені за ними функції та завдання.

Неформальні колективи (групи) створюються вільно, спонтанно у складі 
формальної організації на підґрунті спільних цілей, інтересів, поглядів, зви-
чок, симпатій та антипатій. В таких колективах діють неписані правила і нор-
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ми поведінки, робочі (службові) цілі та завдання відходять на задній план, є 
неформальні лідери. Часто вплив неформальної групи на свого учасника наба-
гато сильніший від впливу формальної організації.

За способами комплектування розрізняють постійні та тимчасові колек-
тиви.

Постійні колективи зафіксовані у штатній структурі організації, їх при-
кладами можуть бути бригади, відділи, інші підрозділи. Представники пос-
тійних колективів мають одну штатну посаду і працюють у складі тільки од-
ного колективу.

Тимчасові колективи створюються із представників різних підрозділів 
для роботи над конкретними завданнями (проектами, програмами). Після ви-
рішення цих завдань такі колективи припиняють своє функціонування або 
перенацілюються на реалізацію нових проектів уже в іншому складі.

Тимчасові групи часто стикаються з певними проблемами:
• обмеженістю часу виконання завдання, тому учасники групи, слідкую-

чи за ходом його вирішення, одночасно підшукують собі нову роботу;
• різним рівнем фахової підготовки і компетентності з проблеми, яку 

вирішує група. Менш компетентні працівники не виявлятимуть ініціа-
тиви;

• необхідністю суміщення обов’язків фахівцями у кількох колективах — 
постійному і тимчасовому. Тому учасники тимчасових колективів зай-
маються їх проблемами тільки частину робочого часу;

• особистими і, можливо, політичними інтересами. Члени тимчасової гру-
пи можуть перебувати в ній скоріше як представники окремих відділів 
(керівників), а не як фахівці.

За завданнями, що виконуються, колективи поділяються на групи керів-
ництва, функціональні, виробничі групи, комітети.

Група керівництва (командна група) складається із керівника організації 
(підрозділу) і його безпосередніх підлеглих, які, у свою чергу, також можуть 
бути керівниками. Наприклад:

• президент і віце-президенти;
• заступник директора і керівники підпорядкованих йому підрозділів;
• начальник цеху і майстри виробничих дільниць.
Функціональна група поєднує керівника і фахівців функціонального 

підрозділу (служби, відділу, бюро, групи), які виконують спільну функцію 
управління, мають близькі професійні цілі, завдання та інтереси. Наприклад, 
відділ планування, відділ маркетингу, відділ контролю якості.

Виробничі групи функціонують у лінійних підрозділах організацій і скла-
даються із менеджера підрозділу та безпосередньо підлеглих йому працівни-
ків. Учасники виробничої групи разом працюють над одним завданням, вико-
нують спільну роботу, виробляють однакову продукцію.

Комітет (комісія, рада) — постійна або тимчасова група всередині органі-
зації, якій делеговані повноваження для виконання певних завдань. Прикла-
ди комітетів: профспілковий комітет, комісія підприємства з вирішення тру-
дових спорів, рада директорів тощо.

Головна відмінність комітету від інших типів формальних колективів по-
лягає у груповому прийнятті рішень, що доцільно у таких ситуаціях:

• вирішення проблеми потребує значного досвіду в певній галузі;



618

• керівництву потрібно прийняти непопулярне рішення в організації, а 
відповідальність за його прийняття перекласти на комітет;

• для координування дій різних підрозділів при вирішенні комплексних 
завдань ;

• якщо небажано зосереджувати всю владу в руках однієї людини;
• в разі вирішення суспільних проблем в організації.
Поєднання людей в колективи може значно підвищити ефективність їх пра-

ці (теоретично). На практиці це відбувається не завжди. Залежно від ефектив-
ності використання потенціалу колективу виділяють робочі групи, псевдоко-
манди, потенційні команди, справжні команди, високоефективні команди.

Робоча група — група фахівців, які переважно працюють самостійно і пе-
ребувають у соціальній взаємодії для обміну інформацією та досвідом. Діяль-
ність робочої групи ґрунтується на спільному результаті окремих зусиль її 
членів. Учасники таких груп взаємодіють переважно для обміну досвідом та 
інформацією. В робочій групі не існує адміністративного тиску щодо форму-
вання єдиних цілей або чітких завдань спільної діяльності, тому взаємодія 
членів групи має випадковий характер або не підкріплюється спільною від-
повідальністю за одержані результати.

Псевдокоманда — група, члени якої не зуміли скористатися перевагами 
спільної діяльності (не бачили в цьому сенсу, не схотіли, нікому не було пот-
рібно). В таких групах не виявляється інтересу до визначення спільних цілей 
або колективних завдань.

Потенційна команда — колектив, члени якого відчувають потребу ефек-
тивної діяльності й прагнуть досягнення високих результатів праці. Вони ус-
відомлюють важливість спільної мети для підвищення продуктивності діяль-
ності, мають конкретні завдання, але не змогли поки що напрацювати 
ефективні методи співробітництва.

Можливі два сценарії розвитку потенційної команди. Вона може стати ви-
сокоефективною групою в разі вирішення проблем співробітництва або не ви-
користає свого потенціалу і з часом перетвориться на псевдокоманду байду-
жих людей.

Справжня команда — невелика група, члени якої володіють взаємодопов-
нюючими уміннями і навичками, мають спільні цілі, завдання, напрацювали 
ефективні методи спільної діяльності. Вони знають, як задовольнити потреби 
організації та учасників групи; можливості команди перевищують сподіван-
ня менеджерів.

Високоефективна команда — група, яка відповідає всім вимогам до 
справжніх команд і сприяє індивідуальному розвитку її учасників. Результа-
ти діяльності таких команд дуже високі, в деяких випадках вони можуть бути 
зразком для інших колективів.

За рівнем мотивації на роботу колективи можна умовно поділити на групи 
“х”, “у”, “z” .

Група “х” — немотивована на роботу. Склад групи різнорідний за віком, 
статтю, національністю, вона складається із некваліфікованих працівників, 
які мають “совкову” психологію і чітко виражену установку на мінімальну 
віддачу і бездіяльність. Інколи це може бути інтелектуальна група, що сприй-
має роботу як клуб, де можна проводити час в приємному спілкуванні, за 
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комп’ютерними іграми, читанням літератури тощо. Ефективність і результа-
тивність групи дуже низькі.

Мотивувати роботу членів групи “х” може авторитарний керівник за раху-
нок централізації функцій управління у своїх руках, застосування директив-
ного стилю, чіткого планування і контролю, жорсткого покарання окремих 
членів групи, які не виконують завдання і порушують трудову дисципліну. 
Малокваліфіковані старанні працівники потребують навчання. Групі “х” не 
можна доручати складних робіт, для яких потрібна висока якість виконання.

Група “у” — частково мотивована на роботу. Як правило, ця група ство-
рюється без врахування професійної підготовки, статі та віку працівників, з 
розподіленням формальних і неформальних лідерів в мікрогрупах, із значною 
кількістю людей, які не мають необхідного рівня знань і навичок для вико-
нання поставлених завдань. У групі також є достатня кількість працьовитих 
людей, але відсутні чітко визначені завдання і ресурсне забезпечення; перева-
жає однакова оплата праці кращих і відсталих працівників. У колективі мо-
жуть часто виникати конфлікти, інтриги і протиріччя між окремими особа-
ми, мікрогрупами.

Для підсилення мотивації групи “у” менеджеру необхідно:
• виявити неформальних лідерів і призначити їх на посади бригадирів, 

майстрів, керівників проектів;
• правильно визначити цільові завдання і розподілити функції управлін-

ня з частковим делегуванням повноважень керівникам мікрогруп або 
неформальним лідерам;

• використовувати переважно демократичний тип влади;
• правильно застосовувати винагороду за результати праці та покарання 

за невиконання завдань;
• постійно підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат в 

колективі.
Група “z” — повністю мотивована на роботу. Має високий рівень кваліфі-

кації, відносно однорідний склад працівників за віком, освітою, інтересами і 
мотивами діяльності. Морально-психологічний клімат в колективі добрий, 
група складається із сумлінних працівників, які прагнуть самореалізації та 
високо оцінюють моральне заохочення.

У групі переважають демократичний і ліберальний стилі управління. Ме-
неджеру для підтримання мотивації рекомендується:

• делегувати частину своїх повноважень в мікрогрупи;
• активно залучати підлеглих до процесу прийняття рішень;
• застосовувати винагороду за результати і якість праці.
Взаємозв’язок рівня мотивації розглянутих груп і способів впливу на них 

показано на рис.5.18. 
За складом колективи бувають однорідні (гомогенні) та різнорідні (гетеро-

генні). Ці ознаки стосуються статі, віку, професійних якостей, статусу, рівня 
освіти.

Різнорідні колективи ефективніші в разі вирішення складних проблем та 
інтенсивної творчої роботи.

Однорідні колективи ефективно вирішують прості завдання. Чим більша 
схожість між членами колективу, тим значнішим є їх взаємний вплив, швид-
ше формується відчуття спільності. Проте в однорідних колективах гостріша 
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внутрішня конкуренція, тому вони є конфліктнішими. Ефективний колектив 
потрібно формувати із несхожих особистостей.

За типом організаційних зв’язків виділяють первині та вторинні колективи. 
Первинні — це колективи первинних підрозділів (служб, відділів, бригад, 
дільниць), які об’єднують працівників на основі окремих технологічних опе-
рацій, процесів. Учасники первинних колективів вступають між собою у без-
посередні відносини.

Вторинні колективи діють у масштабах організацій в цілому (фірма, під-
приємство) або їх великих (вторинних) підрозділів (цехів, відділень, філій). 
Рівень безпосередньої взаємодії членів таких колективів значно нижчий. 
Співробітники великих організацій можуть взагалі бути незнайомими, але 
належність до колективу підприємства має для них велике значення.

За статусом колективи можна поділити на офіційні та неофіційні. Офіційні 
колективи оформлюються юридично і діють в межах правового простору. Не-
офіційні колективи створюються на основі співробітництва людей, яке ніде 
не зафіксовано. Більшість працівників перебувають одночасно під впливом 
офіційних цілей організації та цілей неофіційного колективу. Якщо вони збі-
гаються або не суперечать одна іншій, людина охоче підтримуватиме офіцій-
ну лінію; в іншому випадку перевага може бути віддана неофіційним цілям, 
навіть незважаючи на можливу конфронтацію з керівництвом. Сила неофіцій-
ного колективу полягає в тому, що його важко виявити і офіційно примусити 
виконувати вимоги адміністрації.

За розмірами колективи поділяються на малі та великі. Малі колективи 
(первинні) мають до 20 осіб. Члени малих колективів можуть підтримувати 
між собою особисті відносини, тому заміна навіть одного працівника призво-
дить до зниження ефективності функціонування групи. Великі колективі 
(чисельністю понад 20 осіб) характеризуються послабленими особистими 
зв’язками між їх учасниками, більшою віддаленістю виконавців від керів-
ництва, колег, меншою зацікавленістю працівників у результатах діяльності.

Щодо свободи входження колективи бувають обов’язкові (наприклад, ар-
мійські) та добровільні.

Рис. 5.18. Взаємозв’язок рівня мотивації груп і способів впливу на них
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5.8.4. Фактори впливу на ефективність роботи колективу

Для успішного управління групами необхідно знати фактори, що вплива-
ють на їх мотивацію [19, 32, 36] (рис. 5.19). 

Такими факторами є:
1. Кількість працівників у групі. Результати досліджень свідчать що гру-

па максимально мотивована, якщо в її складі працюють 5–9 осіб. У невели-
ких за розміром групах (2–4 особи) виникають більше складностей з досяг-
ненням згоди, багато часу витрачається на з’ясування відносин і точок зору. 
Крім того, на мотивацію учасників невеликої групи може впливати надмірна 
особиста відповідальність за прийняті рішення. У великих групах (8–12 осіб і 
більше) теоретично збільшується кількість запропонованих точок зору і мож-
ливих варіантів прийняття рішень. Проте оскільки у великій групі неможли-
во приділити достатньо часу і уваги кожному працівникові, вони поводяться 
стриманіше, замкнуто, частина з них усувається від активної участі в роботі 
групи.

2. Якісний склад групи. Значно впливає на ефективність її діяльності й 
може розглядатися щодо статі, віку, професії, досвіду, особистих якостей, ос-
віти, рівня інтелекту. Люди краще працюватимуть поруч з колегами, які ма-
ють однакові з ними рівень прибутків, освіти, систему поглядів на життя, на-
ціональність. Проте кращому вирішенню творчих складних проблем сприяє 
наявність у групі людей різного віку, статі, професій, життєвого досвіду, що 
створює ефект синергії, забезпечує взаємодоповнення особистих якостей ок-
ремих працівників.

Вплив розбіжностей особистих характеристик працівників групи на ефек-
тивність її діяльності показано на рис.5.20. Ми бачимо, що зовсім однакові та 
надмірно різні значення особистих характеристик працівників зменшують 

Рис. 5.19. Фактори впливу на ефективність роботи колективу
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ефективність діяльності групи. А коли розбіжності в особистих якостях 
членів групи мають приблизно середній рівень, вона працює максимально 
ефективно.

3. Просторове розміщення співробітників. Кожен учасник групи повинен 
мати постійне робоче місце. Відсутність ясності в цьому питанні створює про-
блеми і конфлікти в міжособистих відносинах. Кожна людина потребує пев-
ної кількості особистої території. Надто близьке розташування інших спів-
робітників може негативно сприйматись. Варіанти взаємного розташування 
робочих місць в групі можуть сприяти розвитку як офіційних, так і дружніх 
стосунків.

4. Згуртованість групи. Це характеристика рівня єдності співробітників, 
узгодження їх діяльності та міцності стосунків. Учасники згуртованої групи 
добре мотивовані на колективну роботу, але тільки в тому випадку, якщо цілі 
групи і організації в цілому узгоджені. У згуртованому колективі поліпшуєть-
ся настрій людей, задоволеність роботою, підвищуються результати праці, 
виявляється синергетичний ефект. Але якщо дружній, згуртований колектив 
недостатньо обтяжити роботою, він почне розкладатися.

5. Групові норми — неписані закони, традиції та правила поведінки, які 
поступово формуються в колективі. Як правило, вони стосуються тих сфер 
діяльності, які не регламентуються адміністрацією. Спрямованість групових 
норм залежить від рівня задоволеності учасників групи своїм станом — умо-
вами, оплатою праці, відносинами з керівництвом — і може сприяти або зава-
жати досягненню організаційних цілей.

Учасники колективів повинні дотримуватися групових норм поведінки. 
Це контролюється колективом і підтримується санкціями, від морального до 
фізичного впливу. Ефективність діяльності колективу залежить від ступеня 
прийняття його учасниками сформованих групових норм, оскільки для того 
щоб перебувати і працювати в групі, люди повинні бути певною мірою кон-
формістами, тобто відмовлятися від особистих поглядів і погоджуватися з 
думками групи. Менеджери повинні знати, що ступінь конформізму учасни-
ка групи залежить від кількох чинників: змісту і особливостей функціональ-

Рис. 5.20. Вплив розбіжностей особистих характеристик працівників  
на ефективність діяльності групи
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них обов’язків; згуртованості групи; кількості учасників групи; частоти кон-
тактів групи з керівництвом.

6. Статуси і ролі членів колективу. Статус — становище працівника в 
системі соціальних відносин групи. Він визначається досвідом, освітою, 
обізнаністю, віком, посадою, властивостями характеру, розташуванням робо-
чого місця. Залежно від моралі та норм групи ці фактори сприяють підвищен-
ню або зниженню статусу людини. Одержання високого статусу в організації 
є сильним мотивуючим чинником для честолюбних співробітників, так само, 
як зниження статусу демотивує людей.

У більшості випадків працівники чинять опір змінам в організації, які за-
грожують зниженням чи втратою заслуженого статусу. Для підтримання мо-
тивації менеджеру необхідно кваліфіковано впливати на статус учасників 
групи: не допускати значних відмінностей між формальним і неформальним 
статусами підлеглих; притримувати надмірно активних співробітників і на-
магатися підвищити статус скромних, але цінних працівників; враховувати 
що на поведінку людей впливають їх статус в колишніх групах і очікування 
імовірного статусу в майбутніх колективах; знати, що надмірна увага до ста-
тусного становища співробітників може негативно вплинути на їх спілкуван-
ня і співпрацю.

Роль — шаблон поведінки, який очікується від певного статусу. Статуси і 
ролі жорстко визначають поведінку працівника в групі, ще жорсткіше, ніж 
групові норми. Члени групи, що нормально працює, здебільшого виконують 
два типи ролей: цільові, пов’язані з виконанням посадових обов’язків; під-
тримуючі, спрямовані на підтримку добрих взаємовідносин, активізацію 
діяльності у групі. За можливості потрібно уникати створення посад із конф-
ліктуючими ролями.

Багато автократичних менеджерів вважають, що для ефективного управ-
ління колективом більше уваги потрібно приділяти виконанню підлеглими 
цільових ролей (функціональних обов’язків) та ігнорувати соціальні аспек-
ти. На думку менеджерів демократичного стилю, працівникам потрібно да-
вати можливість виконувати як цільові, так і підтримуючи ролі.

7. Організаційна культура — система найважливіших цінностей, правил 
і норм, що задають людям орієнтири їх поведінки. Основними складовими ор-
ганізаційної культури є філософія, домінуючі цінності організації, правила і 
норми, ритуали поведінки, морально-психологічний клімат в колективі. Ор-
ганізаційна культура впливає на мотивацію групи через точки концентруван-
ня уваги вищого керівництва; реакцію керівництва на критичні ситуації, що 
виникали в колективі; ставлення до роботи і стиль поведінки менеджерів; 
критеріальну базу заохочень і покарань співробітників, їх відбір призначен-
ня, підвищення, звільнення з організації. Факторами організаційної культу-
ри, які впливають на мотивацію колективів, є структура підприємства, систе-
ма передання інформації, організаційні процедури, внутрішній і зовнішній 
дизайн приміщень та ін.

8. Стадія формування і розвитку групи. Спеціалісти стверджують, що гру-
па у своєму розвитку проходить кілька стадій: формування, психологічного 
напруження, нормалізації діяльності, розпаду. Відповідно до стадій фор-
мується і розвивається мотивація, для підтримання якої необхідні різні дії 
керівництва.
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На мотивацію колективів впливає також велика кількість інших факторів: 
якісний склад групи, ролі її співробітників, характер завдань групи, способи її 
комплектування (постійний або тимчасовий колектив), термін діяльності та ін.

5.8.5. Особливості мотивації колективу

“Піраміда” мотивів групи. Індивідуальна мотивація не збігається з моти-
вацією колективу, незважаючи на те, що групи створюються з окремих лю-
дей. На мотиваційну структуру колективів впливають: вид діяльності, рівень 
згуртованості, спрямованості на роботу, мораль, причини створення, мотиви, 
які їх об’єднують. Розташування мотивів колективу за рівнем їх інтенсив-
ності показано на рис. 5.21:

• перший рівень — найбільш слабкі групові мотиви: випадок, тиск, збіг 
інтересів, неусвідомлювані об’єднання;

• другий рівень — мотиви, сильніші, ніж на першому рівні. Спільні уяв-
лення на емоційному ґрунті: ненависть, любов, інтереси тощо;

• третій рівень — мотиви, інтенсивніші, ніж на другому рівні: солідар-
ність, прагнення до безпеки, створення груп із страху, натовп із сильним 
лідером, погодження;

• четвертий рівень — колективні мотиви підсилюються ще більше: праг-
нення до перемоги в конкуренції з іншими, гордість за колектив, належ-
ність до престижних груп, дух боротьби;

• п’ятий рівень — найсильніші колективні мотиви, прагнення до мети, 
яке відчувають всі члени колективу: дух першопрохідців, прагнення 
свободи, вдосконалення успіху.

Як видно із “піраміди” мотивів колективу, його згуртованість підсилюєть-
ся з першого до п’ятого рівня. Якщо колектив стикається із суперником з опо-
ром і викликом, він згуртовується за сильних мотивів. І, навпаки, якщо ко-
лектив недостатньо мотивований, з’являються симптоми розпаду.

При створенні колективу значну роль відіграють особисті мотиви. Кожна 
людина, яка працює в колективі, шукає свою користь. Якщо група виправдо-
вує очікування людей, об’єднальні сили зростають. Якщо те, що дає людині 

Рис. 5.21. Ієрархія мотивів колективу
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група, можна одержати і самостійно, почуття належності до групи послаб-
люється. Людина може деякий час залишатися в групі через подяку, звичку, 
солідарність, але це не є достатньою мотивацією. Якщо ж особисті потреби 
при вступі в групу залишаються незадоволеними, то початкова мотивація 
може обернутися антипатією і ненавистю.

Дії менеджерів із згуртування колективу. Управління формальними гру
пами. Для згуртування групи менеджерам необхідно: 

1) добирати в групу людей із подібними поглядами, перевагами, смаками, 
оскільки працівники із однаковими характеристиками мають більше шансів 
сформувати дружні відносини; люди відчувають потяг до тих, хто має одна-
кові з ними чи близькі національність, освіту, систему поглядів на життя;

2) розташовувати робочі місця учасників групи поруч, це також збільшує 
імовірність згуртування колективу. Спілкування між працівниками зале-
жить від відстані між їх робочими місцями (рис. 5.22). Якщо люди працюють 
на відстані між ними 10 м, імовірність їх спілкування хоча б раз на тиждень 
дорівнює 10 %, а за відстані 5 м — 25 %;

3) частіше збирати групу разом, розвивати почуття належності до групи, 
активно залучати працівників до участі в загальних заходах;

4) широко практикувати участь всіх членів групи в прийнятті рішень, ос-
кільки можливість впливати на спільні процеси розвивають у співробітників 
позитивне сприйняття колективу;

5) визначати перед групою спільні цілі, реальні для досягнення, конкрет-
ні, які збігаються з особистими інтересами кожного. Якщо члени групи вирі-
шують індивідуальні завдання, колективна мотивація може бути послабле-
ною;

6) підсилювати довіру учасників групи між собою, дбати про те, щоб на-
лежність до групи приносила радість, сприяла досягненню успіху: поставити 
перед групою достатньо складну проблему, організувати її вирішення і заохо-
тити за це працівників;

7) розвивати здоровий колективізм, взаємну довіру і солідарність, добро-
зичливість, прагнення до пошуку компромісу. Не допускати розвитку емоцій-

Імовірність  
спілкування,  

%

Рис. 5.22. Залежність спілкування між людьми від відстані між їх робочими місцями
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ного напруження у відносинах, при виникненні конфліктних ситуацій конс-
труктивно їх вирішувати;

8) захищати і підтримувати працівників з недостатньо високою самооцін-
кою, стримувати прагнення надто активних співробітників до домінування і 
пригнічення більш скромних колег.

Управління неформальними групами. Неформальна група — це:
• соціальна спільнота, яка формується на основі міжособистих відносин і 

не має офіційно визначеного статусу;
• спонтанно, самостійно створена група людей, які вступають у регулярну 

взаємодію для досягнення певних цілей.
Неформальні групи виникають у складі формальних організацій стихійно, 

поза сферою впливу офіційного керівництва, а іноді всупереч йому. Основою 
виникнення неформальних груп є постійна взаємодія, спільні погляди, інте-
реси, симпатії та антипатії людей.

Причини створення неформальних груп:
1) потреба в належності, бажання людей мати друзів, знайомих, підтриму-

вати з ними соціальні контакти;
2) одержання і надання допомоги. Формальні організації обмежують мож-

ливості працівника в одержанні допомоги через завантаженість керівництва. 
Тому люди звертаються за порадами, допомогою до своїх колег, більш досвід-
чених співробітників;

3) захист від ворожих проявів зовнішнього середовища (конкуренції, без-
робіття, складності життя, тиску з боку керівництва, старших колег, тощо);

4) потреба у спілкуванні, одержанні необхідної інформації, яка не дово-
диться до працівників керівництвом своєчасно і у повному обсязі. Це приму-
шує людей звертатися до неформальних джерел інформації. Крім того, існує 
звичайна потреба у доброзичливому людському спілкуванні з колегами, об-
міні інформацією, консультаціях і порадах, що сприяє активній участі пра-
цівників у неформальних комунікаціях;

5) симпатія. Люди часто приєднуються до неформальних груп для того, 
щоб бути ближче до тих, кому вони симпатизують.

У складі великих формальних колективів може бути не одна, а кілька не-
формальних груп.

Характерні особливості неформальних груп:
1) між учасниками неформальної групи існують тісніші взаємовідносини, 

ніж з іншими співробітниками;
2) службові та робочі проблеми у неформальних групах відходять на задній 

план;
3) термін виникнення неформальних груп коливається від 4 тижнів до 4 мі-

сяців після створення формальної організації;
4) склад неформальної групи, як правило, не перевищує 8–10 осіб; найтіс-

ніші відносини встановлюються між 2–5 учасниками;
5) на відміну від адміністративних підрозділів неформальна група не має 

штатного розкладу, організаційної структури, посадових інструкцій, але вона 
також проходить процес поступової структуризації, створення стабільної 
функціональної та рольової структури. У добре структурованій неформальній 
групі внутрішні зв’язки визначаються і підтримуються лідером, інакше він 
може втратити контроль над групою.
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Здебільшого неформальні групи мають явно чи неявно виражених лідерів. 
Їх визначальними рисами є впевненість у собі, активність, відчуття справед-
ливості, захист інтересів групи, помірна фізична (моральна, інтелектуальна) 
перевага над іншими, особисте прагнення до лідерства. Залежно від видів 
діяльності групи, ситуації бувають такі типи неформальних лідерів: лідер-ор-
ганізатор; лідер-ініціатор (чи провокатор); лідер-ерудит (майстер); емоційний 
лідер (позитивний, негативний); лідер-“зірка” (еталон);

6) всередині групи шляхом взаємодії, дискусій, з’ясування точок зору 
учасників формуються власні погляди, установки, мораль, свій соціальний і 
психологічний мікроклімат, який визначає норми поведінки членів групи;

7) неформальна група здійснює соціальний контроль за дотриманням норм 
поведінки її членами. Він може бути значно ширшим від формального дотри-
мання норм поведінки і поширюватися на зовнішній вигляд, жести, потреби 
людей. Група може застосувати жорсткі санкції до порушників норм;

8) з часом група здійснює все більший вплив на своїх членів, зменшує ін-
дивідуальні розбіжності поведінки і оцінки певних явищ;

9) сила впливу групи залежить від її привабливості, престижності, згурто-
ваності.

Рекомендації менеджерам щодо роботи з неформальними групами у складі 
організацій:

• визнавати наявність неформальної групи, працювати з нею і не загрожу-
вати її існуванню;

• кожному керівнику колективу необхідно знати неформальних лідерів і 
співпрацювати з ними, заохочуючи тих, хто своїми діями сприяє досяг-
ненню організаційних цілей;

• вислуховувати точки зору членів, особливо лідерів, неформальних груп 
і враховувати їх в ході прийняття організаційних рішень;

• перед виконанням будь-яких управлінських дій потрібно прораховува-
ти їх можливий вплив на неформальну групу;

• для послаблення опору змінам з боку неформальної групи бажано дозво-
лити її членам брати участь у процесі прийняття рішень;

• оперативно доводити повну інформацію підлеглим для недопущення по-
ширення пліток і чуток.

Дії менеджерів з управління нелояльною неформальною групою. Спершу не-
обхідно спробувати привернути на свій бік представників нелояльної групи, 
провести переговори, пояснити свою позицію, в обмін на співробітництво за-
пропонувати кращі умови роботи, підвищення в посаді, інші пільги. Якщо це 
не дало бажаних результатів, менеджер може діяти таким чином:

1) в управлінні нелояльною групою застосовувати принцип “поділяй і во-
лодарюй”. Групу можна поділяти за часом і місцем праці, умовами виконання 
завдань, оцінкою роботи і винагородою, ставленням керівництва до різних 
членів групи;

2) демонструвати групі безперспективність її діяльності, встановити жорс-
ткий контроль і фіксувати всі порушення підлеглих. Дати можливість зро-
зуміти всім співробітникам, що ви негативно ставитесь до неформального лі-
дера групи;

3) показати групі неможливість досягнення її цілей (які суперечать цілям 
організації). Для цього ставити перед групою складні, незручні, невигідні, не-
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конкретні завдання, які заводять її в глухий кут; не забезпечувати всім необ-
хідним для виконання завдань; визначати жорсткі терміни виконання розпо-
ряджень; принижувати заслуги учасників групи тощо;

4) об’єднувати почуття належності до групи з невдоволенням, утомленістю, 
незручностями, негативними емоціями, створити “групу розколу”, стимулю-
вати вихід людей з групи;

5) намагатися законно позбавитися найбільш нелояльних членів групи, 
особливо її деструктивного неформального лідера. Це можна зробити кілько-
ма способами:

• за допомогою адміністративних заходів: звільнення, переведення на 
інше місце роботи, ізолювання неформального лідера від групи;

• зміною характеру і спрямованості деструктивного лідерства, вико-
ристання можливостей і авторитету лідера на користь організації: 
наближення до керівництва, призначення на керівну посаду;

• перехопленням основних функцій деструктивного неформального ліде-
ра керівником організації, реалізація керівником важливих потреб гру-
пи, які намагався задовольняти неформальний лідер;

• підривом репутації лідера, його компрометуванням перед колективом. 
Це може бути досягнуто за рахунок коректного, але постійного демонс-
трування на зборах, нарадах низької професійної компетенції лідера, 
сумнівності його моральних якостей, неперспективності дій, до яких він 
спонукає колег.

Всі запропоновані заходи менеджер повинен використовувати без пору-
шення чинного законодавства.

5.9.  управління організаційними конфліктами

5.9.1. Природа конфлікту в організації

Управлінці-професіонали стверджують: існування організації без конфлік-
тів означає, що вона вмирає. Тобто конфлікт є закономірним явищем функ-
ціонування будь-якої організації, яке варто вивчати. Конфлікти можуть бути 
як деструктивними, так і такими, розв’язання яких дає позитивні результати 
для розвитку діяльності організації. Отже, постає завдання не стільки виклю-
чити, унеможливити існування конфліктів в організації, як віднайти способи 
й методи конструктивного їх розв’язання в інтересах усіх членів організації.

Основні, причини конфліктів в організаціях [9, 18, 21, 28]:
1) розбіжності поглядів членів організації. Це об’єктивна обставина, ос-

кільки життєві цілі, інтереси, потреби людей були і завжди будуть надто різ-
ними, а то і протилежними;

2) відмінності (розбіжності) в ціннісних орієнтаціях. Це також об’єктивна 
обставина. Один працівник вважає вищою цінністю цікаву, оригінальну робо-
ту, інший — матеріальну вигоду від такої роботи тощо;

3) різноманітні форми економічної і соціальної нерівності працівників ор-
ганізації (розподіл кінцевого продукту праці, винагород, влади, престижу, 
визнання та ін.);

4) незадоволеність відносинами між окремими структурними одиницями 
організації.
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За складом сторін конфлікти в організаціях поділяють на три основні кате-
горії:

• особистість — особистість (міжособистісні);
• група — група (міжгрупові);
• група — особистість [18 ].
Міжособистісні конфлікти — це найчастіше конфлікти по вертикалі, між 

окремими працівниками, які перебувають на різних рівнях управлінської 
ієрархії, між керівником і підлеглим, іноді — між працівниками одного 
ієрархічного рівня.

Міжгрупові — конфлікти між окремими групами одного підрозділу органі-
зації або між групами різних підрозділів. Це конфлікти “ми і вони”, коли має 
місце протистояння точок зору, інтересів, ідей, життєвих планів тощо.

Конфлікти “група — особистість” часто виникають там, де колективи 
підібрані без будь-яких науково-методичних засад сумісності, єдності, цілей 
та інтересів, рівня професійної підготовленості, освіченості тощо.

Види конфліктів в організаціях за їх джерелами:
• структурні конфлікти (між підрозділами в організації);
• інноваційні конфлікти (пов’язані з певними змінами в організації — 

структура, функції, нові завдання, нові технології та оснащення тощо);
• позиційні конфлікти (хто важливіший, суттєвіший);
• конфлікти справедливості (на чиєму боці правда);
• конфлікти суперництва за ресурси (гостра проблема для керівництва ви-

щого рівня);
• динамічні конфлікти (в нових організаціях, що не мають неформальних 

структур).
Як і в будь-якій іншій сфері, конфлікти в організації відбуваються за від-

повідним “сценарієм”, основними складовими якого є:
• передконфліктна ситуація — процес зародження конфлікту, як прави-

ло, шляхом прихованих конфліктних взаємодій, якими супротивники 
намагаються оцінити силу, можливості один одного, ввести в оману. 
Розпочинаються процеси ідентифікації причин конфлікту, оцінки ре-
сурсів і потенційних можливостей суперників, пошук та визначення 
прибічників і союзників у конфлікті, прихована конфліктна взаємодія;

• стадія безпосереднього конфлікту (наявність інциденту, боротьби із су-
перником);

• розв’язання конфлікту. Тут можуть бути використані кілька моделей 
дій (стилів): конкуренції; ухилення; пристосування; співробітництва; 
компромісу. Кожен з таких стилів обирається не в “чистому” вигляді, 
а як оптимальний, переважаючий, такий, що дає найпозитивніші ре-
зультати конфліктуючій стороні.

Яким би за характером, особливостями не був конфлікт в організації, він 
потребує певних зусиль щодо його профілактики, попередження і розв’язання, 
оскільки завжди стосується певної (іноді досить великої) кількості працівни-
ків, відволікає увагу від вирішення конкретних завдань, знижує результатив-
ність діяльності усього колективу.

У згрупованому колективі робота щодо конфліктів пов’язана з їх про-
філактикою. Це передусім функція керівника, керівництва організації. 
Приймаючи рішення, потрібно завжди пам’ятати, що вони у певний спосіб 



630

стосуються інтересів людей (а не лише організації), передбачати “конфлік-
тогенний заряд рішення”, що приймається. Не варто при цьому недооціню-
вати і значення групових процесів в організаціях. С. Фролов, наприклад, 
такі соціальні групи характеризує як “сукупність індивідів, які взаємодіють 
певним чином на основі розподілених очікувань кожного члена групи сто-
совно інших” [41].

Запобігання конфліктам пов’язане з усуненням таких причин, що поро-
джують конфліктні ситуації, конфлікти:

• недоліки організації трудової діяльності;
•	 наявність управлінських помилок;
• існування незадовільного соціально-психологічного клімату в колективі 

[21].
Загальними засадами, що унеможливлюють або мінімізують конфлікти в 

організаціях є: вдалий добір керівництва, співробітників, вдале формування 
команди (система і стан відносин в організації) [28].

Добір керівництва може бути випадковим (людина сама створила, за-
реєструвала організацію) і планомірним (керівника підібрало і затвердило 
вище керівництво). В будь-якому випадку конфлікти будуть усуватися, 
розв’язуватися, унеможливлюватися тією мірою, якою керівник організації, 
підрозділу є професіоналом, освіченим адміністратором, морально і психоло-
гічно сформованою особистістю.

Вдалий добір співробітників — це їх відповідність посадам (професійна, 
функціональна, особистісна), здатність до виконання завдань, які належить 
вирішувати. Коли йдеться про добір персоналу, то розуміють процес, в ході 
якого здійснюється оцінка можливостей кожного потенційного працівника 
успішно виконувати рольові вимоги, зумовлені його власним статусом. Це 
професійні якості, рівень загальної культури працівника, його особистісні 
риси і якості, психологічні риси (індивідуальні, специфічні), соціально-пси-
хологічні якості (здатність працювати в колективі, вміння спілкуватися без-
конфліктно, фізичні дані).

Вдале формування команди — це добір і організування групової, колектив-
ної діяльності, що базується на тісному співробітництві, взаємоповазі та взає-
мопідтримці, високій загальній та корпоративній культурі, яку часто назива-
ють культурою організації. Культура організації — це сукупність ідей, 
корпоративних цінностей і норм поведінки, притаманних виключно цій ор-
ганізації і сформованих внаслідок спільної діяльності, спрямованої на досяг-
нення загальної мети.

Управління конфліктами — складова загального процесу управління, що 
залежить від того, як керівник (керівництво) реалізує свої повноваження, ви-
користовує владу. При цьому важливо пам’ятати, що існують два основних 
підходи до використання влади: маніпулювання і вплив. Маніпулювання 
людьми — надто небезпечний спосіб (і більш спрощений, доступний). 
Вплив — складніший підхід, але й більш результативний.

Розв’язання конфліктів — складний, багатоаспектний і часто важкопро-
гнозований процес. Він може мати місце в організації і поза її межами. Керів-
ництву (керівнику) досить часто вдається позитивно розв’язати конфлікт на 
рівні “особистість — особистість”, але значно складніше зробити це в групах, 
між групами, особливо великими.
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Практично максимально індивідуалізованої професійної діяльності в ор-
ганізаціях немає. Робота в них здебільшого здійснюється в групах (групами) 
або командах. Саме група має найбільший вплив на особистість, її поведінку, 
дії і вчинки. Кожна група в організації має власні зміст і спрямованість діяль-
ності, мету, мікроклімат. Знати, враховувати ці компоненти для стимулюван-
ня колективної, групової діяльності означає максимально попереджувати, 
унеможливлювати внутрігрупові та міжгрупові конфлікти.

Важливо також враховувати, що організації можуть бути формальними та 
неформальними. Перші свідомо утворені для досягнення колективних цілей 
(робочі групи, відділи, цехи та ін.). Другі базуються на особистісних симпа-
тіях, відносинах. Ті й інші групи однаково важливо використовувати для яко-
мога успішного перебігу конфліктів в організації.

Конфлікти в організаціях можуть бути також відкритими і прихованими. 
Відкриті конфлікти є такими тоді, коли взаємодія конфліктних сторін оче-
видна, їх цілі та мотиви достатньо зрозумілі. Хоча ці конфлікти більш різкі, 
гострі, з яскраво визначеними і вираженими інтересами й цілями сторін, уп-
равляти ними простіше, ніж прихованими. Приховані конфлікти значно біль-
ше поширені й більш складні для управління і розв’язання, оскільки вони 
змістовно, психологічно є надто завуальовані, нечіткі за позиціями і метою 
конфліктуючих сторін.

5.9.2. Правила і методи розв’язання конфліктів

Правила управління конфліктами. До них належать:
• інституалізація конфлікту (встановлення норм і процедур його врегулю-

вання), яка передбачає:
– заборону на застосування насильницьких засобів;
– прийняття всіма сторонами відповідних правил, домовленостей і норм 

розв’язання конфлікту;
– обмеження кількості учасників і сфер конфлікту;
– контроль з боку третіх осіб;

• структуризація конфліктних груп, виявлення учасників конфлікту, 
представників (лідерів) конфліктуючих груп. Важливо знати, з ким 
можна вести роботу із розв’язання конфлікту. Неструктуровані, аморф-
ні групи носіїв конфліктних інтересів небезпечніші, а також менш керо-
вані, непередбачувані;

• редукція конфлікту, його послідовне ослаблення шляхом переходу на 
більш м’який рівень протиборства;

• раціоналізація конфлікту, зниження його емоційного забарвлення;
• концентрування уваги не на заявлених вимогах, а на реальних інтересах 

опонента;
• розширення комунікацій між сторонами з метою отримання достовірної 

інформації та зміцнення довіри;
• сегментація, поділ конфлікту на багато складових, що дає змогу виділи-

ти точки дотику сторін і питання, з яких можливі компроміси;
•	 розмежування учасників і предмета конфлікту, оскільки суперництво 

з відповідних питань не повинне переростати в особисту ворожнечу і об-
разу;
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• обмеження сфери суперництва;
• тимчасове (стадійне) обмеження конфлікту; чим раніше зупинити про-

цес розвитку конфлікту, тим простіше його розв’язати;
• при розв’язанні конфлікту не можна діяти за принципом “або все, або ні-

чого”; поступове поліпшення конфліктної ситуації краще, ніж швидке 
завершення розв’язання конфлікту;

• конфлікти вирішуються за допомогою змін, а не шляхом заморожуван-
ня існуючого стану. За консервування ситуації дуже імовірно, що через 
деякий час конфлікт спалахне знову;

• небажані односторонні поступки, оскільки сторона, яка їх зробила, по-
чуває себе обмеженою і ображеною, що підриває надійність угоди;

• не можна заганяти суперника в “глухий кут”. Під час вирішення кон-
флікту важливо поважати гідність сторони, яка зазнала поразки, в ін-
шому випадку можливий неочікуваний вибух її агресивності, перехід 
конфлікту в небезпечнішу фазу;

• вирішення конфлікту повинне спиратися на цінності, які визнаються 
всіма сторонами і оточенням; в такому разі буде менше взаємних образ;

• потрібно виходити з того, що в основі конфлікту часто буває кілька при-
чин; використовувати різноманітні засоби для його вирішення;

•	 обмеження кількості учасників врегулювання конфлікту представника-
ми (лідерами) конфліктуючих сторін;

•	 визначення кола імовірних альтернатив, допустимих поступок до прий-
няття спільного рішення;

• визначення ціни перемоги і поразки на ранніх стадіях конфлікту краще 
до його появи. Це допомагає запобігти конфлікту;

• результати врегулювання повинні ґрунтуватися на чітко і зрозуміло 
сформульованій угоді та передбачати ефективний контроль.

Методи розв’язання конфліктів. Існують багато методів і стилів розв’я-
зання конфліктів. Умовно їх можна поділити на кілька груп, кожна з яких 
має свої особливості застосування (рис. 5.23). 

Структурні методи розв’язання конфліктів. Їх застосовують за органі-
заційних конфліктів, які виникають через неправильний розподіл функцій, 
повноважень і відповідальності, погану організацію праці, неефективну сис-
тему мотивації та стимулювання працівників.

Рис. 5.23. Методи та стилі вирішення конфліктів

Методи та стилі розв’язання  
конфліктів

Структурні Персональні

Психологічні Міжособистісні
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До структурних методів належать:
1) чіткий розподіл і роз’яснення прав та обов’язків, повноважень і відпові-

дальності. Метод полягає в роз’ясненні результатів, які очікуються керівниц-
твом від кожного працівника і підрозділу (що повинне бути зроблено чи до-
сягнуто; хто отримує і хто надає різну інформацію; система повноважень і 
відповідальності; чітке визначення порядку і правил дій );

2) застосування координаційних і поєднувальних механізмів:
•	 управлінська ієрархія, яка упорядковує інформаційні потоки, процеси 

прийняття рішень і взаємодію людей;
•	 принцип єдності керівництва (кожен працівник чи підрозділ повинен 

мати тільки одного безпосереднього керівника), згідно з яким підлеглі, 
які конфліктують між собою, повинні для розв’язання конфлікту звер-
нутися до свого загального керівника;

•	 диспетчерські служби, комплексні проблемно-цільові групи, загальні 
наради різних відділів, наради і комісії, які забезпечують злагоджену 
роботу підрозділів підприємств; 

3) постановка і доведення до персоналу організаційних комплексних ці-
лей. Місія, філософія, цінності діяльності організації розкривають зміст ком-
плексних цілей, які виступають колективними мотивуючими факторами, 
орієнтують всіх працівників, підрозділи на співробітництво. Таким чином за-
безпечується більш налагоджена робота персоналу, керівники підрозділів 
приймають рішення в інтересах всієї організації;

4) використання інтеграційно-орієнтаційної структури санкцій, винаго-
род, покарань.

Люди, які роблять внесок у досягнення загальноорганізаційних комплекс-
них цілей, приймають рішення і діють в інтересах всієї організації, підвищу-
ються по службі. Також важливо, щоб не заохочувались підрозділи і праців-
ники, яким байдужі інтереси й цілі організації. Скоординоване використання 
системи винагород і покарань допомагає людям зрозуміти, як їм слід діяти в 
конфліктних ситуаціях, щоб це відповідало бажанню керівництва. Справед-
лива винагорода позитивно впливає на поведінку людей, сприяє уникненню 
конфліктів.

Психологічні методи вирішення конфліктів. До цих методів належать:
1) правильна організація своєї поведінки, вміння висловлювати власну 

точку зору, не спричиняючи захисної реакції з боку опонента;
2) метод “саморефлексації”, заснований на можливості людини розгляну-

ти свою ситуацію з позиції зовнішнього спостерігача, усвідомити, як вона 
сприймається іншими людьми. Рефлексація допомагає людині виявити 
справжні причини своєї внутрішньої напруженості, переживань і тривог, най-
ти розумний вихід з конфлікту. Для цього рекомендується:

•	 не приділяти підвищеної уваги тому, що думають про вас люди, як вони 
оцінюють вас;

•	 створювати правильний образ власного “Я”; знати про себе всю правду; 
вміти дивитися правді в очі;

•	 реагувати на факти, а не на уявлення про них;
•	 не реагувати дуже емоційно на зовнішнє подразнення; 
•	 вміти прощати себе й інших; вміти спрямовувати свою агресію в потріб-

не русло;
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3) керування емоціями і періодичне “очищення” від надлишку негативних 
почуттів — образи, гніву, страху, ненависті. Для цього використовують: 

•	 фізичні навантаження, творчість, прогулянки пішки, сльози, секс, сон 
тощо;

•	 можливість висловитися в колі друзів, “розрядитися” в спортивних іг-
рах;

4) вміння розпізнавати реальні джерела своїх внутрішніх конфліктів унас-
лідок самоаналізу, за неможливості — звернення до психолога;

5) свідоме використання психологічних захисних механізмів, які певною 
мірою сприяють зняттю внутрішньої напруженості, допомагають подолати 
проблеми. Захисними механізмами є: 

•	 заперечення (відхилення від сприйняття негативної інформації);
•	 витіснення (мотивоване забування, “витіснення” несприятливих думок);
•	 раціоналізація (пояснення своїх вчинків почуттям власної гідності та 

самоповаги, навіювання собі думок про малу значущість проблеми, не-
зацікавленість в ній );

•	 відокремлення (небажання думати про можливі наслідки тих подій, в 
яких людина повинна брати участь);

•	 заняття йогою, медитація, аутотренінг для відновлення і мобілізації фі-
зичних і духовних сил.

Міжособисті стилі розв’язання конфліктів. У 1972 р. американські 
вчені К. Томас і Р. Кілменн дійшли висновку, що вибір конфліктної поведін-
ки залежить як від інтересів учасників конфліктних сторін, так і від характе-
ру вживаних ними заходів. Залежно від різноманітного поєднання названих 
характеристик виділяють п’ять стилів розв’язання конфліктів: ухиляння, 
пристосування, конфронтація, співробітництво і компроміс (рис. 5.24). 

Ухиляння як стиль поведінки в конфліктах характерний відсутністю у сто-
рони конфлікту бажання активно здійснювати свої інтереси, бажанням йти 
назустріч опонентам, прагнути уникнути конфлікту. Такий стиль поведінки 
застосовується, якщо:

•	 відчувається перевага суперника і дефіцит власних ресурсів, необхідних 
для конфліктних дій;

Рис. 5.24. Міжособисті стилі розв’язання конфліктів  
(сітка Томаса—Кілменна)
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•	 значущість проблеми невисока і на протидію не варто марнувати час і 
ресурси;

•	 доцільно затягнути час для накопичення сил і дочекатися зручної ситу-
ації, потрібного моменту;

•	 є можливість досягти власних цілей іншим, неконфліктним шляхом.
Ухиляння вважається виправданим в умовах конфлікту, який виник із 

суб’єктивних причин, наприклад міжособистісного. Воно сприяє підтриман-
ню рівних, коректних відносин з оточенням. Проте якщо конфлікт виник з 
об’єктивних причин, ухиляння може виявитись неефективним, оскільки 
спірна проблема залишиться невирішеною.

Пристосування (до інтересів і вимог опонента) передбачає необхідність по-
жертвування своїми інтересами на користь опонента, виконання його вимог і 
відмови від власних цілей. Стиль пристосування нерідко доводиться застосову-
вати підлеглим у конфліктах з керівниками, а також керівникам нижчого рів-
ня, які розуміють неперспективність боротьби, загрозу втрати роботи чи інші 
неприємності. Крім того, цей стиль застосовується в таких ситуаціях, коли:

•	 учасник конфлікту не вважає проблему важливою для себе і виявляє го-
товність взяти до уваги інтереси іншої сторони; 

•	 сторони демонструють поступливість і спеціально поступаються одна од-
ній, зберігаючи при цьому добрі взаємовідносини, партнерські зв’язки;

•	 необхідно зменшити напруженість, принести якусь жертву заради збе-
реження миру в відносинах і уникнення конфронтації, не поступаючись 
при цьому своїми принципами.

Пристосування може застосовуватись за будь-якого типу конфліктів, але 
найчастіше використовується у конфліктах організаційного характеру, коли 
сторонами є керівники і підлеглі. Малоефективним є цей стиль у ситуаціях, 
коли учасники конфлікту охоплені почуттям образи і роздратування, а їхні 
інтереси і цілі не піддаються узгодженню.

Конфронтація полягає в бажанні нав’язати свою волю і розв’язати конф-
лікт з допомогою сили (влади, адміністративних санкцій, економічного тис-
ку, шантажу тощо), не враховуючи інтереси опонента. Конфронтацію застосо-
вують в ситуаціях, коли:

•	 існують очевидна перевага в силі, ресурсах впливу і впевненість в пере-
мозі;

•	 проблема має життєво важливе значення для учасника конфлікту;
•	 конфліктуюча сторона займає вигідну для себе позицію і має можливості 

використати її для досягнення власних цілей;
•	 компроміс утруднений через специфіку об’єкта: його не можна поділити 

(наприклад, вакантну посаду).
У певній формі силовий стиль розв’язання конфліктів використовується у 

всіх організаціях. Нерідко він є найефективнішим і єдино можливим. Сило-
вий стиль часто застосовують керівники щодо підлеглих, оскільки за своїм 
статусом вони мають владу і перевагу в ресурсах впливу.

Незважаючи на реальну ефективність, силовий стиль розв’язання конф-
ліктів має значні недоліки. Він не усуває джерело конфлікту, а тільки приму-
шує слабшого тимчасово підкоритись. Через якийсь час, особливо за зміни 
співвідношення сил, конфлікт може розпочатися знову. Крім того, нав’язане 
силою підкорення переважно буває зовнішнім, формальним. Переможений 
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може виявити прихований опір, накопичувати сили і очікувати потрібного 
моменту. Переможець нерідко розслабляється, втрачає готовність до бороть-
би, ресурси впливу. 

Співробітництво — спільне вирішення проблеми, прийнятне для всіх 
сторін конфлікту. Співробітництво означає уважне ознайомлення з позицією 
іншої сторони, з’ясування причин конфлікту, відмову від досягнення власних 
цілей за рахунок інтересів опонента, пошук взаємоприйнятних варіантів 
розв’язання проблем. Цей стиль використовується менеджерами, які сприй-
мають конфлікти як нормальне явище соціального життя.

У конфліктних ситуаціях співробітництво може застосовуватись, якщо:
•	 проблема стає важливою для сторін конфлікту, кожна з яких не має на-

міру ухилятися від її спільного вирішення;
•	 сторони конфлікту мають приблизно рівний ранг;
•	 сторони конфлікту поводяться як партнери, довіряють одна одній.
Переваги від прийняття стилю співробітництва при вирішенні конфліктів 

незаперечні, але для їх отримання потрібні час і витримка, вміння виражати 
та аргументувати свою позицію, уважно вислухати опонентів.

Компроміс полягає в часткових (до відомих меж) поступках опоненту та 
очікуванні подібних дій з його сторони в надії уникнути загострення проти-
річ. Компроміс є одним із найпоширеніших стилів конфліктної поведінки в 
управлінській практиці, який дає змогу швидко і порівняно легко погасити 
конфлікт чи перервати його.

До компромісу звертаються в таких ситуаціях:
•	 сторони конфлікту добре проінформовані про його причини і розвиток;
•	 рівні за рангом сторони, які мають взаємовиключні інтереси, усвідом-

люють необхідність задовольнитись тимчасовим варіантом вирішення 
проблеми;

•	 учасники конфлікту, маючи різний ранг, доходять домовленості, щоб 
виграти час і зберегти сили, уникнути зайвих втрат;

•	 всі інші стилі вирішення конфлікту неефективні.
Компромісна поведінка при вирішенні конфліктів має також недоліки. 

Вона може заблокувати виявлення джерел конфлікту, виключити глибокий 
аналіз сутності проблеми і пошуку оптимальних шляхів його розв’язання. 
Крім того, вимушений, неприйнятний компроміс зберігає негативне ставлен-
ня опонентів один до одного. Якщо за компромісу було принесено у жертву 
життєво важливі цілі або цінності, невдоволення може зростати і кінець кін-
цем призвести до відновлення конфлікту.

Персональні методи розв’язання конфліктів. Такими методами є:
•		 використання владою позитивних і негативних санкцій, заохочення і 

покарання у відносинах учасників конфлікту;
•		 зміна конфліктної ситуації мотивації співробітників з допомогою впли-

ву на їх інтереси і потреби адміністративними методами;
•		 переконання учасників конфлікту, які передбачають психологічні та 

педагогічні заходи виховної та роз’яснювальної роботи, надання психо-
логічної допомоги тощо;

•		 зміна складу учасників конфлікту і системи їх взаємодії шляхом пере-
міщення людей всередині організації, звільнення чи спонукання до доб-
ровільного звільнення.
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5.10.  Формування організаційної культури

5.10.1.   Сутність організаційної культури  
та її вплив на ефективність управління

Культура — (лат. сultura — вирощування, виховання, навчання, розви-
ток) — історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здіб-
ностей людини, виражений у типах і формах організації її життя і діяльності.

Організаційна культура — це: 
•	 набір найважливіших переконань, що сприймаються членами організа-

ції і виявляються в організаційних цінностях, які задають людям орієн-
тири їх поведінки і дій;

•	 філософія та ідеологія управління, переконання, ціннісні орієнтири, 
норми і зразки поведінки, які сприймаються персоналом, є основою від-
носин і взаємодії як в організації, так і за її межами; 

•	 система матеріальних і духовних цінностей, принципів і норм поведін-
ки, характерних для певної організації, які відображають її індивіду-
альність у діловому середовищі;

•	 специфічні цінності та переконання щодо поведінки персоналу і здійс-
нення спільної діяльності в організації [5, 6, 10, 19, 22].

Функції організаційної культури: 
•	 відтворення кращих елементів культури, формування, підтримання і 

накопичення нових цінностей;
•	 оціночно-нормативна функція, яка полягає у порівнянні реальної по-

ведінки персоналу, колективів з нормами організаційної культури;
•	 регламентуюча і регулююча функції культури, тобто сприйняття органі-

заційної культури як індикатора і регулятора поведінки;
•	 пізнавальна функція (пізнання і засвоєння зразків організаційної куль-

тури на етапі адаптації працівників сприяє їх залученню до життя і 
діяльності колективу підприємства);

•	 сенсоутворююча функція — організаційна культура впливає на світо-
гляд людини; організаційні цінності перетворюються на цінності пра-
цівника або вступають з ними у конфлікт;

•	 комунікаційна функція — через організаційні цінності, норми поведін-
ки та інші елементи культури забезпечуються взаєморозуміння і взає-
модія працівників;

•	 функція колективної пам’яті — накопичення і зберігання досвіду ор-
ганізації.

Серед функцій організаційної культури крім позитивних є і негативні, 
які ускладнюють процес адаптації працівників, вони можуть бути явними і 
латентними (прихованими). Тому вплив організаційної культури на ефек-
тивність діяльності підприємства неоднозначний. Безперечно, зв’язок між 
культурою і результатом роботи залежить від цінностей, зразків і норм по-
ведінки, які домінують у певній організації. Підприємство, в якому ігнору-
ють людину (працівника, постачальника, клієнта), найімовірніше, буде да-
леким від успіху.

Існують кілька основних управлінських процесів, на ефективність здійс-
нення яких значно впливає організаційна культура. Це кооперація між пра-
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цівниками та частинами організації, яку не можна забезпечити тільки фор-
мальними заходами; прийняття рішень, в основі яких організаційні цінності 
та переконання; організація процесу контролю, в якому залежно від особли-
востей корпоративної культури можуть переважати ринкові, адміністративні 
чи кланові механізми; зміст і особливості комунікацій в організації; розвиток 
у персоналу лояльності до організації.

Загалом культура допомагає людям в організації діяти свідомо, забезпечує 
обґрунтування і виправдання їх поведінки. Сильна і адекватна організаційна 
культура сприяє згуртуванню колективів підприємства.

5.10.2.  Структура і характеристики організаційної культури

Організаційна культура має певну структуру, нечітку і динамічну. Ви-
окремлюють кілька рівнів та складових організаційної культури [19, 22, 24, 
26] (рис. 5.25). 

До першого, символічного (поверхневого) рівня належать: архітектура і ди-
зайн будівель, приміщень; технологія виробництва, надання послуг, органі-
зація діяльності; використання простору і часу; поведінка керівництва і пер-
соналу; мова спілкування, гасла та інші елементи, які може відчувати і 
сприймати людина. На цьому рівні елементи організаційної культури легко 
визначити, але не завжди за ними можна зробити правильні висновки щодо 
змісту і особливостей справжніх ціннісних орієнтацій персоналу.

На другому, внутрішньому (підповерхневому) рівні вивчають ціннісні орієн-
тації, переконання, що свідомо сприймаються працівниками організації.

Третій, глибинний рівень — це базові переконання, які підсвідомо і бездо-
казово сприймаються персоналом, наприклад ставлення до природи, до люди-
ни, до праці, розуміння реальності, часу і простору.

Крім основних рівнів фахівці виділяють структурні елементи організа-
ційної культури, до яких належать:

1) культура управління — методи і стиль управління; застосування ін-
дивідуального підходу; ставлення до персоналу як до основної цінності фірми; 
професійна компетентність менеджерів; засоби стимулювання; заходи з 
підвищення рівня задоволеності працею;

Рис. 5.25. Структура організаційної культури

Структура організаційної культури

Рівні

Символічний 
Внутрішній
Глибинний

Складові

Культура управління
Культура організації виробництва
Культура умов праці
Культура міжособистісних відносин
Культура працівників
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2) культура організації виробництва — впровадження новітніх досягнень 
науки і техніки у виробничий процес; рівень механізації та автоматизації; 
якість обладнання та інструментів; ритмічність і плановість роботи підпри-
ємства; рівень матеріально-технічного забезпечення; якість виробленої про-
дукції; застосування передових методів праці; методи оцінки результатів пра-
ці; забезпечення технологічної дисципліни;

3) культура умов праці — характеристики і показники санітарно-гігієніч-
них, психофізіологічних, соціально-психологічних і естетичних умов праці;

4) культура міжособистих відносин — соціально-психологічний клімат у 
трудовому колективі; наявність почуття колективізму, взаємодопомоги; 
сприйняття працівниками цінностей та зразків поведінки в компанії;

5) культура працівників — сукупність моральної культури і культури 
праці. Моральна культура виявляється у поведінці працівників, дотриманні 
ними етикету, правил поведінки, гарних манер. Елементами моральної куль-
тури працівників також є ціннісні орієнтації, переконання, культура почут-
тів, вміння емпатично сприймати стан інших людей.

Культура праці визначається, виходячи з рівня освіти і кваліфікації пра-
цівника, його ставлення до праці, дисциплінованості, дотримання певної тех-
нології, трудової дисципліни, виконавчості, творчості на робочому місці.

Зміст і специфіку організаційної культури вивчають на підставі певних ха-
рактеристик (табл. 5.7) [10, 19, 22]. 

Таблиця 5.7

Характеристики (атрибути) організаційної культури

Характеристика  
організаційної культури

Зміст характеристики 

1 2

Організаційні цінності Набір орієнтирів того, що є позитивним або негатив-
ним, небажаним для певної організації

Норми поведінки і праці Набір переконань і очікувань щодо певного типу  
поведінки

Ставлення до певних явищ і подій, 
процесів

Віра в керівництво, у власні сили, в успіх,  взаємо-
допомогу, етичну поведінку, справедливість, тощо. 
Ставлення до колег, клієнтів, конкурентів, до впливу 
релігії та моралі, до зла, агресії, насильства тощо

Усвідомлення себе і свого місця  
в організації

В одних організаціях не підтримуються зовнішні 
прояви настрою персоналу, в інших — можуть заохо-
чуватися. Індивідуалізм і незалежність або, навпаки, 
колективізм у поведінці персоналу також можуть бути 
характеристиками організаційної культури

Трудова етика та особливості моти-
вації персоналу

Ставлення до робочих обов’язків, відповідальність; роз-
поділ робочих завдань; чистота робочого місця; якість 
праці; робочі звички працівників; оцінка роботи; вина-
города; відношення “людина — машина”; індивідуаль-
на чи колективна праця; просування по службі

Ставлення до використання часу Ступінь точності та пунктуальності працівників; 
дотримання робочого розпорядку, заохочення за це; 
ефективність використання часу
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Закінчення табл. 5.7

1 2

Процес навчання і розвитку пер-
соналу

Свідоме чи бездумне виконання завдань; працівники 
використовують силу чи інтелект; процедури інформу-
вання працівників; ставлення керівництва до навчання 
персоналу; працівники навчаються тільки за власні 
кошти або підприємство допомагає матеріально; наяв-
ність кар’єрної перспективи для власного персоналу  
і менеджерів

Взаємовідносини між людьми Ступінь формалізації відносин між людьми (за віком, 
статтю, статусом, посадами, інтелектом, досвідом, 
знаннями, релігією, громадянством); взаємопідтримка 
працівників, шляхи вирішення конфліктів

Комунікаційна система і мова 
спілкування

Застосування усної, письмової, невербальної комуніка-
ції; жаргону, абревіатур, жестів

Зовнішній вигляд, одяг персоналу Наявність чи відсутність уніформ, спецодягу, ділових 
стилів; акуратність; застосування косметики; зачіски 
тощо

Традиції та звички щодо харчуван-
ня працівників

Організування харчування працівників; наявність 
чи відсутність місць для цього на підприємстві; люди 
приносять їжу з собою чи відвідують кафетерії в органі-
зації або поза нею; дотація харчування підприємством; 
періодичність і тривалість харчування; харчування 
працівників різних рівнів разом чи окремо

5.10.3.  Типи організаційних культур

Організаційні культури не можуть  бути хороші чи погані, вони бувають 
різними. Розрізняють організаційні культури, засновані на владі, ролі, за-
вданнях та особистості.

Культура, заснована на владі. Домінує переважно у невеликих фірмах, в 
яких всі рішення приймає засновник компанії. У нього зосереджені всі владні 
повноваження. Формальних правил небагато, але в організації діють неявні 
жорсткі кодекси поведінки і праці. Підлеглі орієнтуються не на пошук кра-
щого рішення, а на точку зору керівника. Такі організації швидко, без зайвих 
узгоджень реагують на зміни ситуації. Але у міру зростання масштабів бізне-
су контроль за діяльністю організації з боку лідера слабшає, ефективність уп-
равління зменшується.

Організаційна культура, заснована на ролі. Особливостями її є чіткий і ре-
тельний опис менеджерами робіт або процедур. Відбір працівників у таку ор-
ганізацію здійснюється з урахуванням вимог, що висуваються керівництвом. 
Взаємодія підрозділів, посадовців визначається формальними процедурами. 
Стан посадових осіб в ієрархії управління залежить від їхніх владних повно-
важень і можливості впливу на інших. Ця форма організаційної культури по-
ширена у великих бюрократичних організаціях і ефективна тільки у стабіль-
ному діловому середовищі.

Організаційна культура, заснована на завданнях. Основна увага приді-
ляється успішному виконанню визначених завдань чи реалізації проектів. 
Співробітників оцінюють за внеском у виконання завдань. Увага акцен-
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тується на об’єднанні ресурсів для виконання роботи і на спільній праці з 
досягнення цілей. Люди працюють в командах, які дають змогу продуктив-
но використати поєднання навичок. Джерелом влади є досвід, виконанням 
певної частини завдання керує найкомпетентніший з певного питання спів-
робітник.

Перевагою організацій з високорозвиненою культурою завдань є ефектив-
на адаптація до змін ділового середовища, оскільки команди мають мож-
ливість швидко переходити до реалізації нових проектів. Культура завдань 
характерна для високотехнологічних організацій (консалтингові, фінансові 
компанії, дослідницькі лабораторії). Недоліки культури завдань: проблеми у 
здійсненні контролю, неефективне використання ресурсів, надто швидке пе-
реведення працівників з одного проекту на інший.

Культура, заснована на особистості. В центрі культури такої організації 
є особистість, якій повинні служити всі структури чи системи. Головним є за-
доволення інтересів “зірок”, а не досягнення корпоративних цілей. Повна 
форма організаційної культури такого типу трапляється рідко.

Залежно від рівня вивчення виділяють суб’єктивну та об’єктивну організа-
ційну культуру.

Суб’єктивна організаційна культура ґрунтується на зразках уявлень, 
віри і очікування, а також на сприйнятті персоналом організаційного оточен-
ня з його цінностями, груповими нормами поведінки і ролями. До елементів 
суб’єктивної організаційної культури належать міфи, герої організації, іс-
торії про її лідерів, організаційні обряди, ритуали, заборони, мова спілкуван-
ня. Суб’єктивна організаційна культура є основою формування управлінської 
культури, стилів управління.

Об’єктивна організаційна культура пов’язана з фізичним оточенням, що 
створюється в організації: дизайном приміщень і території, місцем розташу-
вання, обладнання, меблями, кольорами і об’ємом простору, приміщеннями 
для праці, прийому відвідувачів (клієнтів), відпочинку. Все це значною мірою 
відображує цінності, яких дотримується організація.

Відповідно до структуризації колективу підприємства і специфіки сприй-
няття персоналом вирізняють домінуючу організаційну культуру, субкульту-
ру підрозділів і груп, а також організаційну контркультуру.

Домінуюча організаційна культура поєднує переважаючі в певній органі-
зації норми ціннісних орієнтацій, принципів і зразків управління і поведін-
ки. Але загальна організаційна культура підприємства фірми не є монолітним 
феноменом. Вона складається із субкультур підрозділів і груп, наприклад 
субкультури офісних працівників і виробничих підрозділів, центрального 
апарату управління і регіональних підрозділів, бухгалтерії та служби марке-
тингу, інших професійних, національних, релігійних, вікових, статевих груп. 
У субкультурі локальних частин організації поєднуються загальні, домінуючі 
ключові цінності та інші, індивідуальні, характерні тільки для певного 
підрозділу чи групи.

Якщо певні групи або представники колективу підприємства не повністю 
сприймають домінуючі цінності загальної організаційної культури, можна 
стверджувати про наявність організаційних контркультур. Контркультури в 
організації розвиваються тоді, коли працівники не задоволені політикою 
керівництва, умовами і оплатою праці.
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Прикладами прояву контркультур можуть бути:
•	 пряма опозиція цінностям домінуючої організаційної культури;
•	 опозиція структурі влади в межах домінуючої культури організації;
•	 опозиція до зразків відносин і взаємодії, які підтримуються домінуючою 

культурою.
У компаніях різних країн організаційна культура має свою специфіку.
Особливості організаційної культури в українських компаніях:
•	 повільне впровадження корпоративної культури управління;
•	 значне дистанціювання влади між керівниками і підлеглими. Мене-

джери нерідко зверхньо ставляться до людей, не цікавляться умовами 
їх праці, можливостями кар’єрного зростання; не розглядають персонал 
як найважливіший ресурс;

•	 невміння імпортувати і використовувати нові технології в управлінні та 
виробництві;

•	 нехтування довгостроковим плануванням, низький ступінь орієнтації 
менеджерів і персоналу на довгострокову перспективу;

•	 високий рівень пасивності та інертності менеджерів і персоналу, відсут-
ність бажання виявити ініціативу;

•	 достатньо високий рівень індивідуалізму, конкурентності при виконан-
ні робочих завдань, небажання обговорювати і спільно вирішувати уп-
равлінські проблеми;

•	 значна залежність специфіки організаційної культури від вищого керів-
ника;

•	 високий рівень конфліктності, наявність “контркультур” в підрозділах 
і групах організацій, представники яких не задоволені організацією, 
умовами і оплатою праці.

Особливості організаційної культури в російських компаніях:
•	 високий рівень дистанціювання влади між керівниками та підлеглими;
•	 поєднання рис індивідуалізму і колективізму в поведінці працівників;
•	 достатньо низький рівень наполегливості, впевненості, мотивації досяг-

нення, прагнення кращого виконання завдань;
•	 прагнення працювати у звичних, чітко структурованих ситуаціях, з чіт-

кими правилами;
•	 тенденція до виявів занепокоєності, переживань, авральності у нових, 

незвичних ситуаціях.
Особливості організаційної культури компаній США:
•	 низький рівень дистанціювання влади, достатньо демократичні відноси-

ни між керівниками і підлеглими;
•	 високий рівень індивідуалізму працівників;
•	 самовпевненість, наполегливість, конкуренція працівників, високий рі-

вень мотивації досягнення;
•	 низький рівень уникнення невизначеності, нові ситуації та завдання 

сприймаються як виклик, з яким потрібно впоратися. Спокійні систе-
матичні дії щодо вирішення неструктурованих проблем;

•	 низький ступінь орієнтації працівників на довгострокові перспективи.
Особливості організаційної культури в японських компаніях:
•	 довготерміновий набір персоналу;
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•	 високий ступінь колективізму, групове прийняття рішень;
•	 неспеціалізована кар’єра, поступове просування кадрів;
•	 значна турбота про кожного працівника як до поважного члена родини; 
•	 наполегливість, впевненість, високий рівень мотивації на досягнення;
•	 високий ступінь орієнтації персоналу на довгострокову перспективу.
Характерні ознаки німецької організаційної культури:
•	 невисокий рівень дистанціювання влади між керівниками і підлеглими;
•	 достатньо високий рівень індивідуалізму, самостійності при вирішенні 

робочих проблем;
•	 дисциплінованість, чітка організація праці, наполегливість, сильна мо-

тивація досягнення у менеджерів і працівників;
•	 однаково результативна праця в структурованих і неструктурованих си-

туаціях; 
•	 збалансована орієнтація персоналу на довгострокову і короткострокову 

перспективи.
Особливості організаційної культури в китайських компаніях:
•	 високе дистанціювання влади між людьми, нерівність посадових осіб;
•	 низький рівень індивідуалізму, китайські працівники охочіше викону-

ють колективні завдання. У них з дитинства виховують повагу до груп, 
до яких вони належать (до сім’ї, роду, клану, організації). Китайські 
працівники очікують, що група (підрозділ, організація) захистить їх за 
необхідності, тому вони лояльні до групи;

•	 середній рівень прояву таких рис у праці, як наполегливість, самовпев-
неність, конкурентні відносини, високий рівень виконання завдань;

•	 спокійне ставлення працівників до нечітких, неконкретних, незвичних 
завдань;

•	 високий рівень орієнтації на досягнення довготермінових цілей, терпін-
ня, стійкість.

Переважні характеристики організаційної культури французьких ком-
паній:

•	 високий рівень дистанціювання влади у відносинах між керівниками і 
підлеглими;

•	 значний ступінь індивідуалізму, самоконтролю при виконанні завдань;
•	 поєднання у відносинах між співробітниками дружніх відносин, турбо-

ти, солідарності з конкуренцією, самовпевненістю, цілеспрямованістю;
•	 надання переваги структурованим ситуаціям з ясними, чіткими прави-

лами, уникнення і негативне сприйняття невизначеності.
Особливості голландської організаційної культури:
•	 демократизм, низьке дистанціювання влади у відносинах між керівни-

ками і підлеглими;
•	 високий рівень індивідуалізму при вирішенні завдань;
•	 підтримання теплих особистих відносин з колегами, солідарність, тур-

бота;
•	 спокійне ставлення до діяльності як у структурованих, так і у неструк-

турованих ситуаціях;
•	 високий рівень орієнтації персоналу на досягнення довгострокових 

цілей.
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Особливості індонезійської організаційної культури:
•	 значне дистанціювання влади, нерівність у відносинах між керівника-

ми і підлеглими;
•	 високий рівень колективізму, лояльності до підрозділу, компанії;
•	 поєднання наполегливості, конкурентності з дружніми стосунками між 

колегами;
•	 низький рівень уникнення ситуацій невизначеності, спокійне, система-

тичне вирішення проблем.
За галузевою специфікою виділяють культуру торговельних організацій, 

спекулятивну, адміністративну, інвестиційну (інноваційну) організаційну.
Культура торговельних організацій характерна для підприємств торгівлі 

та збуту, маклерських фірм з продажу нерухомості, фінансових фірм. Від пра-
цівників очікуються збільшення кількості угод з клієнтами, наполегливість у 
пошуках вигідних угод, заохочуються висока активність, схильність до екс-
периментів, наявність таких рис характеру, як дружелюбність, приваб-
ливість, красномовність, гумор, прагматичність, вміння швидко приймати 
рішення. Такі риси, як правило, мають молоді люди, мотивовані фінансови-
ми стимулами і належністю до успішної команди. За такої культури у спів-
робітників розвиваються негативні якості, які ускладнюють успішну діяль-
ність в умовах інших культур: гонитва за кількістю на шкоду якості, 
орієнтування на досягнення короткотермінового успіху, недостатня лояль-
ність до фірми, схильність до зміни місця праці у складних ситуаціях для 
фірми. Для підприємства це загрожує високою плинністю персоналу, пробле-
мами у формуванні організаційної культури.

Спекулятивна культура характерна для організацій, які працюють з цін-
ними паперами, платіжними засобами, сировиною. Елементи спекулятивної 
організаційної культури спостерігаються у сфері моди, шоу-бізнесу, вироб-
ництва косметики, у спорті, рекламному бізнесі, у венчурних компаніях. Від-
буваються швидке укладання угод і одержання коштів, потрібне швидке ви-
користання шансів. Необхідні енергійні ділові працівники, молоді за віком і 
“станом душі”, індивідуалісти з високою самооцінкою, гонором, бійцівськи-
ми та агресивними якостями, твердістю, які демонструють нечутливість і від-
сутність емоцій. У роботі використовуються мова жестів, короткі репліки. 
Такі люди, як правило, нездатні до колективної праці, схильні до дивацтв і 
забобонів, до азартних ігор. Працівники мотивовані матеріальною винагоро-
дою, можливістю стати “зіркою”, роботою “до знемоги”, яка потребує постій-
ної напруженості.

Адміністративна (“бюрократична”) культура характерна для організації 
сфери обслуговування, сервісу, підприємств добре захищених галузей, вели-
ких, стабільно працюючих компаній і банків. У таких організаціях сильні 
тенденції до самозбереження, слабке кооперування, головна увага приді-
ляється не результату, а формі. Рішення, як правило, всебічно обраховані й 
обмірковані, спілкування і поведінка здійснюються за субординацією, чітко 
визначеними правилами і ритуалами. У працівників заохочуються акурат-
ність, обґрунтованість, обережність, педантичність, виконавчість, покірність, 
адаптивність. Зв’язку між результатом і винагородою немає, підвищення пра-
цівникам надаються “за вислугу років”. Мотивація зафіксована у відповідних 
документах і часто є досить суб’єктивною: залежить від волі керівництва і 
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особистих якостей працівника у сприйнятті начальника. Часто така організа-
ція працює сама на себе. У неї слабкий зв’язок із суспільством.

Інвестиційна (інноваційна) культура характерна для організацій, орієн-
тованих на майбутнє, — інвестиційних банків, будівельних компаній, про-
мислових підприємств, що випускають засоби виробництва. У працівників 
цінуються обґрунтованість, терплячість, наполегливість, вірність слову. 
В умовах високого ступеня ризику для організації рішення глибоко перевіря-
ються, приймаються колективно. Велика увага приділяється професіоналіз-
му, досвіду, творчості.

Залежно від ступеня залучення працівників до управління фахівці виділя-
ють корпоративний, консультативний, підприємницький та “партизанський” 
типи організаційної культури.

Корпоративний тип домінує в традиційно керованих корпораціях з висо-
ким рівнем централізації в управлінні. Характерний для автократичного сти-
лю управління з низьким рівнем залучення підлеглих до визначення цілей 
організацій (підрозділів) та вибору засобів їх досягнення.

Консультативний тип організаційної культури мають переважно інсти-
тути соціальних та інших послуг, навчальні заклади, заклади охорони здо-
ров’я. Він характеризується високим рівнем залучення працівників до фор-
мування цілей організації, але досить слабким залученням до вибору засобів 
для досягнення визначених цілей.

Підприємницький тип організаційної культури переважає в групах і ор-
ганізаціях, які управляються “за цілями” або “за результатами” в компаніях 
зі структурою “перевернутої піраміди”. Йому притаманні демократичні від-
носини, високий ступінь залучення підлеглих до визначення цілей та засобів 
їх досягнення. Робота проектується з позицій автономії; переважає творчий 
підхід до вирішення проблем, з урахуванням ситуації; мають місце децент-
ралізація управління, сітьовий варіант організаційної культури.

“Партизанський” тип організаційної культури переважає у творчих спіл-
ках, клубах, кооперативах. Для нього характерні відносини достатньо широ-
кої автономії, коли персонал не дуже активно залучають до визначення цілей 
в організації, але він має значну свободу у виборі засобів досягнення поставле-
них цілей.

5.10.4.   Дії керівника з формування  
організаційної культури підприємства

Завдання формування організаційної культури не має єдиного правильно-
го рішення. Організації є складними, унікальнимиі, постійно змінюються, як 
і ситуації, в яких вони перебувають. Але фахівці пропонують загальний поря-
док дій керівництва із створення, удосконалення організаційної культури, 
який ґрунтується на науковому, системному, ситуаційному підходах і скла-
дається з кількох етапів [5, 19, 22, 24]:

1. Діагностика недоліків і проблем в організації. 
Ознаки:
•	 чутки, плітки;
•	 низька продуктивність праці, її подальше зниження;
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•	 неспроможність до колективної роботи;
•	 низька трудова дисципліна, невиходи на роботу, прагнення при нагоді 

“взяти лікарняний”;
•	 підвищений рівень травматизму;
•	 високий рівень плинності персоналу;
•	 недотримання комерційної та службової таємниці тощо.
2. Аналіз і виявлення місця локалізації можливих причин недоліків і про-

блем:
•	 дослідження ставлення до праці;
•	 визначення змісту і умов праці;
•	 вивчення наявності, специфіки, сприйняття організаційної культури та 

її елементів;
•	 дослідження соціально-психологічного клімату;
•	 дослідження якості трудового життя як системи факторів, які визнача-

ють самопочуття працівників на підприємстві та їх ставлення до праці й 
організації.

Методами дослідження і аналізу можуть бути спостереження, опитування, 
тестування, експрес-діагностика, соціометрична техніка та інші наробки в та-
ких галузях науки, як психологія, соціологія, педагогіка, економіка праці, 
управління персоналом та ін.

3. Формулювання проблеми (що відбувається не так) і висунення гіпотез 
(що може бути вирішенням проблеми).

4. Декомпозиція проблеми: визначення її структури, причин і чинників, 
які впливають на неї. Наприклад, на підприємстві низька якість трудового 
життя персоналу. У цьому випадку потрібно дослідити, що впливає на розви-
ток цієї проблеми:

•	 недоліки в організації праці;
•	 відсутність уваги керівництва до потреб працівників;
•	 неефективний стиль управління;
•	 недостатня мотивація персоналу до праці;
•	 відсутність відданості та лояльності працівників до організації;
•	 сильний вплив людей, які негативно ставляться до керівництва підпри-

ємства;
•	 негативний морально-психологічний клімат у колективі. 
5. Розроблення і реалізація програми формування організаційної культу-

ри. На цьому етапі керівництвом вирішуються такі завдання:
а) забезпечення зовнішньої адаптації та виживання фірми:
•	 формування місії організації;
•	 визначення основних цілей та стратегій їх досягнення;
•	 прийняття рішень щодо організаційної структури управління;
•	 створення інформаційної системи;
•	 формування взаємодії з представниками зовнішнього середовища;
•	 організація контролю і коригування дій;
б) забезпечення внутрішньої інтеграції:
•	 налагодження і підтримання ефективних робочих відносин між члена-

ми колективу;
•	 визначення критеріїв членства в організації;
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•	 вибір методів комунікації;
•	 визначення і розподіл влади та статусів в організації;
•	 формування міжособистих відносин;
•	 визначення бажаного і небажаних стилів і зразків поведінки.
6. Підтримання організаційної культури. Організаційну культуру потріб-

но не тільки формувати а й підтримувати. Сильна культура сприймається 
більшою кількістю працівників, чітко визначає пріоритети, суттєво впливає 
на поведінку в організації.

Основні методи підтримання організаційної культури:
•	 визначення і демонстрування персоналу основних пріоритетів пиль-

ності, контролю і оцінки з боку менеджерів. Таким чином керівники 
звертають увагу підлеглих на те, що є важливим в їх роботі та чого від 
них очікувати;

•	 визначення критеріїв прийняття на роботу, просування і звільнення. 
Ціннісні орієнтації нових працівників повинні збігатися з організацій-
ною культурою підприємства, підсилювати її. Для забезпечення цього 
застосовується система методів відбору і оцінки, атестації персоналу. 
Від працівників, поведінка яких не відповідає стандартам організацій-
ної культури, підприємство звільняється;

•	 моделювання ролей, навчання і тренування персоналу. Постійне кон-
центрування уваги менеджерів на певних зразках поведінки персоналу 
(ставлення до клієнтів; пунктуальність; чистота робочого місця тощо) 
допомагає підлеглим краще зрозуміти, як вони повинні виконува-
ти свої ролі. Навчання, тренінги персоналу, особистий приклад мене-
джерів можуть ефективно сприяти підтриманню організаційної куль-
тури;

•	 критерії визначення заохочень і статусів, які здебільшого пов’язані з 
певними зразками поведінки і таким чином визначають найважливіші 
для керівництва та організації пріоритети і цінності. Підвищення ста-
тусів, надання привілеїв свідчать про роль і поведінку, які цінуються в 
організації;

•	 реакція менеджерів на організаційні кризи і критичні ситуації. Дії та 
рішення керівництва у кризових для організації ситуаціях запам’ятову-
ються надовго. Якщо вони збігаються із задекларованими цінностями, то 
через деякий час такі рішення і дії перетворюються на легенди, організа-
ційний фольклор, і це зміцнює організаційну культуру;

•	 створення організаційних символів, традицій, образів, ритуалів. Цін-
ності та переконання, на яких ґрунтується організаційна культура, 
можуть плекатися через різноманітні ритуали, обряди, традиції. Об-
ряди — стандартні заходи, які періодично здійснюються для впливу на 
поведінку працівників і забезпечення дотримання ними стандартів ор-
ганізаційної культури. Ритуали — система обрядів на підприємстві, які 
є важливою частиною організаційної культури.
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Контрольні запитання і завдання

1. Який порядок аналізу середовища при розробленні стратегії розвитку 
організації?

2. Назвіть особливості матричного аналізу при оцінці та виборі стратегії 
підприємства.

3. Які види планування застосовуються в управлінні?
4. Розкрийте сутність і порядок розроблення “дерева цілей” організації.
5. Поясніть сутність, назвіть основні елементи організаційної структури і 

вимоги до неї.
6. Якою має бути послідовність дій при проектуванні організаційної струк-

тури управління?
7. Які методи мотивації персоналу застосовуються в управлінні?
8. Назвіть рекомендації щодо застосування винагороди, критики і пока-

рання підлеглих.
9. Охарактеризуйте особливості різних типів управлінського контролю.

10. Які методи контролю застосовуються в управлінні? Розкрийте їх зміст.
11. Із яких етапів складається процес прийняття управлінських рішень?
12. Дайте стислу характеристику основним методам прийняття організа-

ційних рішень.
13. Розкрийте особливості основних видів організаційних комунікацій.
14. Які тактичні прийоми застосовуються при проведенні комерційних пе-

реговорів?
15. Які фактори впливають на ефективність роботи колективів ?
16. Охарактеризуйте дії менеджера із згуртування колективів, управління 

неформальними групами.
17. Розкрийте основні причини конфліктів в організації.
18. Які способи вирішення конфліктів застосовуються в управлінні?
19. Поясніть сутність і основні функції організаційної культури як інстру-

менту управління.
20. Охарактеризуйте порядок дій менеджера із формування організаційної 

культури підприємства.
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Розділ 6 

національні  моделі  менеджменту

6.1. американська модель менеджменту

Менеджмент як діяльність зародився у США в останній чверті XIX ст. На 
той час це була єдина країна, де підприємницька діяльність людини не зале-
жала від її походження, національності, стану чи віросповідання. Мільйони 
емігрантів із Європи створили величезний ринок робочої сили, на якому 
працелюбна людина могла досягти значного успіху. Уряд США матеріально 
підтримував здобуття освіти, що сприяло збільшенню кількості людей, інте-
лектуально здатних працювати на різних ділянках бізнесу, зокрема в управ-
лінні. Виявилося, що кращих результатів досягали ті, хто генерував нові 
ідеї, в тому числі у сфері управління організаціями. Вони і сформували 
практичні засади менеджменту. Дещо пізніше аналогічні процеси почалися 
в країнах Європи.

Формування світової практики менеджменту відбувалося передусім під 
впливом практики управління корпораціями США. Це було наслідком того, 
що менеджмент зародився саме тут, не менш відчутно позначилося і провідне 
економічне становище США в сучасному світі. Нині у більшості країн відбу-
вається процес творчого осмислення та адаптації американського менеджмен-
ту до національних особливостей, на цій основі виникають регіонально-націо-
нальні моделі менеджменту.

Будь-яка американська компанія протягом XX ст. змінювала власну ор-
ганізацію й управління в певній послідовності [1, 3]. Організаційні структури 
управління фірмами більш ніж за 100 років існування зазнали відчутних мо-
дифікацій. Перша відбулася у 20-х роках XX ст. внаслідок відокремлення уп-
равління від власності на капітал, що знаменувало революційні зміни в прак-
тиці управління виробничо-господарською діяльністю. Наступна модифікація 
була пов’язана з формуванням організацій командно-контрольного типу із 
сконцентрованим у верхньому ешелоні фірми централізованим штабним уп-
равлінським апаратом.

Основою організаційної структури американської корпорації в 50–70-х ро-
ках XX ст. стало децентралізоване управління виробничим процесом, за яко-
го на верхньому рівні керівництва вирішували проблеми загальної політики 
(маркетингової, фінансової, технічної тощо), вибору стратегії управління, 
формулювали принципи кадрової політики фірми та ін., на нижньому функ-
ціонували відносно самостійні виробничі підрозділи. Їх завданнями були ре-
алізація політики, розробленої вищим ешелоном керівництва, підвищення 
ефективності своєї діяльності, в тому числі шляхом власних науково-дослід-
них і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) тощо.
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У 80-х роках XX ст. виявилися недоліки традиційних лінійно-функціональ-
них організаційних структур. Найгострішими були проблеми розподілу повно-
важень і відповідальності в науково-технічній і дослідницькій роботі. Вико-
ристання розробок центральних науково-дослідних служб нерідко спричиняло 
значну перебудову виробництва у структурних підрозділах, тоді як розробки 
децентралізованих підрозділів НДДКР впроваджували без суттєвої шкоди для 
реалізації поточних виробничо-збутових програм. Крім того, інтенсивна інно-
ваційна діяльність суперечила орієнтації на оперативні економічні показники, 
що зумовило негативну реакцію багатьох менеджерів, які відповідали за поточ-
не виробництво. Це спонукало корпорації до пошуку ефективніших організа-
ційних структур — гнучких, цілеспрямованих, різноманітних. Тому корпора-
ції США наприкінці 80-х років XX ст. з метою вдосконалення організаційних 
структур управління почали перехід від командно-контрольної організації до 
децентралізованого управління шляхом виділення самоврядних управлінських 
підрозділів на виробництві, що передусім було зумовлено динамічністю амери-
канського ринку, який вимагав високої диверсифікації виробництва. Це позна-
чилося на структурі управління компаній: було створено спеціалізовані вироб-
ничі підрозділи або їх групи із різних видів продукції та сфер діяльності. 
Запровадження так званих “плоских структур” зумовлювало скорочення або 
ліквідацію окремих підрозділів функціональних служб при штаб-квартирах 
корпорацій. Відповідні функції передавали низовим ланкам, що сприяло роз-
ширенню їх участі у визначенні політики корпорацій. Змінювалися не просто 
структури управління, а система управління корпораціями. Більшість великих 
компаній США перейшла до мультидивізіональних (лат. — багато) струк-
тур — складних, горизонтально розгорнутих структур управління, елемента-
ми яких є спеціалізовані у межах корпорації за окремими продуктами вироб-
ничі структурні підрозділи з автономним управлінням.

Ці зміни зумовлені новою роллю людини у виробництві й управлінні. По-
передні методи американського менеджменту, сформовані під впливом тейло-
ризму, ґрунтувалися на поділі виробничого процесу на окремі завдання, ви-
конання яких залежало від уміння працівників. Наприкінці 60-х років XX ст. 
у США зросла роль інтелектуальної складової робочої сили і, відповідно, зни-
зилося значення фізичної.

Англо-американська модель корпоративного управління. Застосовується 
в корпораціях Великобританії, США, Австралії, Нової Зеландії, Канади та де-
яких інших країн. Характеризується наявністю індивідуальних акціонерів і 
постійно зростаючою кількістю незалежних, тобто не пов’язаних з корпора-
цією акціонерів (вони називаються “зовнішні” акціонери або “аутсайдери”), 
а також чітко розробленими законодавчими засадами, які визначають права і 
обов’язки трьох ключових учасників (менеджерів, директорів і акціонерів) та 
порівняно простим механізмом взаємодії між корпорацією та акціонерами і 
між акціонерами як на щорічних загальних зборах, так і в проміжках між 
ними [7, 12, 15]. 

Акціонування — це звичайний спосіб нагромадження капіталу корпора-
ціями Великобританії та США. Тому не дивно, що в США утворився найбіль-
ший у світі ринок капіталу, а Лондонська біржа — третя у світі з капіталізації 
ринку після Нью-Йорка й Токіо. Більше того, існує причинно-наслідковий 
зв’язок між прерогативою акціонерного фінансування, розмірами ринку ка-
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піталу та розвиненістю системи корпоративного управління. США є найбіль-
шим ринком капіталу й одночасно місцем найрозвиненішої системи голосу-
вання за дорученням з небувалою активністю незалежних (інституційних) 
інвесторів. Останні також відіграють важливу роль на ринку капіталу й у кор-
поративному управлінні Великобританії.

Ключові учасники англо-американської моделі. Учасниками цієї моделі є 
менеджери, директори, акціонери (переважно інституційні інвестори), уря-
дові структури, біржі, саморегульовані організації, консалтингові фірми, що 
надають консультаційні послуги корпораціям і (або) акціонерам з питань кор-
поративного управління й голосування за дорученням.

Механізм взаємодії учасників становить так званий “трикутник корпора-
тивного управління” (рис. 6.1)

Англо-американська модель, що розвивалася в умовах вільного ринку, пе-
редбачає розподіл процесів володіння та контролю в найбільших корпораціях. 
Цей юридичний поділ є дуже важливим з ділового й соціального поглядів, ос-
кільки інвестори, вкладаючи свої кошти й володіючи підприємством, не не-
суть юридичної відповідальності за дії корпорації. Вони передають функції з 
управління менеджерам і платять їм за виконання цих функцій як своїм аген-
там з ведення справ. 

Інтереси акціонерів і менеджерів не завжди збігаються. Корпоративне за-
конодавство, що діє в країнах, які застосовують англо-американську модель, 
вирішує це протиріччя різними способами. Найважливіший з них — це об-
рання акціонерами ради директорів, що стає їхньою довіреною особою й почи-
нає виконувати функціональні обов’язки, тобто діяти на користь акціонерів 
при здійсненні функцій контролю над управлінням.

За повоєнний період у Великобританії й США намітилося зрушення у бік 
збільшення кількості інституційних акціонерів порівняно з індивідуальни-
ми. В 1990 р. у Великобританії інституційні інвестори володіли приблизно 
61 % акцій британських корпорацій, а індивідуальні — усього 21 % (у 1981 р., 
для порівняння, індивідуальні інвестори володіли 38 %). У США в 1990 р. ін-
ституційні інвестори мали 53,3 % акцій американських корпорацій.

Рис. 6.1. Трикутник корпоративного управління

Менеджери Акціонери

Рада директорів
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Зростання кількості інституційних інвесторів сприяло посиленню їхнього 
впливу. У свою чергу, це спричинило законодавчі зміни, що зумовили їхню 
активізацію як учасників корпоративних відносин.

Склад ради директорів в англо-американській моделі. У ради директорів 
більшості корпорацій Великобританії й США входять як “внутрішні” члени 
(інсайдери), так і аутсайдери. Інсайдер (“внутрішній” член) — особа, яка пра-
цює в корпорації (менеджер, виконавець, працівник) або тісно пов’язана з уп-
равлінням корпорацією. Аутсайдер — особа, прямо не пов’язана з корпора-
цією або з її управлінням. Синонімом терміна “інсайдер” є “виконавчий 
директор”, а терміна “аутсайдер” —  незалежний директор.

Традиційно головою ради директорів і головним (генеральним) виконав-
чим директором була одна й та сама особа. Часто це призводило до різних зло-
вживань, зокрема: концентрування влади в руках однієї людини (наприклад, 
рада директорів контролюється однією особою, яка є одночасно головою й го-
ловним виконавчим директором); концентрування влади в руках невеликої 
групи осіб (наприклад, рада директорів складається тільки з інсайдерів); на-
магання правління й (або) ради директорів втримувати владу протягом трива-
лого часу, ігноруючи інтереси інших акціонерів (“укорінення”), а також до 
грубого порушення інтересів акціонерів.

У 1990 р. одна особа була одночасно головою ради директорів і головним 
виконавчим директором в 75 % з 500 найбільших корпорацій США. У Вели-
кобританії, навпаки, більшість корпорацій мали незалежного директора. 
Проте багато рад директорів британських корпорацій очолювалися “внутріш-
німи” директорами: в 1992 р. 42 % всіх директорів були незалежними, а 9 % 
найбільших британських корпорацій взагалі не мали незалежного директора. 
Нині й американські, й англійські корпорації тяжіють до залучення в раду 
директорів все більшої кількості незалежних директорів.

Починаючи із середини 80-х років, у Великобританії й США інтерес до кор-
поративного управління став зростати. Цьому сприяли різні фактори: 

• збільшення інституційних інвестицій в обох країнах; 
• посилення державного контролю в США з наданням права голосу на 

щорічних загальних зборах акціонерів деяким інституційним інвесто-
рам; 

• діяльність з поглинання корпорацій у другій половині 80-х; 
• надмірно високі оклади виконавчих директорів у багатьох американсь-

ких корпораціях і зростаюче почуття втрати конкурентоспроможності 
стосовно німецьких і японських корпорацій.

Внаслідок цього індивідуальні та інституційні інвестори почали інформу-
вати один одного про існуючі тенденції, здійснювати різні дослідження й ор-
ганізовано виступати на захист своїх інтересів як акціонерів. Зібрані ними 
дані були досить цікаві. Наприклад, дослідження, здійснені різними органі-
заціями, показали, що в багатьох випадках простежується зв’язок між від-
сутністю “пильності” з боку ради директорів і низькою діяльністю корпорації. 
Крім того, аналітиками з корпоративного управління було виявлено, що неза-
лежні директори часто не мають повного обсягу інформації на відміну від 
“внутрішніх” директорів, і тому їхня здатність здійснювати ефективний кон-
троль обмежена.
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Існує низка факторів, які сприяли збільшенню кількості незалежних ди-
ректорів у раді директорів корпорацій Великобританії та США. Серед них: 
зміна структури власників, тобто зростання кількості та впливу інституцій-
них інвесторів і їхня участь у голосуванні на щорічних загальних зборах  
акціонерів, а також рекомендації таких незалежних саморегульованих ор-
ганізацій, як Комітет з фінансових питань корпоративного управління у Вели-
кобританії й різних акціонерних організаціях у США.

Склад ради директорів і представництво в раді залишаються важливими 
питаннями, які турбують акціонерів у Великобританії й США. Можливо, це 
відбувається тому, що інші питання корпоративного управління, такі, як роз-
криття інформації й механізми взаємодії між корпораціями та акціонерами, 
переважно вже вирішені.

Законодавча база англо-американської моделі. У Великобританії й США 
взаємини між менеджерами, директорами та акціонерами визначаються пе-
реліком законів і правил. У США Федеральне агентство, Комісія з цінних па-
перів і бірж регулюють діяльність ринку цінних паперів, встановлюють вимо-
ги до розкриття інформації, а також регулюють відносини “корпорація ↔	
акціонери” і “акціонери ↔	акціонери”.

Закони, що регулюють діяльність пенсійних фондів, також впливають на 
корпоративне управління. В 1988 р. Міністерство праці США, відповідальне 
за діяльність приватних пенсійних фондів, ухвалило, що вони виступають 
“довіреними особами” своїх акціонерів у справах корпорації. Ця постанова 
вплинула на діяльність приватних пенсійних фондів та інших інституційних 
інвесторів: вони стали цікавитися всіма питаннями корпоративного управлін-
ня, правами акціонерів і голосуванням на щорічних загальних зборах акціо-
нерів. Варто зазначити, що в США корпорації реєструються й засновуються в 
певному штаті, і закони цього штату становлять основу законодавчої бази 
щодо прав і обов’язків корпорації.

Порівняно з іншими ринками капіталу в США існують найбільш жорсткі 
правила щодо розкриття інформації і діє чітка система взаємин між акціоне-
рами. Це має пряме відношення до розміру й значення ринку цінних паперів 
в економіці США і на міжнародній арені. У річний звіт або до порядку денно-
го щорічних загальних зборів акціонерів повинні бути внесені такі відомості 
(офіційна назва документа “Повідомлення акціонерів для одержання дору-
чення на голосування”): 

• фінансова інформація (у США ці дані публікуються щокварталу); 
• дані про структуру капіталу; 
• довідка про колишню діяльність призначуваних директорів (у тому чис-

лі імена, обіймані посади, відносини з корпорацією, володіння акціями 
в корпорації); 

• розміри зарплати (винагороди), виплачуваної виконавчим директорам, 
а також відомості про виплату винагороди кожному з п’яти найбільш 
високооплачуваних керівників (їхні імена повинні бути зазначені); 

• дані про всіх акціонерів, що володіють понад 5 % акціонерного капі-
талу; 

• відомості про можливе злиття або реорганізацію; 
• передбачувані виправлення до уставу, а також імена осіб або корпора-

цій, запрошуваних для аудиторської перевірки. 
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У Великобританії та інших країнах, що використовують англо-амери-
канську модель, вимоги до розкриття інформації аналогічні. Проте звітність 
надається кожні півроку, і, як правило, обсяг даних менший за всіма кате-
горіями, у тому числі фінансова інформація й відомості про призначуваних 
директорів. У Великобританії законодавчі межі корпоративного управління 
встановлюються парламентом і можуть регулюватися правилами таких неза-
лежних організацій, як, наприклад, Колегія з цінних паперів та інвестицій, 
відповідальна за контроль функціонування ринку цінних паперів. Варто звер-
нути увагу на те, що ця Колегія не є такою ж державною структурою, як Ко-
місія з цінних паперів і бірж США. Незважаючи на те що законодавча база 
для розкриття інформації та регулювання відносин між акціонерами у Вели-
кобританії добре розроблена, деякі спостерігачі вважають, що англійській 
системі не вистачає саморегуляції й необхідна державна служба, аналогічна 
американської Комісії.

Дії корпорації, що вимагають схвалення акціонерів, в англо-американсь-
кій моделі — це обрання директорів і призначення аудиторів. Існують також 
інші, позачергові питання, що вимагають схвалення акціонерів. Серед них: 
внесення або виправлення планів випуску акціонерних опціонів (що безпосе-
редньо впливає на виплати менеджерам і директорам); злиття й поглинання; 
реорганізація, поправки до уставу корпорації.

Існує одна важлива відмінність між Великобританією й США: у США ак-
ціонери не мають права голосувати з питань щодо розмірів дивідендів, пропо-
нованих радою директорів, а у Великобританії, навпаки, це питання якраз і 
виноситься на голосування.

В англо-американській моделі акціонери мають право вносити пропозиції 
до порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів. Ці пропозиції ак-
ціонерів повинні стосуватися безпосередньо діяльності корпорації. Акціоне-
ри, які володіють понад 10 % капіталу корпорації, мають також право скли-
кати позачергові (надзвичайні) збори акціонерів.

У США Комісія з цінних паперів і бірж випустила безліч різних за формою 
й змістом правил, пропозицій акціонерів про строки й публікацію цих пропо-
зицій. Комісія також регулює взаємодію акціонерів.

Взаємини між учасниками в англо-американській моделі. Як зазначалося 
вище, в англо-американській моделі чітко визначено питання відносин акціо-
нерів між собою та акціонерів з корпорацією. Важливу роль в управлінні ак-
ціонерним товариством (корпорацією) відіграють незалежні й саморегульо-
вані організації.

Акціонери можуть здійснювати своє право голосу, не будучи присутнім на 
щорічних загальних зборах. Всі зареєстровані акціонери одержують поштою 
такі документи: порядок денний зборів з усією необхідною інформацією, всі 
пропозиції, річний звіт корпорації та бюлетень для голосування.

Акціонери мають можливість голосувати “за дорученням”, тобто заповню-
ють бюлетень і надсилають його корпорації поштою. Таким чином акціонер 
уповноважує голову ради директорів діяти від його імені, тобто виступати 
його довіреною особою, і голосувати так, як зазначено в бюлетені.

В англо-американській моделі інституційні інвестори й різні фінансові 
фахівці стежать за діяльністю корпорації та корпоративним управлінням. Се-
ред них інвестиційні фонди (наприклад, індексні фонди і фонди, що орієнту-
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ються на конкретну галузь промисловості); фонди ризикового капіталу, або 
фонди, що інвестують у нові корпорації; агентства, які оцінюють кредито-
спроможність позичальників або якість цінних паперів; аудитори й фонди, 
що орієнтуються на підприємства-банкрути або збиткові корпорації.

Особливості планування в компаніях США. Американські фірми зазвичай 
використовують два види планування: довгострокове (або стратегічне) і річне 
фінансове планування. Стратегічне планування здійснюється, як правило, 
невеликою групою фахівців при вищому керівництві фірми й концентрує ува-
гу на розробленні довгострокових рішень, прийнятих фірмою на підставі еко-
номічного аналізу ринкової ситуації. Через складність цього процесу в ньому 
використовують такі інструменти планування, як економетричні прогнози 
або моделі, розроблені відповідними фахівцями. Первинним об’єктом аналізу 
для стратегічного планування є стратегічний господарський центр, що поєд-
нує кілька виробничих відділень фірми [7]. 

Поточне (або річне) планування ґрунтується в американських фірмах на 
показниках стратегічного плану. Річний план (бюджет) — це оперативний до-
кумент, відповідно до якого стратегічний господарський центр визначає пла-
нований на поточний рік обсяг виробництва, встановлює плани з використан-
ня робочої сили, капіталовкладень, випуску нових видів продукції. У річному 
плані деталізуються плани виробництва й збуту поквартально й щомісячно, а 
також визначаються завдання для низових рівнів фірми. Процес розроблення 
річного плану починається із прогнозування обсягу продажу товарів і послуг. 
Потім розраховують витрати виробництва й річний прибуток. У межах стра-
тегічного господарського центру складають плани по кожному з його підроз-
ділів (заводу, відділу), що виступає центром витрат виробництва. Управління 
ними здійснюється на основі показників відхилення видатків від бюджету. 
Великі американські фірми використовують безліч деталізованих варіантів 
контролю за видатками, які є управлінськими інструментами у всіх фірмах і 
дають можливість визначити показник вартості продажу продукції як основу 
для розроблення річних планів підрозділів вищих рівнів. 

В американських фірмах системи планування побудовані таким чином, 
щоб була можливість швидко реагувати на зміну споживацького попиту й 
ринкової конкуренції. Свою гнучкість вони підвищують двома шляхами. Пер-
ший шлях передбачає: скорочення планованого періоду (від п’яти до двох 
років стратегічного планування); прогнозування й планування завдань щомі-
сяця, замість визначення твердих показників на рік. 

Другий шлях передбачає: скорочення часу виконання замовлення і його 
поставки; встановлення тісніших контактів із замовником шляхом запрошен-
ня його представників на засідання керівного складу фірми з обговоренням 
питань планування, об’єднання інформаційних систем із замовником для за-
безпечення необхідної послідовності поставок продукції, надання замовни-
кові послуг типу перевірки якості, умов постачання. Такі ділові контакти 
сприяють розміщенню замовником нових замовлень. 

Як правило, менеджер заводу мало займається контролем за виробничим 
процесом. Значно більше часу він витрачає на роботу зі зниження витрат ви-
робництва й переговори із замовником. Менеджери заводів зазвичай витрача-
ють мінімум часу й зусиль на пошук необхідного постачальника й максимум 
на те, щоб він постачав якісну продукцію. Для американських компаній 
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вихідним пунктом планування є прогнозування ринку, стану й розвитку рин-
кової ситуації. Такий прогноз готується службою маркетингу й доводиться до 
вищого керівництва фірми та керівництва відділень і заводів. На його основі 
заводи складають свої плани (бюджети), які спрямовуються для затверджен-
ня нагору, а потім повертаються вниз для виконання. Звіти про виконання 
плану знову йдуть знизу нагору. Виконання планових показників для заводів 
(собівартість, якість, своєчасність поставок) становить основу управлінської 
діяльності керівника заводу. Керуючий службою контролю головну увагу 
приділяє виконанню показників якості, головний економіст — зниженню 
витрат, інженери заводу — створенню нового продукту. 

Специфіка управління персоналом у фірмах США. Добір кадрів. Амери-
канські фірми, які використовують традиційні принципи добору кадрів при 
прийнятті на роботу, основну увагу приділяють спеціалізованим знанням і 
професійним навичкам. Загальними критеріями з добору кадрів є: освіта, 
практичний досвід роботи, психологічна сумісність, уміння працювати в ко-
лективі. Керівні кадри у фірмі призначаються. В американських фірмах 
орієнтуються на вузьку спеціалізацію менеджерів, так само, як інженерів і 
вчених. Американські фахівці, як правило, професійні у вузькій сфері знань, 
і тому просування їх по ієрархії управління відбувається тільки по вертикалі 
(це означає, що, наприклад, фінансист робитиме кар’єру тільки в цій галузі. 
Це обмежує можливості просування рівнями управління, що зумовлює плин-
ність управлінських кадрів, їх перехід з однієї фірми в іншу. Особливі труд-
нощі виникають із забезпеченням кваліфікованими робочими кадрами з та-
ких професій, як наладчики, інструментальники, ремонтний персонал. Існує 
брак кваліфікованих молодших управлінських кадрів — майстрів і начальни-
ків дільниць. Це зумовлено високими вимогами та відповідальністю; недо-
статнім моральним і матеріальним стимулюванням; небажанням кваліфіко-
ваних робітників обіймати посади майстра; підвищенням вимог до цієї роботи 
в галузі техніки й людського фактора. В американських фірмах при прийнят-
ті на роботу потенційні кандидати проходять тестування для виявлення про-
фесійної підготовки. Зазвичай кожна фірма розробляє свої критерії відбору й 
порядок наймання працівників. Після прийняття на роботу відбувається про-
цедура призначення на посаду, коли працівника ознайомлюють із його 
обов’язками відповідно до інструкцій, обмеженими його вузькою спеціаліза-
цією, і не розповідають про діяльність фірми в цілому та її організаційну 
культуру.

У більшості американських фірм прийняття на роботу передбачає прохо-
дження таких етапів: ознайомлення працівника з описом пропонованих робо-
чих функцій, прав і відповідальності. Якщо конкретна робота, на яку прий-
мається працівник, не входить у річний план, то необхідне її обґрунтування, 
відповідно до якого пропонована посада повинна бути кваліфікована відділом 
кадрів з метою її внесення до існуючої системи оплати праці. Добір кадрів по-
чинається після того, як пропозиції щодо нової посади затверджені вищим 
керівництвом. Відділ кадрів допомагає керівникові підрозділу, де оголошено 
вакансію, дібрати кандидатури працівників. Як правило, він складає корот-
кий список кандидатів, які за своєю кваліфікацією відповідають цій посаді. У 
деяких фірмах обов’язковим вважається внесення до списку кандидатів пра-
цівників інших підрозділів своєї фірми. Набір кандидатів зі сторони здійс-
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нюється через рекламу, особисті зв’язки, професійні фірми з найму, що ма-
ють електронні бази даних. Кандидати, внесені до списку, зазвичай проходять 
через серію інтерв’ю зі своїми майбутніми керівниками (на два-три рівні 
вище), колегами й за необхідності з підлеглими. Результати інтерв’ю узагаль-
нюються й доповнюються рекомендаціями. Остаточний вибір робить безпосе-
редній керівник.

В американських фірмах звільнення персоналу, у тому числі менеджерів, 
завжди супроводжується тривалою серією оцінних і виховних прийомів, за 
винятком екстремальних ситуацій (злодійство, шахрайство, очевидне пору-
шення порядку). Роботу кожного працівника оцінюють один або два рази на 
рік. Результати оцінювання обговорюються з працівником і його керівником 
та підписуються обома сторонами. Вони містять перелік недоліків у роботі та 
шляхи їх ліквідації, а за потреби — попередження про звільнення або про те, 
що подальше перебування на посаді залежить від поліпшення роботи.

Умови праці. Впровадження автоматизації у виробництво внесло істотні 
зміни в умови праці персоналу: заміна встановлених переліків професій і по-
садових інструкцій ширшими, більш прийнятними й зручними для працівни-
ків; зменшення обсягу роботи в центральних службах і скорочення ад-
міністративного апарату; перехід на гнучкі форми оплати праці; об’єднання 
інженерів, учених і виробничників у наскрізні (від конструювання до виго-
товлення виробів) колективи — проектно-цільові групи. 

Оплата і стимулювання праці в організаціях США. У США система опла-
ти праці передбачає:

• одержання працівниками погодинної оплати, що пов’язане з високим 
рівнем механізації праці, де виробіток практично не залежить від робіт-
ника;

• регулювання мінімальної оплати праці (як і погодинних ставок) зако-
ном;

• при визначенні середнього рівня оплати фірми відстеження того, щоб 
вона не була нижчою, ніж в інших фірмах у цьому географічному 
районі;

• залежність абсолютних розмірів заробітку від кваліфікації працівника і 
вартості проживання в певній місцевості;

• підвищення заробітку щорічно для всіх працівників, чия робота оці-
нюється позитивно; щорічну атестацію працівників. Роботу оцінює 
керівник на підставі відомостей, наданих безпосереднім керівником;

• нерозголошення розмірів заробітків інженерно-технічних працівників і 
керівництва; вони встановлюються на підставі індивідуальної угоди між 
адміністрацією і відповідним працівником;

• виплату премій, як правило, тільки вищому керівництву фірми. Заохо-
чення здійснюється шляхом матеріального стимулювання й просуван-
ня щаблями ієрархії. Просування по службі безпосередньо пов’язане з 
підвищенням кваліфікації через систему навчання.

У більшості американських фірм системи оплати праці вирізняються не-
гнучкістю, не мають достатнього мотиваційного ефекту і слабко стимулюють 
підвищення продуктивності праці. Система оплати праці в США побудована 
таким чином, що фіксована зарплата може тільки зростати й практично ніко-
ли не зменшується.
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Основні види додаткової оплати праці у США:
• премії управлінському персоналу;
• компенсаційні виплати при виході у відставку;
• спеціальні премії менеджерам незалежно від їхніх успіхів;
• премії, що залежать від розмірів прибутку за незмінної величини базо-

вого окладу;
• доплати за підвищення кваліфікації та стаж роботи;
• оплата без погодинних ставок;
• продаж працівникам акцій компаній тощо.
Премії керівництву фірми залежать від досягнутих нею фінансових ре-

зультатів діяльності. Здебільшого це досягнення короткострокових (квар-
тальних або річних) результатів, що не враховують всіх факторів, які вплива-
ють на ефективність діяльності компанії. Успіх керівника таким чином 
оцінюється з погляду фінансових результатів, а не результатів виробничої 
діяльності. За деякими оцінками, в 30 % американських корпорацій, що вхо-
дять до першої тисячі найбільших фірм США, установлено спеціальні при-
вілеї в оплаті праці працівників вищого рівня управління.

У США використовуються різні програми участі працівників у прибутках, 
зокрема утворення пенсійних фондів; разові преміальні виплати за підсумка-
ми року, величина яких залежить від обсягу отриманого фірмою прибутку. 
Система розподілу доходів передбачає створення певного механізму розподілу 
додаткових доходів, одержуваних внаслідок зростання продуктивності праці 
в тому підрозділі, де працівник працює. За цієї системи преміальні виплати 
залежать від продуктивності праці, якості продукції, економії матеріалів, за-
доволення вимог споживачів, надійності роботи.

Преміальні виплати отримує кожний працівник, але їх рівень залежить 
від результатів діяльності конкретного підрозділу, в якому він працює (завод, 
виробниче відділення, цех). За такої системи існує тісний взаємозв’язок між 
результатами роботи й величиною премії працівника. Це не просто нова сис-
тема оплати праці, а новий підхід до підвищення ефективності роботи кожно-
го працівника, продуктивності його праці, якості продукції й скорочення вит-
рат виробництва.

Великі американські фірми, що перейшли на гнучку систему оплати пра-
ці, іноді використовують одночасно обидві системи: на рівні фірми або вироб-
ничого відділення — систему участі в прибутках; на рівні заводів, відділів — 
систему розподілу доходів.

Практика свідчить, що використання гнучких систем дає змогу значно 
підвищити рівень оплати праці за одночасного збільшення її продуктивності 
та прибутковості виробництва. Це новий підхід до формування системи опла-
ти праці. Він містить також елементи морального стимулювання працівників, 
зокрема за раціоналізаторську діяльність, нові положення про поділ відпові-
дальності, стабільності складу працівників фірми й плинності кадрів тощо.

6.2.  Японська модель менеджменту

За висловом класика теорії сучасного менеджменту П. Друкера, японську 
модель менеджменту називають “японським дивом” [9, 11]. Якщо мати на 
увазі стрімкий економічний і технічний злет Японії, особливо у другій поло-
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вині ХХ ст., то такий вислів видається об’єктивно зрозумілим, хоча компо-
нентів такого дива є досить багато.

Вважається, що в цілому особливості системи управління виробництвом в 
Японії зумовлені специфікою її природних умов і економічної системи, істо-
ричними, поведінковими та культурними традиціями [27]. Закономірно, що 
бракування природних ресурсів, історичні традиції поведінки, життя, куль-
турні традиції зумовили потребу японців дбати про розвиток країни шляхом 
інтенсивного використання освіти, науки, інноваційних технологій, високої 
виробничої організованості та дисципліни. Так, після обов’язкового десяти-
річного навчання, 90 % учнів японських шкіл продовжують навчатися у три-
річній середній школі, після чого 40 % випускників вступають до універси-
тетів. Отже, типові працівники японських компаній є досить однорідною 
групою з високим рівнем кваліфікації [27].

В основі японського менеджменту постійний розвиток трудової мотивації 
працівників. У людини формується і зміцнюється впевненість у тому, що все 
її життя, як і життя її близьких, колег, навіть країни, безпосередньо пов’язані 
з особистою працелюбністю, запопадливістю, відданістю справам своєї фірми, 
підприємства, організації. Тому керівництво будь-якої японської фірми при-
діляє виключно велику увагу питанням добору, прийняттю, навчанню, вихо-
ванню кадрів спеціалістів і управлінців.

Технологія роботи з кадрами в Японії розпочинається з визначення рівня 
підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, які рекомендуються для ро-
боти на конкретних фірмах після співбесіди та відповідного тестового іспиту. 
Після прийняття на фірму молоді фахівці проходять спеціальний курс нав-
чання і виховання з тим, щоб максимально адаптуватися до стилю і методів 
роботи. Це лекційні та семінарські заняття, виїзні заняття на спеціальні нав-
чальні бази, групові навчальні тренінги [30].

Спершу розглянемо загальні критерії роботи менеджерів Японії, а потім 
специфічні особливості їх професійної діяльності. Вчені, зокрема В. Суха-
ревський, до основних критеріїв діяльності японських менеджерів відносять:

• стиль життя — відданість справі; захоплення, переважно в галузі 
мистецтва і літератури; домашні клопоти на другому плані;

• характерні якості людини — вміння працювати в колективі, обач-
ливість;

•	 критерії професійної компетенції — високий рівень духовності; поєд-
нання спеціалізації та широких профільних знань;

• форма ділових стосунків — особисті контакти на основі взаємної до-
віри;

• процес прийняття рішень — знизу вгору, повільно, узгоджено, вива-
жено;

• ритм, характер та організація трудової діяльності — неспішність, де-
тальність, планомірність, послідовність; працюють у загальному вели-
кому приміщенні;

•	 характер ділових взаємин — взаємозалежність, добрі неформальні осо-
бисті зв’язки, тісні взаємини;

• розв’язання ділових конфліктів — особисті взаємини і взаємні 
зобов’язання; провідне поняття — “обов’язок”. Мета — розроблення 
взаємної угоди;
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• характер здійснення інновацій — еволюційним шляхом, поступовим 
поліпшенням і виправленням;

• вимоги до просування — життєвий досвід і глибокі знання щодо конк-
ретного підприємства.

Специфічні особливості діяльності японських менеджерів. В японських 
фірмах, організаціях, установах централізованість в управлінні тісно поєд-
нується з узгодженістю, скоординованістю діяльності усіх працівників і усіх 
виробничих ланок. Як наслідок маємо справу, з одного боку, з розвитком 
ініціативи кожного працівника, а з іншого — з дотриманням твердої лінії у 
виконанні рішень центрального керівництва.

Суттєву роль в діяльності японських менеджерів відіграє система страте-
гічного управління. Основним у ній є визначення цілей, на підставі яких здій-
снюють довгострокове планування. Серед них виокремлюють:

• базові цілі (обсяг продажу, прибуток і темпи його зростання, частка на 
ринку, структура капіталу, дивіденди, ціна акцій, компенсація праців-
никам (заробітна плата), рівень якості продукції);

• базову політику (зростання, стійкість, одержання прибутку, соціальна 
відповідальність); 

• оперативні цілі (завдання з доданої вартості, продуктивність праці, ін-
вестиції на одного працівника, коефіцієнт обігового капіталу, політика 
щодо зниження витрат) [27].

Японська система менеджменту базується на загальнонаціональній сис-
темі оплати праці та соціальних виплат. Вона безпосередньо пов’язана зі став-
ленням кожного працівника до праці, завдань, які вирішують конкретна фір-
ма, підприємство, організація. При цьому в ній визначають чотири основних 
частини, що є специфічними щодо призначення та методів формування:

• прямі виплати (базові ставки та надбавки);
• непрямі виплати (компенсації);
• бонуси (премії);
• пенсійні виплати [30].
Характерною ознакою японського менеджменту є те, що в ньому немає 

єдиної тарифної сітки, кожні компанія, організація, установа, заклад розроб-
ляють і запроваджують власну сітку тарифних розрядів (рангів). Розряди од-
нозначно можуть бути диференційовані за певними групами персоналу (ме-
неджери, службовці, працівники тощо), в кожній з яких існує певна кількість 
розрядів.

Праця менеджерів, як і будь-яка інша, в Японії піддається науковому 
нормуванню, а система тарифікації має суттєву ознаку в тому плані, що крім 
складності виконаних робіт, рівня відповідальності працівника за свою пра-
цю враховуються умови праці, фізичне навантаження, душевне напружен-
ня, досвідченість, здатність до самостійних рішень, кмітливість, увага та ін. 
Оцінка ділових та моральних якостей працівника і просування його по 
службі відбуваються дуже повільно, шляхом поступового, послідовного вив-
чення ним конкретних видів діяльності певного відділу фірми. За такого 
підходу у працівника нагромаджується необхідний виробничий досвід. 
Значна увага приділяється ротації кадрів — регулярній зміні місця роботи 
всередині фірми [25].
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Менеджмент в японських фірмах характеризується також специфічним 
соціально-психологічним управлінським кліматом, основу якого становлять: 
великий набір посад і гнучка система призначень; тісне єднання колективу, 
взаємна підтримка; ініціативність і творча праця; взаємна турбота і увага пра-
цівників; спільне володіння інформацією; дотримання п’яти принципів робо-
ти (“п’яти сі”), висока трудова мораль; взаємна довіра; далекоглядність тощо. 

Принципи “п’яти сі”:
• не мати зайвих предметів на робочих місцях;
• вдало розміщувати і зберігати потрібні речі;
• підтримувати порядок і чистоту на робочому місці;
• підтримувати постійну готовність робочого місця до здійснення робіт;
• засвоїти правила дисципліни і дотримуватися усіх перерахованих прин-

ципів.
Хоча наведені принципи, з першого погляду, стосуються лише менеджерів 

з виробництва, вони значною мірою поширюються і на менеджерів у будь-
якій сфері діяльності.

6.3.  німецька модель менеджменту

До закінчення Другої світової війни на підприємствах Німеччини застосо-
вувався жорсткий авторитарний стиль управління, що було зумовлено абсо-
лютистським військовим устроєм у державі. Головним був принцип “Робити 
лише те, що наказано”, працівники не мали жодних прав, а лише обов’язки. 
З поразкою Німеччини у війні постало питання переорієнтації військових під-
приємств, розвитку промисловості, відбудови країни. Для забезпечення ефек-
тивної роботи підприємств потрібні були не працівники-виконавці, а кваліфі-
ковані фахівці, здатні творчо підходити до вирішення проблем і відповідати 
за свої рішення.

На цих засадах виникла німецька система “смертних гріхів” Вольфганга 
Хоєра, побудована на принципах відхилення неправомірних та неефективних 
дій. Передусім вона зобов’язувала керівників уникати таких помилок:

• відмовлятися від особистої відповідальності;
• перешкоджати підвищенню кваліфікації та розвитку талантів підлег-

лих;
• здійснювати тиск на підлеглих;
• ставати на неправильні позиції;
• забувати про важливість прибутку;
• керувати всіма підлеглими однаково;
• зосереджуватися не на цілях, а на проблемах;
• бути начальником, а не товаришем;
• не дотримуватись загальних правил;
• вичитувати співробітників;
• припускатися неуважності;
• високо оцінювати роботу тільки кращих працівників;
• маніпулювати людьми.
Сутність та роль “моделі Гарцбурга” в управлінні персоналом Німеччини. 

Із середини 60-х років в Академії управлінських кадрів у м. Бад-Гарцбург під 
керівництвом Райнхарда Хена поетапно було розроблено модель управління, 
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що має назву “модель Гарцбурга”, яка набула широкого застосовування на ні-
мецьких підприємствах і дала високі результати. Сутність її полягає в перене-
сенні відповідальності на нижні рівні управління, а основна ідея — у переданні 
права прийняття підприємницьких рішень особам, найбільш компетентним у 
відповідному питанні; взаємодія й рівні права всіх співробітників. Такий стиль 
управління враховує зміну економічних, технічних і суспільних реалій. 

Згідно з цією моделлю головним завданням у плануванні є визначення 
цілей та встановлення конкретних завдань працівникам підприємства. Цю 
функцію покладали на керівників підприємств або консультаційні ради. 
Особливу роль було відведено організуванню, під час якого формувались ви-
сокі вимоги до працівників підприємств, які фіксувались у посадових інс-
трукціях. Згідно з принципами моделі кожен працівник повинен діяти само-
стійно в межах своїх повноважень, які відповідають посадовим обов’язкам і 
функціям. Наслідком цього є заборона оберненого делегування (часткове або 
повне перекладання виконання завдань і відповідальності працівником на 
керівника) та делегування повноважень іншій особі, яка не має права викону-
вати делеговані завдання відповідно до своєї посади. Обернене делегування 
може зумовлюватись невпевненістю працівника у своїх силах, побоюванням 
брати відповідальність за виконання складного завдання, приймати рішення, 
бажанням перестрахувати свої рішення згодою та допомогою керівника. 

Часто сам керівник власними діями сприяє спробі співробітника до зворот-
ного делегування відповідальності. Це відбувається з таких причин: як на-
чальник, він знаходить зайве підтвердження своїй професійній перевазі над 
співробітником, якщо останній звертається до нього за допомогою. Проте на-
віть ті керівники, які усвідомлюють, що обов’язком співробітника є самостій-
ність дій у процесі прийняття рішень, потрапляють на гачок, якщо їхні під-
леглі за спроби уникнути небажаної відповідальності діють психологічно 
дуже тонко. У такому разі обов’язок начальника — відхилити намір зворот-
ного делегування відповідальності.

Поширена думка, що посадова особа, якій делеговано певні завдання з від-
повідними повноваженнями, має право передати частину цього завдання або 
все завдання цілком іншому співробітнику. Але це не так. Якщо підлеглий 
передасть виконання завдання іншому співробітникові, тим самим він втру-
титься у функції керівництва фірми щодо надання права ухвалення рішення. 
Якщо співробітник (або начальник відділу) вирішить передати завдання ін-
шій особі, з його погляду, більш прийнятній, він повинен попередньо сповіс-
тити про це керівництво фірми й внести свої пропозиції з цього приводу. За 
авторитарного управління зворотне делегування є легальним: якщо не можна 
робити того, що не відповідає волі начальника, то само собою зрозуміло, що 
підлеглий у кожному окремому випадку хоче перестрахуватися. 

“Модель Гарцбурга” базується на принципі делегування відповідальності 
кожній посаді, що виявляє здатність працівника самостійно діяти та приймати 
рішення відповідно до посади. Тому застосування працівником оберненого деле-
гування розцінюється як некомпетентність та невідповідність займаній посаді.

Проте працівники зобов’язані консультувати свого керівника за виникнен-
ня певних обставин:

• в разі необхідності керівнику прийняти рішення, що стосується сфери 
діяльності працівника;
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• якщо керівник поінформований про наявність спеціальних знань і до-
свіду з проблеми, що вирішується, хоча сфера діяльності працівника на 
підприємстві може бути зовсім іншою.

Консультування поширюється не лише на сферу діяльності, а й на питан-
ня, що стосуються управління. Якщо за авторитарного стилю управління кон-
сультування вважалося принизливим, оскільки формально підривало автори-
тет управлінця, який “усе знає та усе вміє, не потребуючи жодних порад”, то 
за демократичного, ліберального стилів, на яких базується “модель Гарцбур-
га”, механізм консультування розширює можливості управління, оскільки 
передбачає висунення альтернативних пропозицій, аналіз різноспрямованих 
аргументів, обмін думками, пропонування варіантів рішень. Воно сприяє 
підвищенню самооцінки працівників, посилює їх віру у власні сили, що впли-
ває на продуктивність праці.

Проте механізм консультування є конструктивним лише тоді, коли на пра-
цівника покладено рівноцінну відповідальність за прийняте рішення; якщо 
він володіє достатньою для прийняття рішення інформацією; якщо його дум-
ка не залежить від ставлення до змісту інформації керівника, який має бути 
зацікавленим в отриманні об’єктивних професійних порад. Справжнє кон-
сультування повинне базуватися на внутрішній переконаності його учасників 
у доцільності цього процесу.

Модель консультування:
• співробітник в силу своїх знань, умінь і досвіду може зробити своєму 

керівникові таку пропозицію, що уже є рішенням;
• консультування — це щось більше, ніж просте обговорення з керівни-

ком існуючих фактів;
• обговорення — тільки один елемент у процесі консультування.
Консультування передбачає:
• висування альтернативних пропозицій;
• зважування аргументів;
• обмін думками;
• зрілу пропозицію з вагомими доводами для ухвалення рішення.
За консультування начальника співробітником діють такі принципи:
• співробітник повинен розглядати консультування свого керівника так, 

начебто він сам має прийняти рішення;
• консультування у встановленому порядку містить ділову критику дій і 

пропозицій керівника;
• співробітник відповідає за свої поради по суті справи;
• співробітник має право довідатися у керівника про причини, що спону-

кали його до ухвалення рішення.
У процесі консультування можливі такі принципові помилки з боку спів-

робітника:
1) співробітник робить керівникові тільки одну пропозицію і не наводить 

альтернатив, обмежуючи тим самим можливості керівника для ухвалення рі-
шення. При цьому керівник вважає, що знайшов оптимальний шлях дій. 
Співробітник зобов’язаний викласти також інші можливості та обґрунтувати 
їх неприйнятність;

2) співробітник пропонує керівникові на вибір низку пропозицій, з яких 
той сам має вибрати найбільш прийнятну. Правильний підхід полягає в тому, 
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що співробітник викладає переваги й недоліки кожної пропозиції й рекомен-
дує керівникові ухвалити якесь одне, на його погляд, найбільш оптимальне 
рішення;

3) співробітник при консультуванні схильний погодитися з думкою керів-
ника. Консультування матиме сенс тільки в тому разі, якщо думка співробіт-
ника не залежить від думки керівника. Для останнього дуже важливо довіда-
тися відверту думку підлеглого, перевірити ще раз свої власні переконання й 
одержати імпульс для подальших дій.

Співробітник при консультуванні відступає зрештою на другорядні позиції 
третьої особи, яка бере участь в ухваленні рішення. Іншими словами, спів-
робітник при консультуванні не може й не повинен займати байдужу пози-
цію. На думку Г. Беме, дійсне консультування завжди повинне бути пов’язане 
із внутрішньою переконаністю.

Співробітник намагається ухилитися від виконання рішення керівника, 
прийнятого всупереч його пораді. Якщо керівник прийняв таке рішення, то 
підлеглий зобов’язаний визнати рішення керівництва і виконати його зі ста-
ранністю виконавчого й сумлінного працівника. Співробітник, який побо-
юється неприємних сутичок з керівником, надає йому свої пропозиції, але 
підносить їх так, начебто це ідеї його шефа, висловлені раніше. Підлеглий 
вважає такий метод психологічно розумним і доцільним, насправді ж йдеться 
не про консультування керівника, а про маніпуляції з ним.

Значно поширена думка, що співробітник не несе відповідальності за своє 
консультування начальника, оскільки саме той приймає рішення. Проте не 
можна виключати відповідальності співробітника, який своєю порадою в яко-
мусь окремому випадку міг вплинути на рішення начальника, за наслідки 
консультування.

Стандарти і механізми делегування відповідальності та консультування 
передбачають створення умов для конструктивного спілкування і можли-
востей вільного висловлення критичних зауважень. “Модель Гарцбурга” пе-
редбачає формування і реалізацію в організаціях механізму колегіального 
співробітництва, що визначає засади взаємодії працівників, які пов’язані 
між собою завданнями та повноваженнями, але без взаємопідпорядкування. 
При цьому важливими елементами механізму колегіального співробітниц-
тва є горизонтальна інформація, обопільне інформування, можливість по-
просити та дати пораду, а також самокоординація. Водночас інформація по-
винна бути достовірною і надаватися вчасно. У цьому разі неважливо, 
підпорядковуються ці особи одному або різним керівникам. Горизонтальна 
інформація сприяє швидкому ознайомленню посадових осіб з необхідними 
даними для запобігання дублюванню функцій на різних ділянках робіт та 
забезпечення координації в різних сферах діяльності підприємства. Сто-
сується вона лише тих процесів у межах посадових повноважень однієї осо-
би, з якими повинна ознайомитись інша посадова особа для виконання її 
безпосередніх функцій.

Значення горизонтальної інформації:
• вона дає змогу посадовим особам швидко дізнаватися про важливі відо-

мості, запобігає дублюванню робіт і полегшує необхідну координацію в 
різних сферах діяльності підприємства;
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• горизонтальна інформація стосується тільки тих процесів у межах діяль-
ності однієї посадової особи, які повинна знати інша посадова особа, щоб 
правильно діяти, але не тих справ, про які ця інша посадова особа хотіла 
б знати;

• працівника стосуються не тільки процеси, що відбуваються у власній 
сфері діяльності посадової особи, але й інші факти й дії, з якими ця поса-
дова особа ознайомилася обхідним шляхом, наприклад на міжнародних 
виставках, у відрядженнях тощо.

Використання комп’ютера полегшує процес обміну горизонтальною інфор-
мацією, але з метою підвищення оперативності її надходження, а також її 
роз’яснення й уточнення необхідні особисті контакти співробітників.

Становище керівника на підприємстві. “Модель Гарцбурга” передбачає по-
вагу до самостійності співробітника в діях і прийнятті рішень; керівник 
зобов’язаний давати своїм співробітникам свободу в межах їхніх завдань і 
компетенції. При цьому важливо пам’ятати, що нормальна робота на ділян-
ках підлеглих здійснюється без особливих вказівок керівника і під власну 
відповідальність співробітника. Право діяти або приймати рішення в межах 
делегованих повноважень має співробітник, а не керівник. Співробітник має 
свободу вибору шляху, що приведе його до успіху. У разі виникнення розбіж-
ностей між співробітником і керівником ухвалює рішення той, до чиїх 
обов’язків і компетенції належить ухвалення рішення і хто за це несе відпові-
дальність. 

Особливою формою спроби перекласти відповідальність є так зване спільне 
рішення. Якщо ініціатива із спільного рішення йде від співробітника, то має 
місце замаскована форма зворотного делегування відповідальності. Співробіт-
ник втягує керівника у процес ухвалення рішення для того, щоб створити собі 
бажане прикриття для застрахування. Якщо ініціатива щодо ухвалення 
спільного рішення виходить від керівника, то тут йдеться про приховану фор-
му прийняття назад переданої відповідальності. 

Причини, які спонукають керівника залучитися до ухвалення рішення 
співробітником, переважно такі:

• керівник не може змиритися з думкою, що існує безпосередньо йому під-
порядкована ділянка, у функціонування якої він не може втручатися;

• керівник вважає, що співробітник не має необхідної кваліфікації для 
виконання доручених йому завдань і переданих повноважень. Замість 
того, щоб сказати йому про це відверто і вжити заходів для підвищення 
його кваліфікації, керівник вибирає помилковий шлях.

При ухваленні спільного рішення і керівник, і співробітник беруть участь 
як рівноправні партнери. Якщо вони не можуть дійти згоди, то рішення не 
приймається. Проте виникає питання щодо подальших дій в разі розбіжності 
думок керівника і підлеглого. Зазвичай співробітник підкоряється, а керів-
ник саме цього і прагне. Якщо співробітник не підкоряється і йде на конф-
лікт, то керівник чинить тиск і зрештою проводить свою лінію.

Здійснення критики — це невід’ємний обов’язок кожного керівника, що 
не підлягає делегуванню. За допомогою критики керівник коригує помилки в 
поведінці або роботі співробітника. Критика є водночас передумовою того, 
щоб співробітник усвідомив свої помилки й уникав їх у майбутньому. Крити-
ка повинна здійснюватися за певними правилами, якими має керуватися 
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керівник. У виробничій практиці ці правила постійно порушуються, тому що 
керівник або не знає, або нехтує ними; у такому випадку мета критики не до-
сягається.

Основні принципи критики:
1) критика дозволена керівникові тільки на адресу безпосередньо підлег-

лих йому співробітників і віч-на-віч;
2) критична бесіда складається з кількох етапів, логічно поєднаних у пев-

ній послідовності:
• установлення контакту зі співробітником, що є передумовою істинної 

розмови. Деякі керівники вважають, що при встановленні контакту 
можна відмовитися від принципу “час — це гроші”. Без установлення 
контакту відверта розмова не відбудеться. На думку Р. Хена, чим важ-
чий випадок, тим стабільнішим повинен бути “контактний міст”;

• оцінка ситуації при вислуховуванні співробітника. Перш ніж виносити 
критичне судження, обидві сторони повинні спокійно з’ясувати деталі 
обговорюваної ситуації. Незрозуміла справа не може бути базою для 
оцінки поведінки співробітника.

Як і контроль, критика є важливим механізмом у взаєминах між началь-
ником і співробітником. Позитивний або негативний її вплив на спільну робо-
ту залежить значною мірою від того, яким чином керівник використає ці речі 
для управління. Критика, навіть виправдана, але висловлена в образливій 
формі, втрачає свою дієвість, тому що не орієнтує співробітника на усвідом-
лення помилок та їх виправлення, а, навпаки, збільшує нерозуміння між 
керівником і співробітником.

Вплив механізму керування з делегуванням повноважень на рівень моти-
вації можна проілюструвати в такий спосіб:

• можлива самореалізація та повна самостійність на конкретній ділянці;
• можна досягти успіху завдяки своїй праці;
• можлива реалізація творчих здібностей в умовах свободи вибору в прий-

нятті рішень на своїй ділянці;
• визначення обов’язків і компетенції в описі робочого місця забезпечує 

співробітникові необхідне коло повноважень і звільняє його від свавілля 
керівника;

• завдяки можливості консультування керівника співробітник залучаєть-
ся до процесу ухвалення рішення, реалізуючи при цьому свої знання і 
вміння, що підтримує в людині самоповагу;

• невисловлена подяка при керуванні з делегуванням відповідальності 
розглядається як невиплачена зарплата;

• інформування згори, що має особливе значення для мотивації співробіт-
ника, є обов’язком керівника;

• контроль повинен значною мірою відповідати потребам співробітників, 
оскільки він покликаний допомогти їм уникнути неправильних дій і 
вчасно скоригувати помилки;

• критика повинна не ображати співробітника, а сприяти поліпшенню 
його роботи;

Модель контролю при управлінні з делегуванням повноважень. За основу 
контролювання більшість німецьких підприємств взяла систему критеріїв 
трудової ефективності, до яких належать:
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• здатність до адаптації та освоєння нового;
• кількість, якість, інтенсивність та складність роботи;
• ритмічність, своєчасність і темп роботи;
• дотримання установлених норм, стандартів, інструкцій, правил;
• оволодіння управлінськими навичками;
• дисциплінованість та наполегливість;
• рівень підготовки до самостійної роботи;
• кваліфікація та професійна придатність;
• ініціативність, активність та енергійність;
• схильність до контактів;
• дотримання порядку на робочому місці;
• володіння іноземними мовами;
• відповідальність;
• вміння вести переговори;
• манера поведінки з підлеглими, колегами, керівниками, клієнтами 

тощо.
Контролювання на німецьких підприємствах охоплює такі етапи:
• оцінювання й аналіз ситуації, проблем, умов, чинників;
• порівняння реального та бажаного стану речей, виявлення відхилень, 

недоліків, збоїв;
• встановлення стандартів і норм для сфери управління;
• урахування пояснень працівника щодо ситуації, яка склалася, його мо-

тивів поведінки, дій тощо;
• вжиття заходів.
За “моделлю Гарцбурга” ієрархічна структура управління організацією 

не дає можливості проконтролювати всіх працівників. Тому, як правило, 
увага акцентується на здійсненні вибіркового несподіваного контролю та 
контролю роботи безпосередніх підлеглих. Контроль є функцією менедж-
менту, яка не підлягає делегуванню. Завдання контролю полягає в оціню-
ванні дій підлеглих у конкретних ситуаціях на засадах принципів справед-
ливості, відкритості та об’єктивності, а не у виявленні помилок. За таких 
умов контроль допомагає працівнику зорієнтуватись у певній ситуації та ви-
рішити свої проблеми. Проте багато керівників не виконують своїх конт-
рольних функцій, що спричинено їх побоюванням сперечатися з підлегли-
ми, виявити свою некомпетентність з окремих питань, стати непопулярним 
серед підлеглих, невпевненістю у собі, невмінням лаконічно висловлювати 
думки й зауваження, відсутністю знань щодо технології контролювання, 
низькою професійністю, а також завантаженістю різноманітними поточни-
ми справами.

Оскільки “модель Гарцбурга” базується на делегуванні повноважень і чіт-
кому функціональному розподілі, особливе значення в ній відіграють такі ме-
тоди менеджменту:

1) посадові інструкції та положення — містять характеристику і наймену-
вання посади, визначають сферу діяльності, кваліфікаційний рівень для  
управлінців, найменування посади безпосереднього керівника, перелік під-
леглих осіб, вимоги до кваліфікації, професійного досвіду, знань, навичок, 
компетентності, ретельний перелік завдань, які посадова особа повинна вико-
нувати самостійно, тощо;
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2) регламенти управління — фіксують обов’язки працівників (режим ро-
боти, правила проведення службових переговорів, організації інформаційних 
потоків, забезпечення зустрічей, здійснення вибіркового контролю, врахуван-
ня скарг тощо).

Переваги “моделі Гарцбурга”. Аналіз досвіду процвітаючих німецьких 
підприємств свідчить, що “модель Гарцбурга” має певні переваги в галузі 
управління персоналом: з делегуванням підвищеної відповідальності перед 
окремим співробітником відкриваються більші можливості для самостійних 
дій, внаслідок чого підвищується його внутрівиробнича незалежність; ко-
жен співробітник, висловлюючи власну думку з певних питань, стає “радни-
ком”, який може гнучкіше реагувати на поточні проблеми й вчасно вирішу-
вати їх. Водночас мобілізуються додаткові резерви праці й підсилюється 
ідентифікація співробітника з підприємством; поліпшується співробітниц-
тво на всіх рівнях підприємства, внаслідок чого знижуються витрати на ко-
ординування дій працівників з боку керівників, які звільняються від рутин-
ної роботи й більше часу можуть приділяти стратегічним завданням; модель 
сприяє відкритому виявленню помилок і недоліків; пересічні співробітники 
й керівники діють у межах певних правил, що гарантують коректний підхід 
до проблем і відповідну поведінку. Недоліки в управлінській діяльності 
керівників проявляються більш чітко й тому можуть бути швидше усунуті; 
організація стає “прозорою”, що зменшує можливість виникнення конфлік-
тів. Кожен співробітник підприємства знає, які саме завдання він повинен 
вирішувати, що входить до його компетенції і за що він несе відповідаль-
ність.

Німецька модель управління акціонерними товариствами. У кожній 
країні структура управління акціонерними товариствами має певні характе-
ристики й складові, які відрізняють її від структур інших країн. Дослідники 
виділяють три основних моделі управління акціонерними товариствами на 
розвинених ринках капіталу: англо-американську, японську і німецьку.

Основні ознаки або елементи моделей:
• ключові учасники акціонерного товариства або корпорації;
• структура володіння акціями в конкретній моделі;
• склад ради директорів (або рад — у німецькій моделі);
• законодавчі межі;
• вимоги до розкриття інформації для корпорацій, внесених у перелік;
• корпоративні дії, що вимагають схвалення акціонерів;
• механізм взаємодії між ключовими учасниками.
Німецька модель використовується в німецьких і австрійських корпора-

ціях. Деякі елементи цієї моделі наявні також у Нідерландах і Скандинавії. 
Крім того, нещодавно деякі корпорації Франції та Бельгії також почали за-
стосовувати елементи німецької моделі.

Існують три основні особливості німецької моделі, що відрізняють її від ін-
ших. Дві з них — це склад ради директорів і права акціонерів.

По-перше, німецька модель передбачає двопалатну раду, що складається із 
правління (виконавчої ради, керівників корпорації, тобто внутрішніх членів) 
і наглядової ради (представників працівників, службовців корпорації та ак-
ціонерів). Ці дві палати абсолютно окремі: ніхто не може одночасно бути чле-
ном правління й наглядової ради.
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По-друге, чисельність наглядової ради встановлюється законом і не може 
бути змінена акціонерами.

По-третє, у Німеччині й інших країнах, що використовують німецьку мо-
дель, узаконено обмеження прав акціонерів у частині голосування, тобто об-
межується кількість голосів, які акціонер має на зборах, вона може не збіга-
тися із кількістю акцій, якими цей акціонер володіє .

Банки є довгостроковими акціонерами німецьких корпорацій і, подібно до 
японської моделі, представників банків обирають до ради директорів. Проте, 
на відміну від японської моделі, де представники банків залучаються в раду 
тільки в кризових ситуаціях, у німецьких корпораціях представництво бан-
ків у раді є постійним.

Більшість німецьких корпорацій віддає перевагу банківському фінансу-
ванню перед акціонерним, тому капіталізація фондового ринку невелика 
порівняно з міццю німецької економіки. Відсоток індивідуальних акціонерів 
у Німеччині низький, що відображає загальний консерватизм інвестиційної 
політики країни. Тому не дивно, що структура управління акціонерним това-
риством зрушена у бік контактів між ключовими учасниками, а саме банками 
й корпораціями. Система деякою мірою є суперечливою стосовно дрібних ак-
ціонерів: з одного боку, вона дає їм змогу вносити пропозиції, а з іншого доз-
воляє корпораціям накладати обмеження на права голосу.

Відсоток іноземних інвесторів досить великий — в 1990 р. — 19 %. Цей 
фактор поступово починає впливати на німецьку модель, тому що іноземні ін-
вестори із країн Європейського Співтовариства та інших країн починають за-
хищати свої інтереси. Відтак поширення ринку капіталу змушує німецькі 
корпорації переглядати свою політику. 

Ключові учасники німецької моделі. Німецькі банки й меншою мірою кор-
порації є ключовими учасниками в німецькій моделі управління. При цьому 
банк відіграє кілька ролей: він виступає акціонером і кредитором, емітентом 
цінних паперів і боргових зобов’язань, депозитарієм і голосуючим агентом на 
щорічних загальних зборах акціонерів. У 1990 р. три найбільших німецьких 
банки (Deutsche Bank, Dresdener Bank і Commerzbank) входили до наглядових 
рад 85 із 100 найбільших німецьких корпорацій.

У Німеччині корпорації також є акціонерами й можуть мати довгострокові 
вклади в інших корпораціях, що не належать до певної групи пов’язаних (ко-
мерційно або промислово) між собою. 

У 1990 р. корпорації володіли 41 % німецького фондового ринку, а інсти-
туційні інвестори (переважно банки) — 27 %. Інституційні агенти, такі як, 
наприклад, пенсійні фонди (3 %) або індивідуальні акціонери (4 %), не віді-
грають важливої ролі в Німеччині. Іноземні інвестори володіли на той час 
19 % ринку; нині їхній вплив на німецьку систему управління акціонерними 
товариствами зростає.

Залучення представників робітників (службовців) до складу наглядової 
ради є додатковою відмінністю німецької моделі від японської та англо-аме-
риканскої.

Склад правління (“Vorstand”) і наглядової ради (“Aufsichtsrat”) у ні-
мецькій моделі. Двопалатне правління — унікальна риса німецької моделі. 
Німецькі корпорації управляються наглядовою радою і правлінням. Нагля-
дова рада призначає й розпускає правління, затверджує рішення керівниц-
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тва й дає рекомендації правлінню. Наглядова рада зазвичай проводить нара-
ди раз на місяць. В уставі корпорації обумовлено документи, що вимагають 
затвердження на наглядовій раді. Правління відповідає за щоденне управ-
ління корпорацією і складається винятково з її співробітників. До наглядо-
вої ради входять тільки представники робітників (службовців) і акціонерів. 
Склад і чисельність наглядової ради визначаються законами про промисло-
ву демократію і про рівноправність службовців; ці закони визначають також 
кількість представників, обраних робітниками (службовцями) і обраних ак-
ціонерами. Чисельність наглядової ради встановлюється законом і не підля-
гає зміні. У невеликих корпораціях (до 500 працівників) акціонери обира-
ють всю наглядову раду. У середніх корпораціях (розмір їх залежить від 
обсягу фондів і коштів та кількості співробітників) працівники обирають 
третину наглядової ради, що складається з 9 осіб. У більших корпораціях 
співробітники обирають половину наглядової ради, що складається з 
20 осіб. 

Законодавча база німецької моделі. У Німеччині існують сильні федераль-
ні традиції. Федеральні та місцеві (земельні) закони впливають на структуру 
управління акціонерними товариствами. Федеральне законодавство містить 
закони про акціонерні товариства, закони про фондові біржі, комерційні за-
кони, а також зазначені вище закони про склад наглядових рад. Проте регу-
лювання діяльності бірж є прерогативою місцевої влади. Федеральне агентс-
тво з цінних паперів було створено в 1995 р. Воно й доповнило відсутній 
елемент німецького законодавства.

Вимоги до розкриття інформації в німецькій моделі. У Німеччині розроб-
лено досить суворі правила розкриття інформації, але менш тверді, ніж у 
США. Корпорації повинні надавати в річному звіті або на загальних зборах 
різноманітну інформацію, у тому числі: фінансову (кожне півріччя); дані про 
структуру капіталу; обмежену інформацію про кожного кандидата в наглядо-
ву раду (із зазначенням імені та прізвища, адреси, місця роботи й займаної 
посади); сукупну інформацію про винагороди, виплачувані членам правління 
і наглядової ради; дані про акціонерів, які володіють понад 5 % акцій корпо-
рації; інформацію про можливе злиття або реорганізацію; пропоновані вип-
равлення до уставу; а також імена осіб або назви корпорацій, запрошуваних 
для аудиторської перевірки. Фінансова інформація повідомляється раз на пів-
року, надаються сукупні дані про винагороду директорам і менеджерам, на 
відміну від індивідуальних відомостей у США, не повідомляються відомості 
про членів наглядової ради та їхнє володіння акціями корпорації. Основна 
відмінність німецької системи фінансової звітності полягає в тому, що німець-
ким корпораціям дозволяється мати значний нерозподілений прибуток, що 
дає змогу корпораціям занижувати свою вартість. 

До 1995 р. німецькі корпорації повинні були оголошувати імена осіб, які 
володіють понад 25 % акцій корпорації. В 1995 р. цю межу було знижено до 
5 %, що збігається з американськими стандартами.

Дії корпорації, що вимагають схвалення акціонерів, у німецькій моделі. Це 
розподіл чистого доходу (виплата дивідендів, використання коштів), ратифі-
кація рішень правління й наглядової ради за минулий фінансовий рік, вибори 
наглядової ради, призначення аудиторів.
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Затвердження рішень виконавчої ради (правління) і наглядової ради по 
суті означає “печатку схвалення” або “вотум довіри”. Якщо акціонери хочуть 
розпочати які-небудь юридичні акції проти окремих членів або проти ради в 
цілому, вони відмовляються від ратифікації рішень ради за минулий рік.

Іншими діями, що також вимагають схвалення акціонерів, є: рішення про 
здійснення витрат, співробітництво з філіями, виправлення й зміни до уставу 
(наприклад, зміна затвердженого виду діяльності), підвищення верхньої межі 
винагороди членам наглядової ради. Позачергові дії, що вимагають схвален-
ня акціонерів, — це злиття, купівля контрольного пакету акцій і реорганіза-
ція.

У Німеччині пропозиції акціонерів — це звичайна справа. Після оголошен-
ня порядку денного щорічних загальних зборів акціонери можуть подати в 
письмовій формі пропозиції двох типів: контрпропозиція, тобто суперечні 
пропозиції правління й (або) наглядової ради, внесені до порядку денного. 
Вони можуть стосуватися збільшення або зменшення розміру дивідендів або, 
наприклад, представляти альтернативну кандидатуру до наглядової ради. 
Пропозиція акціонерів може містити доповнення до порядку денного. При-
клади пропозицій акціонерів: альтернативні кандидатури до наглядової ради, 
здійснення спеціального розслідування або перевірки, вимога скасувати об-
меження на право голосування, рекомендації зі зміни структури капіталу. 
Якщо ці пропозиції задовольняють всім установленим вимогам, корпорація 
повинна оголосити їх і сповістити акціонерів до початку зборів.

Взаємодія учасників в німецькій моделі. Існують певні перешкоди для 
участі акціонерів в управлінні, а саме в частині повноважень банків як депо-
зитаріїв і голосуючих членів. Більшість німецьких акцій — це акції на 
пред’явника (вони не реєструються). Корпорації, що випускають такі акції, 
повинні повідомляти про щорічні загальні збори в державних виданнях і над-
силати свої річні звіти й порядок денний у банк-депозитарій, що у свою чергу 
спрямовує ці матеріали тим акціонерам, які в них зацікавлені. Така процеду-
ра часто ускладнює одержання матеріалів іноземними акціонерами.

У Німеччині більшість акціонерів купують акції через банк, і банки, буду-
чи депозитаріями, мають право голосувати на зборах. Процес полягає в тому, 
що акціонер дає банку доручення, за яким банк має право голосувати впро-
довж установленого строку — до 15 місяців. Корпорація надсилає порядок 
денний і річний звіт у банк-депозитарій. Банк передає акціонерові ці матеріа-
ли, а також свої рекомендації з голосування. У разі, якщо акціонер не дає бан-
ку спеціальних інструкцій з голосування, банк вправі голосувати на власний 
розсуд. Це призводить до потенційного конфлікту інтересів між банком і ак-
ціонером, а також до посилення банківського впливу при голосуванні. Проте, 
оскільки кількість індивідуальних акціонерів у Німеччині невелика, це не 
становить великої проблеми, хоча й відображає “пробанківську” і “антиакціо-
нерну” сторону системи.

Крім того, узаконені обмеження права голосу й неможливість голосування 
поштою також перешкоджають участі акціонерів у справах корпорації: ак-
ціонеру потрібно або бути присутнім на зборах особисто, або бути представле-
ним своїм банком-депозитарієм. Незважаючи на ці перешкоди, дрібні акціо-
нери не виключаються із процесу й на зборах часто вносять свої пропозиції. 
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Культура німецького менеджменту. Німецький менеджмент вирізняється 
особливим стилем, що формувався століттями і заглиблений корінням в тра-
диції середньовічних цехів і купецьких гільдій. Водночас німецькі менедже-
ри славляться баченням перспектив і орієнтацією на майбутнє. Німецький 
стиль суперництва можна охарактеризувати як суворий, але навіть найбільш 
непохитне суперництво ніколи не ставить за мету знищення конкурентів. 
Компанії конкурують між собою, але при цьому зацікавлені не в монопольно-
му домінуванні на ринку, а в поділі сфер ринку або створенні своєї особливої 
ніші на ринку товарів і послуг. Німецькі компанії із презирством ставляться 
до практики цінової конкуренції, що розгортається тільки у разі гострої пот-
реби. Головною відмінною рисою німецького стилю конкуренції є суперниц-
тво в забезпеченні вищої якості товарів і послуг, яке німецькі менеджери на-
зивають “Leistungswettbewerb” (букв. — змагання досягнень).

Якість продукції та обслуговування продукції (product service) — це голо-
вні пріоритети. Німецький менеджер переконаний, що високоякісна продук-
ція продає себе сама, і тому, бажаючи зробити свою компанію кращою, прагне 
довести до досконалості якість продукції, що випускається. Увага до продук-
ції, у першу чергу, означає увагу до процесу її виробництва. Тому німецькі 
менеджери будь-якого рівня чудово розбираються в технології виготовлення, 
на практиці ознайомлені з усіма етапами виробництва й орієнтуються на тісне 
співробітництво з безпосередніми виробниками. Німецькі менеджери переко-
нані, що відмінно налагоджене виробництво й висока якість продукції є голо-
вними факторами для досягнення високих підсумкових показників. Якість, 
реагування, вірність, удосконалення, доведення справи до кінця — от гасла 
німецького менеджера.

У Німеччині менеджери, як правило, працюють в одній компанії впродовж 
всієї своєї кар’єри, поступово просуваючись вгору службовими сходами. Від 
них очікують не швидких практичних результатів, а довгострокового плану-
вання, тому менеджерів не хвилює, що їхня кар’єра буде зіпсована поганими 
квартальними або річними показниками роботи компанії.

Найважливішим завданням для німецького менеджера є співробітництво 
або, щонайменше, координація діяльності з державою. Німецька про-
мисловість традиційно працює в тісному співробітництві з державою, і тому в 
“німецькій свідомості” міцно утвердилася ідея, що приватна ініціатива по-
винна розвиватися в межах чіткого державного регулювання. Менеджери за-
вжди уважні до державних стандартів, політики й регулювання. Німецькі 
промислові стандарти (Deutsche Industrie Normen — DIN) розроблені в про-
цесі переговорів і консультацій, у яких беруть участь представники уряду, 
промисловості, асоціацій менеджерів, торгово-промислових палат, профспі-
лок.

Часті судові розгляди нетипові для німецького менеджменту. Розбіжності 
зазвичай вирішуються в ході дискусій, які відбуваються або в неформальній 
обстановці, за кухлем пива, або в межах більш формальних круглих столів, 
організованих представниками торгово-промислових палат чи промислових 
асоціацій. Урегулювання конфліктів здійснюється спокійно, без привернення 
загальної уваги, іноді в ході неофіційних особистих зустрічей. 

Поступово із цих традицій і практики виник особливий німецький стиль 
менеджменту, який вирізняється колегіальністю, прагненням до узгоджен-
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ня, орієнтованістю на продукцію і якість, відданістю одній компанії й особ-
ливою увагою до перспектив її довгострокового розвитку. Дехто вважає, що 
німецький стиль управління занадто консервативний і не дає змоги швидко 
реагувати на зміни, на противагу американському стилю управління, що ха-
рактеризується агресивністю, гнучкістю і орієнтацією на швидкі резуль-
тати. Проте ця думка помилкова. Німецький стиль управління достатньо 
орієнтований на зміни, хоча вони відбуваються поступово, під гаслами  
стабільності й сталості, під постійним тиском конкуруючого іноземного 
впливу. 

6.4.  Французька модель менеджменту

Франція — один із центрів розвитку культури, мистецтва, промисловості в 
Західній Європі. Високорозвинутими є її атомна промисловість (виробляє 
75 % електроенергії), автомобілебудівна (“Пежо”, “Рено”), електроніка, ін-
форматика, виробництво одягу, косметики, ліків, вина, сирів. Франція посі-
дає перше місце в Європі з виробництва продуктів харчування. Все це є на-
слідком економічної політики держави, ефективного управління суб’єктами 
її економіки.

У Франції були сформовані й підтвердили свою ефективність різноманітні 
управлінські концепції.

Концепція підприємства Д. Ру та Д. Сульє. Автори концепції — економісти 
Д. Ру та Д. Сульє — вважають, що підприємства, незалежно від форм влас-
ності, організаційних форм та видів діяльності, відіграють подібну роль в еко-
номічному житті та мають деякі спільні риси:

1) усі підприємства об’єднують людей і залучають ресурси (матеріальні, 
нематеріальні, фінансові) з метою здійснення виробничої діяльності (такою 
діяльністю вважається і надання послуг), забезпечення потреб споживачів з 
вигодою для себе;

2) усі підприємства створюють нову вартість, тобто збільшують вартість ос-
воєних ресурсів. Це можливо за рахунок основної діяльності (матеріально-тех-
нічне забезпечення процесу виробництва, операції виробництва, зберігання і 
транспортування готової продукції, маркетинг і комерціалізація, гарантійне 
післяпродажне обслуговування) та операцій підготовки (інформаційне забез-
печення, комунікації, інфраструктура, наукові розробки тощо), які забезпе-
чують використання ресурсів у процесі основної діяльності, сприяють розвит-
кові підприємства та пристосуванню до змін кон’юнктури.

Управління, на думку французьких економістів, починається з виконання 
елементарних завдань і завершується визначенням основних напрямів роз-
витку фірми.

Загалом будь-який управлінський процес є послідовністю певних 
взаємопов’язаних етапів (рис. 6.2.).

Між етапами процесу управління існує прямий лінійний і зворотний 
зв’язок. На першому етапі визначають завдання (цілі) — те, чого прагне до-
сягти організація. Вони здебільшого різноманітні, суттєво відрізняються та-
кими складовими:

• джерелом виникнення (спонтанні, виникають під впливом оточення, 
нав’язані керівництвом, є результатом компромісу тощо);
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• масштабом (можуть стосуватися всієї організації або окремої її підсис-
теми);

• терміном виконання (короткотермінові, середньотермінові, страте-
гічні);

• формою вираження (загальні, конкретизовані).
На етапі збирання та оброблення інформації важливою вимогою є її пов-

нота, всебічність, відображення внутрішнього (про стан справ на підприємс-
тві) та зовнішнього (про ситуацію на ринку) середовищ. На підставі зібраної 
інформації розробляють шляхи виконання поставлених завдань (досягнення 
установлених цілей). Якщо проблема нова, неординарна, а інформації недо-
статньо, то прийняте рішення буде результатом евристичного пошуку. В ін-
шому разі застосовують традиційні методи (кількісні, аналітичні тощо). 

На етапі реалізації прийнятого рішення зважають на ризик виникнення 
різноманітних проблем та ускладнень, подолання яких потребуватиме додат-
кових зусиль. Не менш важливим є і те, що виконавці рішень — це працівни-
ки, які можуть бути незгідні з рішенням, не розуміти, як його необхідно ви-
конати, відкрито чи приховано протидіяти його виконанню, не докладати 
достатніх зусиль через неналежну мотивацію, бути нездатними реалізовувати 
рішення через недостатній рівень кваліфікації тощо.

Етап оцінювання полягає у зіставленні завдань (цілей), результатів вико-
нання та аналізі розбіжностей і невдач. Фактично йдеться про реалізацію 
функції контролювання.

За рівнем значущості управлінські операції поділяють на планування, пі-
лотаж (чисте управління) та регулювання. Процеси планування здійснюють, 
як правило, на вищому рівні управління, пілотаж — на середньому та нижчо-

Рис. 6.2. Схематична модель процесу управління (концепція Д. Ру і Д. Сульє)
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му, регулювання — на нижчому, оскільки воно передбачає безпосереднє усу-
нення недоліків у процесі виробничо-господарської діяльності.

Спільним для всіх процесів управління є обов’язкова наявність п’яти ета-
пів, але відносна вагомість їх різна (рис. 6.3) на кожному з рівнів процесу уп-
равління. Як видно з рис. 6.3, лише етап прийняття рішення охоплює всі рів-
ні процесу управління. При цьому на кожному рівні можуть прийматись різні 
рішення.

Традиційно французький менеджмент виокремлює: запрограмовані та не-
запрограмовані (структуровані, неструктуровані) варіанти рішень (конкретні 
їх приклади показано на рис. 6.4).

Усі етапи й рівні управління спрямовані на забезпечення реалізації функ-
цій управління. У французькому менеджменті виділяють основні та додаткові 
функції за принципом їх обов’язковості у діяльності підприємств. Основні 
функції реалізовуються на всіх підприємствах, їх значущість залежить від 
специфіки організації.

Класифікація основних функцій французького менеджменту. Існують різ-
ні класифікації основних функцій. Наприклад, Дж. Обер-Кріє пропонує таку 
класифікацію:

1. Адміністративна функція. За своїм змістом спрямована на добір кад-
рів, визначення, упорядкування прав та обов’язків працівників, здійснення 
загального управління тощо.

2. Комерційна функція. Забезпечує здійснення таких управлінських опе-
рацій:

• вивчення ринку, потреб споживачів, тенденцій, попиту і пропозиції;
• постачання (закупівля сировини, матеріалів, обладнання, енергії, паль-

ного та ін.);
• збут та просування товару.

Рис. 6.3. Взаємозв’язок між рівнями й етапами управлінського процесу
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Уся діяльність підприємства спрямована на задоволення потреб спожива-
чів із вигодою для підприємства. При цьому підприємству необхідно мати 
інформацію про смаки клієнтів, їхні уподобання, конкурентів. Цю інформа-
цію доцільно використовувати до того моменту, поки її вартість не переви-
щує вигод. Інформація виступає також інструментом зниження ризику,  
невпевненості. Виділяють такі види ризику для підприємства: технічний,  
соціально-психологічний, фінансовий та інноваційний. Для отримання не-
обхідної інформації вдаються до методів кількісних і якісних досліджень. 
Після вивчення потреб споживачів залучають необхідні ресурси для вироб-
ництва продукції, призначеної для реалізації. При цьому комерційна полі-
тика підприємства базується на таких елементах: продукція, ціни, канали 
розподілу та просування (реклама).

3. Технічна функція. Передбачає організування технічної підготовки ви-
робництва, тобто формування технічної підсистеми перетворення вхідних ре-
човин на вихідні (конструкторські й технологічні розробки, модернізація об-
ладнання та оснащення тощо).

4. Фінансова функція. Спрямована на вирішення таких завдань:
• забезпечувати стабільне фінансування виробництва, тобто здійснювати 

ефективне управління грошовими коштами;
• фінансувати інвестиції та економічне зростання;
• забезпечувати підприємство фінансами за найвигіднішими цінами.
Фінанси відіграють важливу роль у діяльності підприємств різних розмірів 

та видів діяльності. Для дрібних і середніх підприємств найважливіші фінан-
сові проблеми пов’язані із господарським циклом, тобто із забезпеченням фі-
нансування поточних операцій (особливо актуальною ця проблема є для тор-
говельних підприємств). Перед великими підприємствами постають проблеми 
фінансування капіталовкладень, розвитку.

Значно конкретизованішою є класифікація за Д. Ру і Д. Сульє, які виріз-
няють такі основні функції менеджменту, як управління, кадри, маркетинг, 
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виробництво, облік і фінанси. (Класифікація Дж. Обер-Кріє є більш загаль-
ною та охоплює класифікацію Д. Ру і Д. Сульє.)

“Батько менеджменту” А. Файоль виділяє такі основні функції менедж-
менту:

1.  Передбачення. Ототожнюється з функцією планування та реалізується 
через певні послідовні етапи (рис. 6.5).

2.  Організування. Передбачає створення відповідної організаційної струк-
тури управління підприємством, яка враховує види діяльності, форму влас-
ності, масштаби виробництва та складність галузі діяльності організації. Схе-
матично структура управління відображається за допомогою органіграм. 
Здебільшого у французькому менеджменті виділяють такі типи організацій-
них структур управління: функціональна, поліструктурна (те саме, що конг-
ломератна), гнучка (те саме, що матрична), інноваційна (проектна, програм-
но-цільова).

Основні типи організаційних структур формуються з виокремленням 
підрозділів:

1) без спеціалізації за принципами чисельності;
2) за виконуваними функціями, тобто за спеціалізацією;
3) за видами продукції.
При цьому вагома роль відводиться принципам централізації або децент-

ралізації управління. Під час розроблення і вдосконалення діючих організа-
ційних структур управління насамперед беруть до уваги такі аспекти:

• визначення цілей та ролі підрозділів;
• розподіл відповідальності;
• установлення взаємозв’язків.
3. Управління. Полягає у застосуванні владного та лідерського впливу з 

метою спрямування зусиль підлеглих на досягнення установлених цілей і ви-
конання визначених завдань.

4. Координування. Здійснюється на засадах установлених повноважень та 
взаємозв’язків на різних ланках і рівнях управління.

5. Контролювання. Є необхідною складовою усіх процесів, що відбувають-
ся в організації. Його основне завдання — оцінка наявної інформації про ви-
конання планів, її аналіз, визначення відхилень та причин такого стану. При 
цьому доцільний контроль зобов’язань (щодо зовнішнього середовища: спо-
живачів, клієнтів, кредиторів та ін.) і контроль виконання (щодо внутрішньої 
діяльності: використання ресурсів, виробництво продукції, якість роботи 
тощо). Дієвим інструментом контролю французькі економісти вважають бюд-
жет, який може формуватись як у грошовій, так і не в грошовій формах. Ос-
новним завданням бюджету є прогнозування певних видатків (усіх видів ре-
сурсів чи окремих із них) та визначення джерел їх покриття. Бюджет створює 
можливості визначити напрями економії обмежених ресурсів організації та 
проконтролювати, наскільки цільовим є їх використання. У системі фран-
цузького менеджменту з’явився новий напрям — бюджетне управління, що 
підтверджує важливість розроблення та використання цього методу менедж-
менту. За змістом контроль поділяють на перевірку витрат, виробництва, збу-
ту, грошових коштів і збитків. Будь-який контроль базується на порівнянні з 
розробленими нормативами, стандартами, плановими показниками, що на-
далі є основою регулювання.
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Кожна із функцій менеджменту пов’язана з певною галуззю управління, 
але не можна розглядати їх окремо, роздрібнено, без урахування взаємозв’яз-
ків та взаємовпливу.

Отже, основою французького менеджменту є виділення специфічних ета-
пів і рівнів процесу управління, використання нестандартних підходів до роз-
гляду основних і додаткових функцій менеджменту [1].

6.5.  менеджмент у країнах Північної Європи

Загальна характеристика країн Північної Європи. Широко відомими є по-
няття “шведська модель”, “шведська модель соціалізму”, “шведський со-
ціалізм”, які пов’язують із досягненням високого рівня і якості життя у 
Швеції. Проте, як свідчать результати соціально-економічного розвитку й ре-
алії життя, риси “шведської моделі” притаманні також іншим країнам Пів-
нічної Європи. Існують кілька причин популярності успіхів Швеції. По-пер-
ше, Швеція є наймогутнішою державою серед країн Північної Європи за 
економічним потенціалом, майже третина населення Північної Європи меш-
кає саме у Швеції. По-друге, шведська економічна наука має значні досягнен-
ня і великий авторитет у світі. Імовірно, країни Північної Європи мають бага-
то спільних рис і чинників, які зумовлюють високий рівень і якість життя. 
Розглянемо загальні для всіх цих країн ознаки.

Регіон країн Північної Європи складається з Ісландії, Данії, Норвегії, 
Швеції та Фінляндії. Ці країни завжди були тісно пов’язані між собою як гео-
графічно (усі вони є морськими державами і межують кордонами), так і істо-
рично (державно-політично): Ісландія до набуття незалежності у 1944 р. вхо-
дила до складу Датського королівства; Норвегія до 1814 р. була частиною 
Данії, а до 1905 р. — в унії зі Швецією; Фінляндія до 1809 р. була у складі 
Шведського королівства і до 1917 р. — Російської імперії; Швеція до 1523 р. 
входила до складу Датського королівства; тільки Данія завжди була незалеж-
ною державою. Тривале співіснування надало державному устрою, рівню еко-
номічного розвитку, способу життя, цінностям, переконанням, ментальності 
тощо народам цих країн багато спільних рис. 

Три з п’яти країн — Данія, Норвегія й Швеція — є конституційними мо-
нархіями, а Ісландія і Фінляндія — президентсько-парламентськими респуб-
ліками, що надає соціально-економічним відносинам у країнах відтінку па-
терналізму, а саме, наймані працівники мають із боку держави значні 
соціальні гарантії.

Усім цим країнам притаманний високий, з незначними розбіжностями, рі-
вень соціально-економічного розвитку: ВНП на душу населення коливається 
у межах від 24 700 дол. США (Швеція) до 30 800 (Норвегія) (для порівняння: 
США — 36 300, Німеччина — 26 200, Японія — 27 200). Економіки країн ха-
рактеризуються високим рівнем конкурентоспроможності. Так, за матеріала-
ми Давоського форуму Фінляндія посідає перше місце, Швеція — третє, 
Данія — четверте (Україна — 84-те), а за рейтингом Міжнародного інституту 
розвитку менеджменту (Лозанна) Ісландія зайняла четверте місце, Фінлян-
дія — шосте, а Данія — сьоме. Це, з одного боку, свідчить про високу ефек-
тивність менеджменту, а з іншого про сприятливі умови його розвитку. 
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Країнам Північної Європи притаманний також високий рівень розвитку 
бізнес-середовища. Так, за рейтингом щорічної доповіді Світового банку Нор-
вегія й Данія ввійшли у першу десятку (Україна — 124-те місце), а у Данії 
оформлення нового бізнесу відбувається взагалі безкоштовно. Така політика 
держави активізує і стимулює бізнес-менеджмент.

Важливими рисами північноєвропейських країн, що впливають на форму-
вання загального менеджменту, є мононаціональний склад населення (від 
90 % у Швеції до 98 % у Норвегії), його абсолютна грамотність і домінування 
лютеранства (від 86 % у Швеції до 93 % в Ісландії). А в Данії й Норвегії люте-
ранство є навіть державною релігією. 

Наведені вище чинники стали передумовою створення у країнах Північної 
Європи особливої соціально-етичної атмосфери й ментальності населення. Ос-
новним їх змістом є турбота з боку суспільства й держави про всіх її членів, ви-
сокий рівень легітимності, моральність глобальної мети бізнес-менеджменту, 
глибока повага до людини будь-якої праці й до чужої власності, відсутність 
приниження гідності людини, традиційна протестантська підприємливість. 
Цінностями суспільства, а тому і менеджменту (бізнесу), стали біблійні за-
повіді, які проповідує християнство лютеранського напряму.

Отже, соціально-економічному стану північноєвропейських країн прита-
манні такі риси:

• рівноправне існування всіх форм власності, а також поєднання приват-
ної форми власності на засоби виробництва із широкою соціалізацією 
сфер споживання й розподілу матеріальних і духовних благ;

• ефективна державна система зайнятості та соціальних гарантій насе-
лення;

• розвинені соціально-трудові відносини, що ґрунтуються на системі “три-
партизму” і дотриманні принципу консенсусу;

• високий рівень розвитку суспільно-політичної та виробничої демок-
ратії;

• гуманізація суспільства як глибоке розуміння і результат реалізації 
права людини на особисту й соціальну свободу.

На таких принципових положеннях ґрунтується менеджмент у підприємс-
твах країн Північної Європи. Найважливішою рисою, що об’єднує ці країни, 
є ідея рівності всіх членів суспільства з домінуючими цілями повної зайня-
тості й вирівнювання реальних доходів, тобто рівня споживання. 

Соціальне партнерство як чинник менеджменту. Соціальне партнерство 
(система “трипартизму”) порівняно з іншими країнами є найбільш розвиненим 
саме у Північній Європі. Воно виникло як закономірний результат розвитку і 
вдосконалення суспільства, усіх його складових, як результат багаторічної 
практики й пошуку ефективних форм регулювання соціально-трудових відно-
син, що є одним із факторів формування сучасного ефективного менеджменту. 
Соціальне партнерство — це сфера переважно соціально-трудових відносин. 
Але коло питань, які воно вирішує, є значно ширшим і охоплює також еконо-
мічні та соціально-політичні проблеми. Соціальне партнерство — це ідеологія 
сучасного цивілізованого суспільства, воно можливе лише у суспільстві певно-
го рівня економічного, соціального і правового розвитку. Водночас “трипар-
тизм” є необхідною основою та інструментом побудови й розвитку соціально 
орієнтованої ринкової економіки. Отже, соціальне партнерство — це сучасний 
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тип суспільних відносин, за якими встановлюється певний баланс реалізації 
основних інтересів головних соціальних груп суспільства, тобто забезпечується 
компроміс. Воно виражає суспільну необхідність (а тому є об’єктивним) со-
ціального миру як основної умови соціально-політичної стабільності та еконо-
мічного прогресу.

З одного боку, соціальне партнерство реалізується шляхом досягнення 
консенсусу — максимально можливого зближення поглядів різних сторін і 
формулювання підходів до вирішення перспективних проблем, що відбу-
вається на основі дії закону консенсусу, сутність якого полягає у визнанні чу-
жих інтересів як умови здійснення власних. З іншого, воно ґрунтується на со-
ціальній справедливості, створення якої можливе тільки за дотримання таких 
основних принципів соціальної справедливості: 

• принцип однакових можливостей і особистої свободи;
• право власності із забезпеченням її недоторканності;
• кожна людина має перед суспільством обов’язки (соціальну відповідаль-

ність);
• домінуючим способом реалізації відповідальності є сплата податків;
• якщо громадянин не має власності, соціальна відповідальність визна-

чається віком, статтю й станом здоров’я;
• громадянин, який володіє значною власністю, має додаткову соціальну 

відповідальність;
• громадянин є повноправним, якщо він чесно й повністю виконує свої со-

ціальні обов’язки;
• безмежна економічна свобода відповідно до законів;
• рівноправність стосовно суспільного майна;
• справедливими є тільки два способи отримання права власності: ство-

рення об’єкта і добровільна угода із законним власником;
• людина, яка виконує свої соціальні обов’язки, володіє продуктом влас-

ної праці, якщо не була використана чужа власність;
• використання чужої власності для виробництва можливе тільки шля-

хом оплати з урахуванням інтересів власника;
• найбільш справедливою мірою праці та споживання є договір рівноправ-

них партнерів.
Реалізація наведених принципів у північноєвропейських країнах створила 

неординарні передумови функціонування менеджменту: з одного боку, його 
значна соціальна спрямованість, з іншого — можливість залучити до ефек-
тивної участі в управлінні великого прошарку найманих працівників. 

Особливості менеджменту у країнах регіону. У північноєвропейських краї-
нах комерційна компанія (бізнес, організація) є соціальним суб’єктом, со-
ціальною компанією. Це певна спільнота, головними цілями якої є довговіч-
ність і розвиток потенціалу, а прибуток — лише засіб для досягнення мети. 
Для цього використовують таки основні методи створення спільноти: 

• визначення загальних цінностей організації;
• толерантне наймання працівників;
• розвиток здібностей;
• оцінка потенціалу;
• дотримання контракту;
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• налагодження й підтримання добрих відносин з іншими суб’єктами 
(громадськістю, контрагентами, партнерами та ін.);

• політика достойного залишення компанії (виходу на пенсію).
Керівництво (власники) компанії створюють умови, за яких люди (наймані 

працівники) добровільно зроблять все, на що вони здатні. Тобто компанія — 
це жива істота, а рішення, які вона приймає, є результатом навчання всіх. 

Для порівняння зазначимо, що у ринковій економіці є поширеним (США, 
Україна, Росія та ін.) також інший тип комерційних компаній — так звана 
економічна компанія, що існує для отримання прибутку, в якій люди розгля-
даються як актив або ресурс, що створює прибуток. Змістом функціонування 
компанії є максимізація прибутку за мінімізації витрат і строків.

У суспільстві північноєвропейських країн домінує сприйняття бізнесу і 
трудової діяльності як засобу забезпечення гідного життя, а не мети існуван-
ня. Так, у шведський мові бізнес визначається словом “naringslivet” — “їжа 
для життя”. Тому бізнес (справа, організація) розглядається з позиції не жит-
тєвого циклу підприємства (ЖЦП), а його перспективи, тривалого життя. На-
приклад, у філософії компанії Royal Dutch/Shell відображено такі принципові 
положення:

• чутливість до оточення (зовнішнього середовища організації) — своєчас-
на реакція на зміни факторів зовнішнього середовища, вплив на факто-
ри, тобто управління змінами;

• згуртованість та ідентичність (здатність створювати спільність і власну 
індивідуальність), іншими словами, створення і підтримання в організа-
ції єдності різноманітності;

• терпимість і природна децентралізація — знання компанії про оточен-
ня, здатність будувати конструктивні відносини з іншими і всередині 
організації;

• консервативне фінансування (найважливіша корпоративна власти-
вість) — здатність ефективно управляти власним зростанням і еволю-
цією, не ризикувати без причини.

У країнах Північної Європи достатньо розвинутими є соціально-економіч-
ні науки, які перетворилися на реальну продуктивну силу суспільства. Так, у 
Швеції, видатні економісти беруть участь у розробленні та прийнятті багатьох 
рішень на макрорівні. Добре відома у світі й широко використовується у ме-
неджменті інших країн фінська система управління за результатами. 

Значної уваги у північноєвропейських країнах приділяють системі освіти, 
перекваліфікації та підвищенню кваліфікації персоналу. За допомогою за-
кладів системи держава здійснює підготовку й перепідготовку персоналу, що 
допомагає підприємцям наймати працівників необхідної кваліфікації, і має 
можливість аналізувати та прогнозувати стан ринку праці, а підприємство ор-
ганізує підвищення кваліфікації персоналу. Фінансується система переважно 
за рахунок державного та місцевих бюджетів. У цілому країни вже давно пе-
рейшли на загальнодержавні системи безперервної освіти. Вона базується на 
таких принципах: навчання не обмежується віком, будь-який працівник по-
винен постійно навчатися, тобто поєднувати працю і навчання під час усієї 
трудової діяльності. 

У системі безперервного навчання функціонують спеціальні вищі навчаль-
ні заклади, університети, різноманітні курси тощо. Під час навчання передба-
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чається не тільки глибока, обґрунтована теоретична підготовка, а й отриман-
ня практичних навичок шляхом проведення тренінгів, стажування у 
національних, іноземних і закордонних фірмах. Компанії вважають за необ-
хідне витрачати кошти на постійне підвищення кваліфікації та професійної 
підготовки своїх працівників для поглиблення ними знань і навичок у таких 
сферах, як маркетинг, менеджмент, логістика, фінанси, управління капіта-
лом, менеджмент персоналу тощо. Це ґрунтується на постулаті, що інвесту-
вання у систему освіти, підвищення кваліфікації та перекваліфікації сприяє 
збільшенню конкурентоспроможності та економічному зростанню країни. 
Саме тому кваліфікація менеджерів цього регіону характеризується достат-
ньо високим рівнем професіоналізму і у поєднанні з лютеранською діловою 
етикою забезпечує високі результати. 

Важливою особливістю менеджменту в країнах Північної Європи є широке 
залучення найманих працівників до участі в управлінні компаніями. Напри-
клад, у Швеції забезпечення цього процесу здійснювалось у двох напрямах. 
По-перше, на законодавчому рівні держава прийняла відповідні закони, яки-
ми гарантувала профспілкам як представникам інтересів найманих працівни-
ків повноправні місця у радах директорів. По-друге, на рівні компанії було 
вдосконалено систему мотивації та здійснено організаційно-управлінську пе-
ребудову. 

Зміна мотиваційного механізму створила економічне підґрунтя “участі в 
управлінні”. Рішення з удосконалення системи мотивації були реалізовані 
двома методами: або шляхом “участі у прибутках” (відносини власності не 
змінювались, наймані працівники отримували додаткове джерело преміюван-
ня з частки прибутку), або через розповсюдження різними способами (продаж 
за ціною, нижчою за ринкову, як бонус та ін.) між найманими працівниками 
акцій компаній, що також стало для них додатковим джерелом доходу. За 
другим методом, наймані працівники перетворились на співвласників ком-
панії — відбулась зміна відносин власності.

Організаційно-управлінська перебудова стосувалася вдосконалення ор-
ганізації праці й переділу повноважень шляхом значного їх делегування 
керівникам нижчого рівня управління (майстрам, бригадирам). На великих 
підприємствах для зменшення монотонності й підвищення привабливості 
праці створювались “автономні бригади”, в яких не було фіксованої вузької 
спеціалізації, і працівники за робочу зміну почергово виконували різні техно-
логічні операції.

Це стало наслідком високої організації профспілкового руху. Через проф-
спілки наймані працівники активно впливають на процеси прийняття рішень 
на всіх рівнях соціально-економічного управління, що унеможливлює виник-
нення соціально-трудових конфліктів. Кожен працівник має високий соціаль-
ний статус як результат розвитку системи соціального партнерства і усвідом-
лення вищим керівництвом цієї необхідності для досягнення цілей 
підприємства.

Фінська система управління за результатами. Концепція управління за 
результатами ґрунтується на тому, що управління є взаємодією між керівни-
ком та підлеглим йому персоналом і гармонійним поєднанням людських і усіх 
інших видів ресурсів організації для досягнення цілей і виконання її завдань. 
Концепція управління за результатами постулює, що жодна організація не 
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становить ніякої цінності сама по собі, але вона є певною упорядкованою сис-
темою, що об’єднує окремих індивідів та їхні групи для досягнення визначе-
них цілій.

 Управління за результатами — це складна система управління, мислення 
й розвитку, за допомогою якої досягаються цілі, що визначені й узгоджені 
всіма членами організації. Система управління за результатами у кожній ор-
ганізації є унікальною, її зміст полягає у роз’ясненні кожному працівникові 
сенсу його праці, у створенні умов розвитку фізичних і розумових здібностей 
людини для досягнення спільно визначених результатів і поліпшення рівня 
життя. Праця, що є найважливішим чинником у системі управління за ре-
зультатами, не має примусового характеру, тобто її зміст, послідовність, міс-
це й час виконання зумовлені тільки результатами, які визначають керівниц-
тво і персонал. 

Система управління за результатами складається з таких взаємопов’язаних 
елементів:

1) управління діяльністю, яке передбачає планування діяльності, визначен-
ня завдань (організації), створення системи вимірювання діяльності, контролю 
за виконанням завдань, тобто реалізація загальних функцій управління (але 
потрібно пам’ятати про сутність системи управління за результатами);

2) управління персоналом, змістом якого є забезпечення співпраці між 
усіма членами трудового колективу, ефективна кадрова політика, навчання, 
інформування, спрямована на позитивні реакції мотивація працівників;

3) управління комунікаціями та інформаційним середовищем організації;
4) постійне вдосконалення з метою підвищення ефективності, управління 

функціонуванням організації (за напрямами трьох наведених вище елементів). 
В умовах переходу до управління за результатами персоналу приділяється 

головна увага, він вважається найціннішим ресурсом організації. Джерелом 
такого підходу є впевненість у тому, що кожна людина здатна до саморозвит-
ку, є ініціативною і творчою особистістю. Але змінюються вимоги і до керів-
ника. Він повинен бути демократичним, гнучким, готовим до співпраці, 
довіряти працівникові та делегувати йому повноваження, сприяти підлеглим 
у досягненні успіху, бути націленим на результат. Основним змістом діяль-
ності керівника стає вплив на поведінку і дії людей через їхню мотивацію на 
досягнення цілей організації. Отже, у системі управління за результатами до-
мінує ситуативно-демократичний стиль управління, якому притаманні такі 
риси: 

• уміння досягати результатів і бажання багато і наполегливо працювати 
для цього;

• бажання і здатність нести відповідальність за доручену роботу й уміння 
приймати ризиковані рішення;

• готовність починати процеси змін, керувати ними і використовувати їх 
в інтересах організації;

• готовність використовувати відкритий спосіб управління, розвивати 
співробітництво;

• мистецтво приймати швидкі рішення; 
• здатність одночасно зосереджуватися на сьогоденні та майбутньому;
• здатність бачити зміни усередині організації та в її оточенні й ефективно 

їх використовувати;
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• готовність до результативної соціальної співпраці;
• готовність до загального управління;
• творчий підхід до своєї діяльності;
• постійне самовдосконалення, добра загальна психологічна і фізична 

форма;
• уміння правильно організувати свій час;
• готовність до мотивування себе і персоналу;
• готовність працювати на чолі персоналу з високим рівнем професійної 

підготовки;
• мати міжнародний кругозір. 
Крім того, на результативність діяльності впливають такі фактори: швид-

кий розвиток технології, вдосконалення управління; зміна цінностей; фізич-
ний стан керівника, його особисте ставлення до постійного розвитку.

Система управління за результатами декларує, що центральне місце в ній 
належить персоналу. Це знайшло відображення у таких принципових поло-
женнях: 

• кожна людина прагне досягти успіху в роботі;
• люди від природи доброзичливі й мають багато здібностей;
• більшість працівників прагне до відповідальної роботи й одержання від 

неї задоволення; 
• людина бажає навчатися й прагне до постійного розвитку;
• кожна людина має великі потенційні, невикористані творчі здібності.
Тому для максимального використання творчих здібностей членів органі-

зації, коли уже визначено мету, виконавцю надається право вибору засобів її 
досягнення. А коли цілі є нечіткими і відсутні можливості використовувати 
свої здібності, людина не має мотивації до праці. Таким чином, в умовах сис-
теми управління за результатами підлеглі мають значно більше коло можли-
востей для досягнення результату, ніж за системою управління, заснованою 
на наказах.

Упровадження системи управління за результатами здійснюється, як пра-
вило, за допомогою використання допоміжного засобу — так званого “процесу 
сукупного розвитку” і здебільшого складається з трьох етапів:

1) “створення готовності до переходу” — послаблення сил, що підтримува-
ли організаційну структуру раніше, відкидання колишніх цінностей, правил, 
стилю управління (“руйнування” старої системи управління);

2) “перехід” — переоцінка цінностей, позицій і поведінки; звільнення 
творчих здібностей; свідомий розвиток; відчуття кожною людиною своєї зна-
чущості для організації; 

3) “стабілізація” — створення механізмів, що підтримують діяльність тру-
дового колективу і забезпечують ефективне функціонування організації; де-
легування більшої самостійності усім складовим організації та окремим ін-
дивідам; перетворення організації на природну сукупність мікроорганізацій, 
соціальну організацію (систему); окремий працівник стає активним суб’єктом 
управління.

Вважається, що період активного процесу сукупного розвитку становить 
від двох до п’яти років, залежно від стану розвитку стартової системи управ-
ління. Узагалі, він не має кінця, оскільки, по-перше, вимагає зміни парадиг-
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ми соціально-економічного мислення і, по-друге, процес соціально-економіч-
ного вдосконалення є постійним.

Діяльність із розвитку здійснюється шляхом постійного, безперервного 
навчання. На рівні виконавців ця діяльність відбувається в результативних 
групах. Це робочі групи, керівники яких регулярно збираються, щоб спільно 
вирішувати поточні проблеми й обговорювати перспективи розвитку. Велике 
значення мають робочі семінари, що організуються на всіх рівнях компанії у 
кожному колективі за допомогою зовнішнього консультанта. У деяких ком-
паніях здійснюється підготовка консультантів у своїй організації на спеціаль-
них семінарах.

Процес управління за результатами відбувається за такими етапами: виз-
начення результатів;  управління за ситуацією;  контроль за результатами.

Етап визначення результатів починається з глибокого аналізу прагнень, 
на основі яких визначаються бажані результати для різних рівнів. Такі ре-
зультати називаються ключовими; вони вимагають щорічної перевірки. 
Розрізняють такі типи ключових результатів: результати комерційної діяль-
ності; функціональної діяльності; підтримки.

До результатів комерційної діяльності належать обсяг діяльності (оборот) 
підприємства (фірми, організації), покриття витрат, рентабельність, вико-
ристання капіталу (інвестиції, обігові кошти), змінні й фіксовані витрати. 
Функціональними результатами й цілями є кількість і якість виробленої про-
дукції, ефективність використання енергії та сировини, виробничих потуж-
ностей. Результати підтримки, у свою чергу, сприяють досягненню комерцій-
них і функціональних результатів. До зовнішніх результатів підтримки 
належать характеристика підприємства, групи продукції, що випускається, і 
кожного окремого виду продукції, відносини із зовнішніми пов’язаними гру-
пами (табл. 6.1). Результати підтримки усередині організації можна визначи-
ти стосовно рівня мотивованості персоналу, атмосфери організації, вико-
ристання робочого часу й засобів комунікації, тобто швидкості проходження 
інформації. Після виділення ключових результатів переходять до визначення 
засобів, за допомогою яких вони будуть досягнуті.

Таблиця 6.1

Аналіз зовнішніх пов’язаних груп

Група
Зміни в очікуван-

нях груп
Очікувані зміни  

в групах
Небезпека  
з боку груп

Можливості, 
пов’язані  
з групами

Клієнти Відсутність залеж-
ності від традицій; 
зростання ролі 
ціни; зростання 
вимог до якості

Більше цінується 
індивідуальне 
обслуговування

Використання  
послуг конкурентів

Зацікавленість  
у розвитку підпри-
ємства

Держава Скорочення 
робочих місць; 
співпраця у сфері 
інвестицій

Підкреслюється 
необхідність рента-
бельності

Позбавлення ма-
теріальної  
підтримки

Співпраця між  
підприємствами 
галузі

Конку-
ренти

Розширення  
співпраці

Подальше розши-
рення співпраці  
з переглядом  
розподілу робіт

Краща стратегія 
і вища рентабель-
ність

Розумне 
об’єднання  
ресурсів
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Процес визначення результатів завершується позиціюванням напряму 
діяльності та комерційних ідей для її здійснення. Результати, що відповідають 
прагненням організації, виражаються у вигляді визначених цілей (які повинні 
бути конкретними, досяжними і вимірними), стратегій, ключових результатів 
і проміжних цілей. Результати, що відповідають прагненням керівництва, ві-
дображають у вигляді ключових результатів, цілей і календарних планів вико-
ристання робочого часу. Прагнення кожного члена організації виражаються 
планами просування службовими сходами і у житті в цілому.

Процес управління за ситуацією — управління по днях. Його основою є 
організація справ, діяльності людей і оточення таким чином, щоб плани вті-
лювалися в бажані результати. Особливістю цього етапу є те, що управління 
персоналом і взаємодію із зовнішнім середовищем неможливо уявити з усіма 
подробицями. Тому керівники повинні бути здатними аналізувати і врахову-
вати зовнішні та внутрішні ситуаційні фактори. Необхідно також володіти 
різними стилями управління і впливу для того, щоб використовувати їх від-
повідно до вимог сформованої ситуації. Крім того, потрібно брати до уваги на-
полегливість і творчий підхід з боку як керівника, так і підлеглого. Загалом 
фінська школа приділяє особливу увагу джерелам впливу (професійним якос-
тям) керівника, основними з яких є: 

•  зацікавленість і творча позиція;
•  плановість;
•  загальне управління;
•  уміння співпрацювати і керувати людьми;
•  мистецтво мотивування і стратегічного управління;
•  готовність до ризику;
•  відповідальність за робочі місця;
•  уміння пристосовуватися до змін і використовувати їх на користь ор-

ганізації;
•  готовність до взаємодії та управління групою.
Отже, у системі управління за ситуацією велике значення надається таким 

джерелам впливу керівників, як їхні особисті здібності до управління та авто-
ритет, що базується на здатності до управління, а значення формальної поса-
ди керівника поступово зменшується.

Велику роль на етапі процесу управління за ситуацію відіграє також пла-
нування, що поділяється на такі основні види: стратегічне, щорічне, плану-
вання графіків роботи.

Стратегічне планування починається з визнання ідеї результативного під-
ходу до діяльності організації, аналізу сильних і слабких сторін усередині ор-
ганізації та умов зовнішнього середовища. Потім розробляється прогноз на 
10–15 років і визначаються цілі на 3–5 років, що відповідають можливостям 
організації. На цій підставі формується стратегія управлінської діяльності 
(наприклад, методи підвищення конкурентоспроможності, основні шляхи до-
сягнення цілей).

Щорічно у результаті ситуаційного аналізу регламентуються плани ре-
зультативної діяльності груп та індивідів, тобто визначаються тимчасовий 
бюджет, необхідні машини й устаткування, трудові ресурси, інвестиції, а та-
кож складаються графіки.
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На рівні індивіда планується використання часу для тривалих, повторюва-
них і одноразових робіт; при цьому план складається лише на 50–60 % робочо-
го часу. На рівні організації планування результатів здійснюється так, щоб на-
весні планувалися результати, які потрібно одержати в майбутньому році, а 
восени розглядалися умови, необхідні для досягнення очікуваних результатів.

Заключним етапом управління за результатами є процес контролю за ре-
зультатами. Контроль здійснюється з метою оцінки кінцевих і проміжних 
результатів, рівня виконання передбачених планом заходів, ситуаційного уп-
равління. Досягнення кожного ключового результату і завдання оцінюється 
окремо, на підставі чого робляться висновки, що мають велике значення для 
планування на наступний період і вжиття відповідних заходів. Висновки 
поділяють за термінами виконання необхідних заходів: негайно, після деяких 
уточнень, на майбутній рік. При цьому заходи, що відкладаються, необхідно 
оцінювати реалістично.

За даною системою управління двічі на рік проводять бесіди за результата-
ми на всіх рівнях організаційної структури. Керівник або члени його робочої 
групи оцінюють, наскільки вдало було встановлено ключові завдання в мину-
лому періоді, чи сприяють вони досягненню поставлених цілей. Потім оці-
нюється відповідність визначених завдань необхідному рівню (завищення чи 
заниження), перевіряються досягнуті результати. Коли в колективі сформо-
вано спільну думку щодо досягнутих результати, розглядається питання про 
те, що перешкоджало досягненню успіху (наприклад, відсутність необхідної 
техніки, повноважень, навичок), а також уточнюються дії, що сприяють до-
сягненню успіху в майбутньому. Потім визначаються результати, яких необ-
хідно досягти в наступному періоді.

Отже, в управлінні за результатами найбільш істотним є спрямованість на 
результат. Можливості організації використовуються так, щоб плани діяль-
ності поширювалися від їх стратегічного рівня до планів індивідуального ви-
користання робочого часу окремими працівниками.

В управлінні за результатами разом із плануванням високо цінуються ви-
конання планів і контроль. Наполегливість, творчий підхід і обов’язковість 
при виконанні планів є відмітними рисами цієї системи управління. Важли-
вими факторами, що спрямовують діяльність організації, вважаються відсут-
ність негативного ставлення до випадковостей і незапланованих результатів; 
збалансований розвиток організації та змісту життя її працівників тощо.

Ефективність системи управління за результатами підтверджена вже бага-
торічним досвідом успішного функціонування значної кількості підприємств 
у Фінляндії. Проте вона залежить від багатьох факторів, оскільки зміни сис-
теми управління однаково поширюються на всі її підсистеми та елементи: на 
ціннісні орієнтири людини, на організаційні структури, на систему комуніка-
цій тощо. Розвиток обов’язково вимагає реальної активності вищого керів-
ництва, тому що воно своїм прикладом впливає на ставлення підлеглих до ро-
боти і сприяє залученню до процесу усього персоналу. У цьому разі успіх 
залежить від уміння використовувати творчі здібності членів організації, що 
неможливо за авторитарної системи управління. Спершу потрібно змінити 
культуру управління, а потім, коли підлеглі відчуватимуть відповідальність і 
бажання перейти на новий шлях розвитку, система управління за результата-
ми стане ефективною. Пріоритетною є зміна парадигми мислення перших 
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керівників (власників) підприємства. Саме у цьому виявляється дія принци-
пу “першого керівника”. 

Отже, квінтесенція особливостей менеджменту у країнах Північної Європи 
полягає у вирішенні проблем соціальної забезпеченості людей найманої пра-
ці. Працівники, яким гарантовано соціальне забезпечення і для яких створе-
но достатньо сприятливі умови праці, старанніше і якісніше виконують свою 
роботу, постійно підвищують власну кваліфікацію, перетворюються на актив-
ного суб’єкта управління підприємством. 

6.6. українська (східнослов’янська)  
модель менеджменту

Глобалізація процесів світового розвитку в напрямі створення єдиного ін-
формаційного простору з виходом на цивілізовані стандарти життя ставить пе-
ред людством дедалі нові проблеми. Вирішувати їх слід з якихось одних, чітко 
визначених принципових позицій, не задовольняючись побудовою дещо розми-
тої демократії (у тому числі такої, що передбачає боротьбу з тероризмом).

Безперечно, наймолодший із трьох європейських суперетносів (німецько-
го, романського і слов’янського) — слов’янський — ще не сказав свого остан-
нього слова, хоча вся історія його розвитку і особливо останні 90 років, а та-
кож два попередніх десятиліття не дають для цього, здавалося б, суттєвих 
підстав.

Перехід до інтелектуально зумовленого інформаційного суспільства посту-
пово ставить на порядок денний проблему рефлексивного осмислення про-
цесів, що відбуваються у світі, які ведуть сьогодні всю цивілізацію в невідо-
мість, можливо, із трагічним результатом. Найбільш придатним для такого 
осмислення, як це не дивно, є саме слов’янський етнос (і, найімовірніше, його 
східні відгалуження як більш віддалені від прагматики Заходу). Адже саме 
для нього характерними є пошук сенсу життя і віра в майбутнє, багато в чому 
ігноруючи негоди сьогодення. Нав’язаний ж нам ззовні прагматичний речо-
визм руйнує східнослов’янський романтизм в інтелектуальному сприйнятті 
процесів і може знищити нас як духовне утворення, позбавивши волі до само-
розвитку.

Проте, якщо вчасно зрозуміти зміст того, що відбувається, можна створити 
нову ідеологію розвитку світового співтовариства в межах реалізації антропо-
соціального підходу до такого розвитку (виходячи із сутності людини як біосо-
ціальної істоти). При цьому використання досвіду як економічно розвинених 
країн, так і східнослов’янського співтовариства є обов’язковою умовою. 

Сьогодні ситуація на всьому східнослов’янському просторі стає загрозли-
вою. Ми сліпо переходимо до дикого капіталізму початку минулого сторіччя, 
формуючи дивне суспільство, у якому бути моральним означає бути дурнем. 
Навіть один цей факт може стати причиною нашого поглибленого відставання 
від цивілізованого світу, який, у свою чергу, не може пишатися значними успі-
хами на шляху створення істинно громадянського і осмисленого суспільства.

Але чи можна в найближчі роки “увірватися” у цей світ зі своїм оригіналь-
ним східнослов’янським “обличчям”, минаючи етапи розвитку інших етносів, 
більш практичних, але менш заклопотаних пошуками сенсу життя. Адже, як 
сказав один із класиків минулого сторіччя, ми — народ переважно таланови-
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тий, але ледачого розуму. Потрібно зуміти задіяти цей розум і таланти через 
формування суспільства на основі створення системи управління, що сприяє 
доцільній діяльності наших співвітчизників, які сьогодні гублять свої талан-
ти в пияцтві та наркоманії чи реалізують себе за кордоном. Проте, щоб зміни-
ти ситуацію, спершу необхідно зрозуміти, чому ми такі, й чи є в нас шанс 
здійснити такі зміни. Безперечно, такий шанс є.

Специфіка відносин влада — народ у східнослов’янських державах почала 
цікавити дослідників вже у ХІХ ст. Значний внесок у пізнання природи цих 
відносин зробив найвідоміший російський історик С. Соловйов. Зокрема, він 
пов’язує це з тим, що на слов’янських землях на понад 200 років довше порів-
няно із Заходом проіснувала князівсько-дружинна система правління. Коли 
на Заході вже “осіли” і почали будувати свою державність через раціональне 
використання обмежених ресурсів, у першу чергу, земельних, на слов’янських 
просторах продовжувала правити управлінська еліта в особі князя і його дру-
жини. Збираючи данину з місцевого населення, князь і дружина не були 
жорстко прив’язані до певних володінь, а дружинники — до своїх князів. Ве-
ликі простори і багатство природних ресурсів давали можливість дружині 
безбідно жити за рахунок праці селян і ремісників, водночас зневажаючи таку 
працю і її носіїв, захоплюючи все нові й нові території.

Ця неповага до чужої праці й людей, які нею займалися, досить чітко про-
глядається протягом усієї нашої історії на прикладі оплати праці тих, хто 
працював, у тому числі на державній службі. Зокрема, ще в ХVІІ ст. збирачі 
податків одержували платню, на яку свідомо не можна було прожити. Для за-
безпечення свого існування їм доводилося входити в змову із “злодіями”, 
створюючи їм умови для продовження злочинної діяльності, а собі добуваючи 
засоби для безбідного життя.

У цьому контексті цікавими є деякі документи з указів Петра Першого, в 
яких сам цар нагадував чиновникам, які призначалися на державні посади, 
що платня там невелика, але посада прогодує..., а лісникам взагалі платити 
не треба, вони все одно ліс крадуть. Як бачимо, корені сучасної корупції та 
хабарництва йдуть здавна і, насамперед, від неповаги до праці та її резуль-
татів, що створило безпрецедентну систему трудових взаємин стосовно ре-
зультатів праці, яку першим помітив А. Богданов (Малиновський) у своїй ві-
домій “Тектології…”. Він зазначив, що нашу ментальність відрізняє вся 
знаменита трійця національної тектології: “либонь, мабуть і як-небудь”, що 
стала наслідком слабких організаційних зв’язків усередині етносу і характе-
ризує низький рівень нашої культури [6].

Цей, здавалося б, простий висновок виявився на диво глибоким, дотриму-
ючись його, можна пояснити всі наші великі успіхи і такі самі невдачі (особ-
ливо останні). Наприклад, переважна більшість наших найбільших успіхів 
(Дніпрогес, Комсомольск-на-Амурі, Біломорканал та інші) досягалися на тлі 
величезних витрат ресурсів і життів. Згадаємо також усі реформи, починаю-
чи з 1861 р., що ніколи не доводилися до завершення. Примітна щодо цього 
проголошена перебудова 1985 р., розпочата без будь-яких концептуальних 
розробок стратегії її здійснення і глибоких теоретичних обґрунтувань. Чим 
вона закінчилася, відомо усім.

Нинішня трансформація суспільства після 1991 р. на східнослов’янському 
просторі також здійснюється методом проб і помилок (без знання загального 
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ми вирішуємо часткові питання, прирікаючи себе на хитання і безпринципну 
поведінку), практично наосліп. Результати її — наявність до 80 % бідного на-
селення.

Нам дотепер невідомо, яке суспільство ми будуємо. Гарні заяви про побу-
дову демократичної, соціальної, правової держави залишаються тільки де-
клараціями, не підкріпленими ні теоретичними обґрунтуваннями, ні страте-
гічно грамотними практичними діями.

Тому не дивуємося відомій приказці, корені якої відкрив А. Богданов 
своєю трійцею: “Задумуємо, як краще, а виходить ... як завжди”. Це, дійсно, 
наслідок нашого “либонь, вийде”. Але не виходить.

“Либонь, мабуть і як-небудь” пояснюють і цілу низку інших, властивих ба-
гатьом із нас особливостей трудової ментальності: зробити головне, а дрібниці 
залишити на потім; безвідповідальність; прагнення без праці піймати рибку 
зі ставка; працювати абияк тощо. Особливий статус у системі наших трудових 
відносин має безвідповідальність, з одного боку, як внутрішній стан чи осо-
бистісна якість працівників, а з іншого — підтримуване чинною сьогодні (і у 
минулому) системою управління без чіткого зворотного зв’язку за кінцевими 
результатами. Правляча еліта завжди цуралася (боялася) цих результатів.

Найголовнішою властивістю нашої ментальності, яку варто виділити окре-
мо і яка виходить з вищезгаданої тріади національної психології, є правовий 
нігілізм як одна із найдивніших якостей східнослов’янського етносу. Ігнору-
вання законів, указів, постанов, правил, стандартів, технологій тощо — це 
природний стан більшості наших співвітчизників (з яких і виходять суб’єкти 
управлінської еліти). Чи то пішоходу перейти вулицю на червоне світло, чи то 
порушити самим депутатам прийняті ними ж закони, чи то робітнику пору-
шити технологію виготовлення деталі, чи то працівнику ДАІ дивитися крізь 
пальці на порушення правил дорожнього руху з боку “елітних” номерів авто-
мобілів та ін. — все це ланки одного ланцюга, а саме правового нігілізму.

Очевидно, що на базі такого нігілізму дії суддів і чиновників, які порушу-
ють за хабарі елементарні закони, уже не здаються настільки аморальними. 
Такими ж здавалися за радянських часів дії маси “несунів”, які “дозаробля-
ли” до необхідної зарплати систематичними крадіжками з об’єктів суспільно-
го виробництва, з колгоспних ланів тощо. Тобто аморальність стала нормою 
наших повсякденних відносин.

Таким чином, неповага до праці з боку правлячої еліти як головного фак-
тора багатства і його носія — людини — призвела до фактично низької оплати 
цієї праці та до вироблення такого ставлення до неї, що характеризується як 
“либонь, мабуть і як-небудь” (що різко відрізняє нас, скажімо, від німців, ан-
глійців, японців та інших народів).

Наслідком цього стало на диво байдуже ставлення і до самої людини, яка 
здійснює працю. Поступово у людей сформувалося чітке розуміння того, що 
шансів чесною працею заробити собі пристойні умови існування дуже мало. 
Звідси масове дрібне злодійство в “низах” і велике — у “верхах”.

Справа в тім, що вперше висловлене Петром Першим кредо царської Русі: 
“посада прогодує” міцно ввійшло в нашу ментальність як наслідок неповаги 
до праці з боку правлячої еліти. І саме тому, що воно всмокталося у кров на-
ших співвітчизників з молоком матері, кожен хто увійшов до цієї еліти (на-
віть найморальніша людина), поводиться так, як диктує діючий механізм уп-
равління, що обумовлює всю систему виробничих відносин.
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Це призводить до дуже руйнівних наслідків — ігнорування людини як осо-
бистості сприяє розмиванню розуміння первинності людини як головної про-
дуктивної сили суспільства. Усе це зумовило панування технократичного під-
ходу до управління суспільними процесами, на перший погляд, безневинного, 
а по суті такого, що робить нас вічно економічно і технологічно відсталими. 
Тому що людина створює машини і технології і їх же використовує.

От чому менеджмент, об’єктом якого є винятково трудова діяльність ін-
дивіда і колективу, а предметом — організування доцільної трудової діяль-
ності, став головним джерелом — інструментом багатства економічно розви-
нутих країн. Під “прапором” безкровної менеджерської революції пройшло 
усе ХХ століття, починаючи з упровадження тейлорівських методик органі-
зації доцільної трудової діяльності вантажників.

Проте ця менеджерська революція (остання з п’яти управлінських револю-
цій) пройшла повз східнослов’янські держави. У цих державах категорія “уп-
равління” охоплює чотири види об’єктів, серед яких трудова діяльність ін-
дивіда і колективу посідає останнє, четверте місце. Перше місце відведено 
таким об’єктам, як потоки ресурсів, у першу чергу фінансові, матеріально-
технічні та паливно-енергетичні, друге — процесам (технологічним, навчаль-
но-виховним тощо), третє — машинам, устаткуванню. І лише в останню чергу 
йдеться про людей (працівників).

Отже, “посада прогодує” як наслідок неповаги до чужої праці та застосу-
вання технократичної системи управління, слабко пов’язаної з менеджмен-
том, ставить практично будь-яку посаду в апараті влади над людиною. Водно-
час кожна така посада саме й існує для того, щоб створювати нормальні умови 
для життєдіяльності людини, незалежно від її віросповідання, у межах за-
гальнолюдської моралі та національних традицій.

Проте ідеологія “посада прогодує”, що призводить до відділення інтересів 
учасника влади від інтересів інших людей, поширюється не тільки на систему 
державного управління, а й на виборні посади. Буквально на другий день піс-
ля виборів народний депутат — це вже не довірена особа людей, які передали 
йому повноваження впливати на їхню долю. Це вже людина зі своїми інтере-
сами, що дедалі менше збігаються з інтересами людей, які його обрали (зро-
зуміло, є винятки з правил).

У контексті викладеного для суспільної (зокрема, управлінської) науки 
немає більш значущого за своєю сутністю надзавдання, ніж повернути владу 
обличчям до людини як особистості та головної продуктивної сили суспільс-
тва.

Визнати первинність людської діяльності у всіх процесах, що відбувають-
ся на землі (крім природних катаклізмів), означає стати на шлях визнання 
антропосоціального підходу як методологічної парадигми формування ефек-
тивної системи управління суспільством в органічній єдності із системним 
підходом, значущість якої повною мірою ще не усвідомлена.

А оскільки в основі людської діяльності — праця як провідний фактор 
створення економічного багатства, то саме з аналізу праці (як наукової кате-
горії) потрібно розпочати формування механізму антропосоціального управ-
ління східнослов’янським суспільством. Починати слід з базисного його еле-
мента — соціального об’єкта, в якому працівники у процесі трудової 
діяльності взаємодіють між собою і з машинами стосовно виготовлення по-
слуг чи продуктів для споживання, що називаються цінним кінцевим продук-
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том, який має споживчу вартість. Таким соціальним об’єктом можуть бути 
підприємство, фірма, установа, орган управління тощо. Методологічними за-
садами організації доцільної трудової діяльності є вчення про двоїсту природу 
праці, уперше доведену К. Марксом у першому томі “Капіталу” [17].

Зміст цього вчення зводиться до чіткого поділу сутності праці на дві кате-
горії: конкретну і абстрактну. При виконанні будь-якої роботи спостерігаєть-
ся поділ праці на ці категорії. При цьому конкретна праця створює споживчу 
вартість. Абстрактна праця визначає її вартість, тому що характеризується 
загальними витратами мускульної, розумової чи психічної енергії, а також 
витратами часу при створенні споживчої вартості. І хоча праця єдина як про-
цес, такий поділ дуже важливий для розуміння сутності підвищення його 
ефективності.

Наприклад, якщо ми будемо виробляти продукт, що не знаходить спожива-
ча, то уся праця є марною, оскільки усі витрати енергії і часу стали даремними. 
Так працювала чимала частина підприємств промисловості та сільського госпо-
дарства за радянських часів, коли на мільярди карбованців накопичувалось 
на підприємствах і в сільськогосподарських організаціях непрацююче устат-
кування, а вироблена сільгосппродукція не доходила до споживача. Якщо 
врахувати, що при цьому витрачалася минула праця (метал, виплавлений ме-
талургами, чи електроенергія, вироблена на електростанціях, тощо), то за-
гальні втрати праці зростали багаторазово.

Або, наприклад, виготовляється продукт, потрібний споживачу. Проте 
витрати на нього настільки великі, що цей продукт чи послуга неконкурен-
тоспроможні. Абстрактна праця нераціонально витрачена або через відсталу 
технологію, або внаслідок неорганізованої роботи працівників (щодо роз-
поділу повноважень, мотивації персоналу, забезпечення робочих місць засо-
бами виробництва тощо), чи непрофесіоналізму працівників через їхню  
невідповідність займаній посаді, тобто, виготовляючи навіть потрібну про-
дукцію, можна зробити її незатребуваною через високі витрати, що познача-
ються на ціні.

У кінцевому підсумку, на практиці в органах державної влади багато видів 
робіт виявляються марними, навіть якщо вони виконуються професійно, чи 
корисна робота здійснюється неоперативно, з великими витратами зусиль і 
часу через те, що або слабко організована робота виконавців, або виконавці 
знаходяться не на своїх місцях. Це, дійсно, велике відкриття, спираючись на 
яке, можна повною мірою реалізувати ідею доцільної праці в будь-якому сус-
пільстві, зробивши цю працю реально ефективною.

На жаль, радянська суспільна (у першу чергу, економічна) наука пройшла 
повз це відкриття, обґрунтовуючи соціалістичний спосіб виробництва, дійс-
но, на “либонь”, так і не заглибившись в природу праці як головного фактора 
багатства. Тим самим схоластичність і догматичність вітчизняної суспільної 
науки знайшли могутнє підтвердження саме в ігноруванні вчення про двоїсту 
природу праці та формуванні на цій основі механізму організації доцільної 
трудової діяльності персоналу на соціальних об’єктах.

Планова система господарювання за радянського соціалізму не зуміла кон-
кретну працю працівників органів влади зробити корисною, а абстрактну пра-
цю — раціональною, так само, як і на величезній більшості підприємств еко-
номічного базису країни. У контексті викладеного ринкова економіка в межах 
розвиненої конкуренції сприяє тому, щоб ситуація змінилася на краще.
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Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте особливості американської моделі менеджменту.
2. Як змінювалася організаційна структура управління американських 

компаній у XIX–XX ст.?
3. В яких країнах застосовується англо-американська модель корпоратив-

ного управління? Наведіть її характеристики.
4. Охарактеризуйте особливості планування в компаніях США.
5. Яку специфіку має управління персоналом у фірмах США?
6. Які фактори вплинули на формування японської моделі управління?
7. За якими критеріями оцінюється діяльність японських менеджерів?
8. Розкрийте зміст німецької управлінської системи “смертних гріхів” 

В. Хоєра.
9. У чому полягає зміст та роль “моделі Гарцбурга” в управлінні персона-

лом німецьких підприємств?
10. Назвіть основні елементи німецької моделі управління акціонерними 

товариствами.
11. Розкрийте зміст концепції підприємства французьких економістів Д. Ру 

та Д. Сульє.
12. Наведіть класифікацію основних функцій французького менеджменту.
13. Дайте загальну характеристику соціально-економічного розвитку країн 

Північної Європи.
14. Визначте роль соціального партнерства у формуванні менеджменту в 

країнах Північної Європи.
15. Розкрийте особливості менеджменту країн північноєвропейського ре-

гіону.
16. У чому полягає зміст фінської концепції управління за результатами?
17. Охарактеризуйте ментальні особливості українських менеджерів і робіт-

ників.
18. Розкрийте вплив історії нашої країни на формування національної мо-

делі менеджменту.
19. Якою, на ваш, погляд повинна бути східнослов’янська (українська) мо-

дель управління? 
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Розділ 7 

Видатні  ПоСтаті  В  менеджменті

Адлер Ненсі
Ненсі Адлер (нар. 1948) — одна з провідних американських фахівців у га-

лузі стратегічного управління міжнародними людськими ресурсами та гло-
бального розвитку організацій.

Народилася у Каліфорнії (США) в 1948 р.; закінчила Каліфорнійський уні-
верситет м. Лос-Анджелеса зі ступенем доктора наук за фахом “менеджмент”; 
працювала стажистом у Білому домі в 1969–1970 рр.; в 1980 р. обійняла поса-
ду професора в Університеті Макгілла (Монреаль, Канада); одержала звання 
“Жінка року” в 1996 р.; кращий університетський професор Канади 1991 р.

Основні праці: “Міжнародні аспекти організаційної поведінки” (1986); 
“Жінка у світі менеджменту” (1988); “Межі конкуренції: жінки-менеджери в 
глобальній економіці” (1994).

Н. Адлер здійснює дослідження і консультування з питань стратегічного 
управління міжнародними людськими ресурсами, поводження жінок — про-
відних менеджерів і жінок — світових лідерів, ведення міжнародних перего-
ворів, вирішення проблем культурного синергізму і глобального розвитку ор-
ганізацій. Її праці набули широкого міжнародного визнання. Наприклад, 
праця “Міжнародні аспекти організаційної поведінки” використовується в 
багатьох країнах під час проведення управлінських семінарів, а також у про-
цесі навчання студентів з програм менеджменту в умовах мультикультурного 
середовища.

Н. Адлер є одним з провідних фахівців у сфері міжнародного менеджменту. 
Вона не тільки співпрацювала з відомими транснаціональними компаніями в 
розробленні проектів для країн Європи, Північної та Південної Америки, Се-
реднього Сходу й Азії, а й написала понад 70 наукових статей, керувала ство-
ренням фільму “А Portable Life”. Діяльність багатьох сучасних організацій 
давно вийшла за національні межі, і Н. Адлер одна з перших звернула на це 
увагу. Донедавна більшість уявлень про менеджмент ґрунтувалися на амери-
канському досвіді. Проте сьогодні не можна зводити все світове розмаїття спо-
собів управління до кількох досить простих універсальних принципів, оскіль-
ки доведено, що не існує єдиного найкращого способу управління.

Акофф Расел
Расел Акофф (нар. 1919) — американський вчений, який зробив значний 

внесок у розвиток теорії та наукових методів управління.
Народився в 1919 р. у м. Філадельфія, США; в 1941–1942 і 1946–1947 рр. — 

асистент викладача (філософія) у Пенсільванському університеті; 1942–
1946 рр. — служба в армії США,; 1947–1952 рр. — асистент професора в Уей-
новському університеті м. Детройта; 1951–1964 рр. — ад’юнкт-професор і 
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професор у Технологічному інституті Кейса; 1964–1986 рр. — Пенсільвансь-
кий університет: професор кафедри системотехніки й кафедри наукових ме-
тодів керування; голова рад факультетів статистики, дослідження операцій і 
вивчення соціальних систем; директор Центру наукових методів управління і 
Центру Буша; 1986 р. — почесний професор кафедри наукових методів керу-
вання Пенсільванського університету; голова правління Інституту інтерак-
тивного менеджменту (INTERACT), Філадельфія.

Основні праці: “Методи дослідження” (разом з У. Черчменом), 1950; “Вве-
дення в дослідження операцій” (разом з У. Черчменом, Е. Л. Арноффом), 
1957; “Гід Менеджера з операцій дослідження” (разом з П. Рівет), 1963; “Ос-
новні принципи дослідження операцій” (разом з М. Сасієні), 1968; “На ціле-
спрямованих системах” (разом з Ф. E. Емері), 1972; “Мистецтво вирішення 
проблеми”, 1978; “Створення корпорації майбутнього”, 1981; “Гід для керу-
вання майбутнім вашої корпорації” (разом з Е. Вергара, Д. Череджадаї), 1984; 
“Пожвавлення західних економік” (разом з П. Брохоломом, Р. Сноу), 1984; 
“Керування в малому”, 1986; “Міфи Акоффа”, 1991; “Демократична корпора-
ція”, 1994.

Роботи Р. Акоффа відіграли велику роль у розвитку теорії та наукових ме-
тодів управління. Де б він не висловлював свою думку, учений безкомпроміс-
но відстоював необхідність активної участі, креативного підходу до вирішен-
ня проблем, поліпшення майбутнього й вимоги “планувати або бути 
планованим”. Найпомітнішим є його внесок у теорії дослідження операцій, 
інтерактивного планування, циркулярних організацій. На початку 50-х років 
він разом з У. Черчменом активно працював у сфері дослідження операцій, 
але в 70-х роках дійшов висновку, що представники цієї наукової сфери не 
змогли адекватно відреагувати на вимоги, що змінилися. Вони, як і раніше, 
приділяли основну увагу операційним і тактичним методам, тоді як корпора-
тивні менеджери вже перейшли до методів стратегічного планування. Крім 
того, у 80-х роках викладачі, які читали лекції з дослідження операцій, не 
маючи достатнього досвіду практичної роботи, черпали основні знання з під-
ручників. Тому Р. Акофф, який за його словами завжди орієнтувався на пот-
реби ринку, залишив сферу дослідження операцій. Почався новий етап його 
наукової діяльності, який був присвячений цілеспрямованим корпоративним 
системам, що характеризують взаємозалежність проблем (так званій “міша-
нині”). Розробки вченого на початку 80-х сформувалися в новому підході, що 
одержав назву інтерактивного планування і мав заохочувати прагнення лю-
дей до вироблення ідеальних проектів, пошуку способів їхньої реалізації. 
У 80-х роках і особливо у 90-х він виявляв інтерес і до іншої проблеми — до-
слідження циркулярних організацій, які за своєю структурою є демократич-
ними ієрархіями. Думки вченого щодо власного майбутнього з гумором 
викладено в його спеціальних публікаціях. 

Кар’єра Р. Акоффа успішно тривала протягом шести десятиліть. Його нау-
ковий внесок завжди мав яскраво виражену практичну спрямованість. Він не 
претендував на роль всезнаючого вчителя й волів займатися власними думка-
ми, а не думками інших людей. Керувався потребами ринку, і тому його робо-
ти завжди відповідали поточним запитам аудиторії. Ці рушійні сили виявля-
ли себе на кожному етапі його діяльності. 
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Ансофф Ігор
Ігор Ансофф (нар. 1918) — відомий американський вчений, фахівець у га-

лузі стратегічного менеджменту. 
Народився 12 грудня 1918 р. у м. Владивосток (Росія). Закінчив Стівен-

сонський технологічний інститут у штаті Нью-Джерсі (отримав дипломи ін-
женера-механіка та магістра природничих наук), у 1948 р. одержав док-
торський ступінь в Університеті Брауна (Род-Айленд). Обіймав керівні посади 
в RAND Corporatіon, Каліфорнія (1948–1956) і в Lockheed Aіrcraft Corporatіon 
(1956–1963), посаду професора в Університеті Меллона Карнегі, штат 
Пенсільванія (1963–1968) і в Університеті Вандербильта, штат Теннессі 
(1968–1976), а також професора Європейського інституту передових дослід-
жень у галузі управління в Брюссельській та Стокгольмській школах еконо-
міки (1976–1983). Під час роботи в Стокгольмі та Брюсселі організував 
об’єднання дослідників проблем стратегічного управління. Почесний профе-
сор кафедри стратегічного управління Міжнародного університету Сполуче-
них Штатів у штаті Каліфорнія (1983). 

І. Ансоффа часто називали “батьком стратегічного менеджменту” на знак 
визнання його внеску в теорію та практику оптимізації довгострокової при-
бутковості організацій, які обслуговують зовнішнє середовище. До них уче-
ний відносить компанії, що, приділяючи головну увагу основним видам своєї 
бізнес-діяльності, сприяють розвитку соціально-політичного оточення. Ті 
фірми, що обслуговують тільки самих себе, швидко втрачають перспективи 
розвитку і гинуть. Першою новаторською друкованою працею І. Ансоффа 
була книга “Корпоративна стратегія” (1965), в якій він виклав алгоритм про-
цесу визначення стратегічної поведінки фірми. Друга його книга “Стратегіч-
ний менеджмент” (1979) підняла стратегічне планування до рівня багатофак-
торного процесу, що враховує також ключові параметри, які визначають 
стратегічну поведінку й успіх фірми, динаміку поведінки індивідів і груп лю-
дей, політичні зміни і культуру організації. До основних робіт ученого нале-
жать також “Впровадження стратегічного менеджменту” (разом з Е. Дж. Мак-
Доннеллом, 1984) та “Нова корпоративна стратегія” (1988). Ансофф зробив 
величезний внесок у розвиток стратегічного менеджменту: 

1) створив “всеосяжну багатофакторну теорію управління стратегічною 
поведінкою” організацій, що обслуговують зовнішнє середовище; 

2) у межах цієї теорії було розроблено “теоретичну парадигму можливого 
стратегічного успіху”, в якій висуваються різні гіпотези успішної поведінки 
фірм за різних рівнів зовнішньої турбулентності; 

3) здійснив широкомасштабні емпіричні дослідження парадигми успіху в 
структурі різних галузей у різних країнах світу (1983–1990), в яких підтвер-
див правильність своїх парадигм;

4) сформулював поняття “парасолька парадигм”, що уточнює обґрунто-
ваність застосування формул стратегічного успіху, запропонованих іншими 
дослідниками; 

5) використовуючи цю парадигму, створив і перевірив метод всеосяжного 
стратегічного управління (“стратегічний менеджмент у реальному часі”), що 
може використовуватися для оптимізації майбутнього потенціалу прибутко-
вості бізнес-підприємств та інших організацій, які обслуговують зовнішнє се-
редовище. 
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Найважливішими для формування теорії стратегічного менеджменту нау-
ковими досягненнями І. Ансоффа є створення концепції зовнішньої турбу-
лентності, визначення парадигми можливого стратегічного успіху та розроб-
лення методу стратегічного управління в реальному часі. 

Зовнішня турбулентність. І. Ансофф створив модель зовнішнього середо-
вища, що має п’ять рівнів турбулентності — від найбільш слабкого та легко 
прогнозованого до найбільш мінливого та непередбаченого. На думку вчено-
го, для кожного з цих рівнів може бути розроблена оптимізована модель по-
ведінки фірми. Для того щоб фірма змогла збалансувати свої стратегічні та 
операційні можливості, вона повинна брати до уваги зовнішні та внутрішні 
умови і коригувати свою позицію з метою досягнення бажаних результатів. 
Такий підхід сприяє розумінню того, що аналіз та інтерпретація зовнішнього 
середовища фірми є ключовою умовою її стратегічного успіху. 

Стратегічна парадигма можливого успіху. Для одержання свого другого 
важливого результату І. Ансофф використовував модель передбачуваної тур-
булентності для побудови стратегічної парадигми можливого успіху, заснова-
ної на трьох змінних: рівні турбулентності зовнішнього оточення фірми, сту-
пені агресивності стратегічної поведінки фірми у зовнішньому середовищі, 
реактивності керівництва фірми (тобто його здатності швидко реагувати на 
зовнішні зміни). Те, що фірма в один період часу може діяти успішно, а в ін-
ший зазнає збитків, навело вченого на думку про необхідність узгодження 
стратегії її поведінки з рівнем турбулентності зовнішнього середовища та ро-
зуміння того факту, що в противному разі фірма неминуче розориться. Ре-
зультатом цих міркувань стало створення стратегічної парадигми можливого 
успіху. Для демонстрування зв’язку між зовнішніми умовами, стратегією та 
організаційними можливостями фірми І. Ансофф розробив спеціальні набори 
тріад. Стратегічна парадигма можливого успіху набула емпіричного підтвер-
дження майже в 1000 стратегічних бізнес-одиницях, у 12 промислових секто-
рах і у 8 країнах різних континентів та одержала різні варіанти практичного 
застосування. 

Стратегічне управління в реальному часі. Третій важливий результат, от-
риманий І. Ансоффом, полягає в розробленні практичного процесу управлін-
ня, що одержало назву “стратегічний менеджмент в реальному часі”. Цей 
процес, заснований на використанні стратегічної парадигми можливого успі-
ху, орієнтований на надання допомоги менеджерам, які діють в умовах турбу-
лентного і непередбаченого зовнішнього середовища. Характерними рисами 
стратегічного управління в реальному часі є: 

1) використання стратегічної парадигми можливого успіху для аналізу го-
товності фірми до успішної роботи в майбутньому; 

2) прагнення того, щоб мислення керівників і культура фірми адекватно і 
швидко реагували на зміну рівня турбулентності зовнішнього середовища; 

3) передбачення того, що стратегічне трансформування фірми неминуче 
спричинить опір сил, які перешкоджають змінам, внаслідок чого виникає необ-
хідність використання попереджувальних заходів, спрямованих на перетво-
рення цієї протидії на сили, що забезпечують підтримку та схвалення; 

4) визнання непередбачуваності майбутніх подій і прагнення надати мене-
джерам допомогу в оцінюванні ризиків, пов’язаних із прийняттям кожного 
значного стратегічного рішення; 
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5) поєднання результатів підприємницького стратегічного планування, 
яке повинне позиціонувати фірму з погляду її успіхів у майбутньому з реак-
цією в режимі реального часу, що допомагає фірмі передбачати небезпеки і 
можливості, які відкриваються; 

6) своєчасне введення у фірмі, що діє в режимі реального часу, системи 
стратегічного контролю;. 

7)  визнання того факту, що в турбулентному зовнішньому середовищі на-
віть щонайкраще розроблені стратегії можуть з високою імовірністю вияви-
тися абсолютно неефективними. Стратегічне управління в реальному часі дає 
змогу подолати подібні проблеми за допомогою використання системи страте-
гічного контролю, що дозволяє переглядати поточні плани. 

Методи стратегічного управління в реальному часі. І. Ансофф і його спів-
робітники розробили серію процедур, використання яких дає можливість 
керівникам фірм успішно пройти різні етапи стратегічного управління в ре-
альному часі. До них належать: 

1) стратегічне сегментування, коли в зовнішньому середовищі фірми іден-
тифікуються окремі ділянки, здатні надати їй певні можливості в майбут-
ньому; 

2) вирішення проблем у режимі реального часу, що дає змогу ідентифіку-
вати нові тенденції, небезпеки та сприятливі можливості й вчасно реагувати 
на них; 

3) діагностика стратегічної готовності до роботи в умовах майбутнього; 
4) розроблення загального плану управління, що ідентифікує особливості 

провідних керівників і менеджерів, які забезпечать фірмі досягнення успіху в 
майбутньому; 

5) планування підприємницької позиції фірми, що визначає її майбутнє 
становище в турбулентних і непередбачених зовнішніх умовах; 

6) стратегічне перетворення організації, що передбачає розроблення стра-
тегії фірми і управління її трансформацією, а також оцінку і контроль її здат-
ності протистояти наміченим змінам.

Аржирис Кріс 
Кріс Аржирис (нар. 1923) — відомий американський вчений, засновник 

теорії та стратегії досліджень і методології навчання, що одержали загальну 
назву “наука про дію” (теорія дії”). 

Народився 16 липня 1923 р. у м. Ньюарке, штат Нью-Джерсі (США). За-
кінчив Університет Кларка (1947), одержав ступінь магістра природничих 
наук у Канзаському університеті (1949) та ступінь доктора природничих наук 
у Корнельському університеті (1951). Професор кафедри освіти та організа-
ційної поведінки Гарвардського університету. На ранніх етапах наукової 
діяльності перебував під значним впливом робіт Роджера Баркера, Фрица 
Хайдера і Курта Левіна. 

Основні праці: “Особа і організація” (1957), “Теорія і метод інтервенції” 
(1970), “Організаційне дослідження” (разом з Д. Сконом, 1978), “Внутрішні 
суперечності строгого дослідження” (1980), “Міркування, вивчення і дія: ін-
дивідуальне та організаційне” (1982), “Подолання організаційного захисту” 
(1990), “Знання для дії” (1993). 
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Запропонований К. Аржирисом підхід застосовується як до індивідів, так і 
до організацій, дає можливість домогтися зміни поведінки окремих людей та 
соціальних систем. Учений стверджував, що люди й організації повинні усу-
вати протиріччя між намірами та реальними діями, розкривати зміст ціннос-
тей і припущень, розробляти і перевіряти альтернативні типи поведінки і сис-
теми цінностей. Його ідеї і методи застосовуються до вирішення повторюваних 
проблем, головоломок і парадоксів, що виникають у різних процесах: навчан-
ні, організаційному розвитку, розробленні соціальних теорій і вдосконаленні 
методів управління. Він вважав, що в організаціях з пірамідальною структу-
рою процес праці, що складається з найпростіших операцій, які не потребу-
ють кваліфікації, затримує дозрівання особистості та заважає задоволенню 
людських потреб вищого порядку. Продемонстрував, як подібні ефекти про-
стежуються в традиційних методах досліджень, що ставлять випробуваних у 
ситуації, які передбачають однобічне управління. К. Аджирис використовує 
методи досліджень, що передбачають здійснення інтервенцій (втручання) на 
робочому місці випробуваного; такі інтервенції дають змогу безпосередньо 
спостерігати реакцію на виникнення різних загроз сформованої системи від-
носин. 

Значна частина наукової діяльності К. Аржириса була присвячена створен-
ню проблемно орієнтованого ціннісного підходу до розроблення надійної і 
практично застосовної теорії, яка дає можливість досліджувати ненавмисні 
наслідки поведінки, здійснюваної з метою підвищення міжособистісних ком-
петенцій. Згідно з нею вища компетентність спричиняє зміни, що, у свою чер-
гу, забезпечують підвищення життєздатності індивіда чи організації. 

Організації та індивіди. На перших етапах своєї наукової кар’єри К. Ар-
жирис показав, що менеджери традиційного типу здебільшого засновують 
свої управлінські структури, системи і методи на неточних припущеннях 
щодо природи людини і характеру міжособистісних відносин. Він зазначав, 
що ці менеджери, очевидно, дотримуються таких уявлень: люди діють най-
більш ефективно, коли їхня поведінка є раціональною; основні людські сто-
сунки повинні узгоджуватися із завданнями досягнення цілей, що постають 
перед організаціями; на людські взаємини найефективніше можна впливати 
за допомогою однобічних дій, примусу і контролю. Відповідно до цих поглядів 
організації, як правило, створювалися з використанням принципів спеціаліза-
ції робочих завдань, єдності напрямку розвитку, повної визначеності викорис-
товуваних команд. Крім того, керівники організацій одержували виключне 
право планувати майбутню діяльність, оцінювати її ефективність, визначати, 
яка інформація є важливою і підлягає поширенню серед підрозділів, а також 
створювати систему заохочень і покарань для підтримання обраних цінностей 
і методів дій. К. Аржирис дійшов висновку, що формальні організації створю-
ють у здорового, зрілого індивіда лише короткострокове розуміння майбутніх 
перспектив, породжують відчуття розчарованості, стають причиною особис-
тих невдач і конфліктів. 

Суб’єктивність результату досліджень. К. Аржирис вважав, що фахівці із 
суспільних наук здебільшого розробляють і здійснюють дослідження, результа-
ти яких виявляються залежними від переконань і методів, що впливають на 
поведінку людини. Строгі методи досліджень ставлять випробуваних у такі си-
туації, що відповідають психосоціальній структурі пірамідальних організацій. 
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При цьому для досягнення внутрішньої обґрунтованості усі функції контролю 
покладаються на дослідників, які приймають рішення. Цілі досліджень вста-
новлюються в явній формі та мають чітке визначення, при цьому переважають 
критерії об’єктивності та раціональності. Проте, як показав К. Аржирис, на-
слідки такого підходу можуть виявитися дуже різними: від тісного співробіт-
ництва до прихованої ворожості, від фізичного відхилення від участі до прояву 
тривіальних реакцій. Одержання достовірних і корисних знань за допомогою 
звичайних наукових методів стає дуже проблематичним. Для подолання дис-
функціональності та властивої строгим методам досліджень наявності спірних 
етичних моментів К. Аржирис пропонує розглядати взаємини в процесі дослі-
джень переважно як допоміжні, що заохочують випробуваних до їхньої при-
родної поведінки і підвищують значення їх дій за рахунок точнішого зворотно-
го зв’язку. Він першим відкрито віддав перевагу строгим теоріям, що описують 
навколишній світ і визначають, яким він повинний бути і як можна перейти 
від одного способу існування до іншого. 

Перешкоди змінам в організації. Результати попередніх робіт змусили 
К. Аржириса зосередитися на вивченні процесів організаційних змін і віднов-
лення. У своїх працях із проблем менеджменту й організаційного розвитку, 
використання інновацій і проведення консультацій він звертався до питання 
про те, як організація може перейти від використання кращих у даній ситуа-
ції традиційних цінностей і методів роботи до підходів, що більшою мірою 
сприятимуть підвищенню компетентності організації та індивідуальному 
зростанню її членів. 

Запропонована К. Аржирисом концепція відновлення відрізняється від ін-
ших теорій організаційного розвитку у двох основних аспектах: у створенні 
загальної теорії інтервенцій, що застосовується на всіх рівнях соціальних сис-
тем і в будь-яких умовах; у підкресленні важливості підвищення компетент-
ності, а не зміни зацікавленості в зростанні ефективності. З одного боку, вче-
ний відстоював необхідність приділяти більше уваги цінностям, що формують 
алгоритми вирішення проблем, а з іншого стверджував, що для здійснення в 
організаціях реальних змін потрібно більше правдивості, відкритості, уваги 
до почуттів і відповідальності за результати експериментів з новими ідеями, 
ніж це необхідно у звичайних умовах. 

За К. Аржирисом (1970), ефективність інтервенцій залежить від трьох про-
цесів: допомога в одержанні достовірної інформації для правильного розумін-
ня ситуацій і проблем; створення можливостей для вільного вибору шляхів 
пошуку рішень; створення умов для здійснення внутрішнього вибору і безу-
пинного моніторингу розпочатих дій. Ці процеси вимагають, щоб індивіди, 
групи людей або організації приділяли основну увагу не проблемам вибору, а 
проблемам навчання. За таких умов основна увага може переводитися зі зво-
ротного зв’язку, що змінює дії (“петля навчання”), на аналіз цінностей, які 
керують загальноприйнятими алгоритмами вирішення проблем (“подвійна 
петля навчання”). Здійснення такого переходу здебільшого ускладнюється 
наявністю в організаціях і у багатьох співробітників міцно укорінених зви-
чок. Якщо “подвійна петля навчання” сприяє зростанню компетенції, що, у 
свою чергу, підвищує життєздатність, ефективність і забезпечує відновлення, 
а захисні процедури блокують таке навчання, то пояснення причин збережен-
ня останніх стає особливо важливим для тих, хто хотів би освоїти й удоскона-
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лити процеси розвитку організації, здійснення соціальних досліджень, набут-
тя навичок управління. К. Аржирис (1980) дає дворівневе пояснення причин 
стійкості захисних процедур. Те, що легко доступно спостереженню, є резуль-
татом змови людей щодо визнання допустимості розбіжностей між тим, як 
вони виправдують свою поведінку (визнані теорії), і тим, як вони насправді 
діють (використовувані теорії). 

Наука про дію. Розглянутий вище процес “подвійної петлі навчання”, в ос-
нову якого покладено використання реальних цінностей, становить сутність 
науки про дію — програми дослідження та інтервенцій, розробленої для ро-
зуміння і зміни процесів переконання і навчання індивідів та організацій 
шляхом виявлення й аналізу внутрішніх протиріч їхніх дій. Наука про дію 
висуває суттєві вимоги до дослідника або особи, яка здійснює інтервенції, ос-
кільки вони повинні мати необхідну рішучість і достатні навички міжосо-
бистісних комунікацій, для того щоб успішно справлятися із захисними про-
цедурами індивідів та організацій (природною реакцією самодостатніх 
ціннісних систем є їхнє прагнення відкидати усе, що здатне створювати загро-
зу їх існуванню). На відміну від інших теорій менеджменту та організаційної 
поведінки найбільш характерною особливістю науки про дію є її здатність ви-
являти власні протиріччя і відповідним чином змінювати використовувані 
процеси навчання.

Беббідж Чарльз
Чарльз Беббідж (1791–1871) — представник індустріальної епохи в ме-

неджменті. Був технічно орієнтованим менеджером, створив і застосував низ-
ку технологічних нововведень. У 1822 р. він продемонстрував перший у світі 
автоматичний калькулятор (диференціюючу машину). Її основні принципи 
були використані у рахункових машинах Бурронгса. В концепції комп’ютера 
Беббіджа були всі основні елементи сучасних моделей: запас або устрій 
пам’яті, арифметична одиниця, зовнішній зберігач пам’яті, умовні перетво-
рювачі. Він створив ігрові програми для власного комп’ютера, що стали попе-
редниками сучасних ігрових методів бізнесу, але їм довелося понад сто років 
“очікувати” розвитку електронної технології.

Значним надбанням Ч. Беббіджа є його розробки щодо розподілу праці. На 
його думку, розподіл праці сприяє ефективності внаслідок таких факторів:

• часу, який потрібен на навчання;
• втрат матеріалів у процесі навчання;
• економії часу через відсутність переходу від однієї операції до іншої;
• заміни інструментів;
• навичок, напрацьованих частим повторюванням одних і тих самих про-

цесів;
• пристосування інструментів і машин до виконуваних робіт.
Учений вважав, що такий розподіл можна використовувати не лише для 

ручної праці а й для розумової. Він вперше намагався через зацікавленість 
робітника в кінцевих результатах впливати на продуктивність його праці. За-
пропонував схему розподілу прибутку, за якою частка заробітної плати зале-
жить від прибутку підприємства; крім того, робітник повинен одержати мак-
симальну частку прибутку від застосування будь-якого нововведення, яке він 
запропонував, тобто премію за пропозицію. На його думку це мало б: 
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• зацікавити кожного робітника в кращій роботі організації;
•	 спрямувати робітника на зменшення втрат та усунення помилок у ме-

неджменті;
• покращувати діяльність всіх підрозділів організації;
• створювати більш вигідні умови робітникам із високим рівнем квалі-

фікації і моралі.
Ч. Беббідж створив метод спостереження за виробництвом, який дуже 

близький до наукового системного підходу в дослідженні операцій. Зробив сут-
тєвий внесок у розуміння проблем фабричної системи, визнавши необхідність 
нових підходів до стимулювання співробітництва працівників. Пошук гармонії 
між менеджером та робітником забезпечив йому гідне місце серед науковців, 
які формували засади наукового менеджменту. Більшість його ідей випереджа-
ли час, тому не знаходили прихильників та розуміння за його життя.

Беккер Гаррі Стенлі
Гаррі Стенлі Беккер (нар. 1930) — американський економіст, професор Чи-

казького університету, лауреат Нобелівської премії 1992 р. “за заслуги в по-
ширенні мікроекономічної теорії на сферу широких людських відносин, що 
перебувають за межами ринку”. 

Народився у м. Поттсвілл, штат Пенсільванія. У своїх працях охопив еко-
номічною теорією ті сфери, які до нього традиційно вважалися об’єктами ін-
ших наук, зокрема соціології, демографії, криміналістики. Зробив спробу до-
слідити, як принципи ринкової логіки та моделі “витрати — випуск” можна 
застосувати в усіх сферах людської діяльності, виходячи з передумови, що всі 
дії та вчинки людей ґрунтуються на одних і тих самих принципах. Праці та 
внесок Г. С. Беккера у науку відзначені п’ятьма почесними званнями докто-
ра, у тому числі зарубіжних університетів. Він є членом багатьох національ-
них і міжнародних товариств, редактором кількох економічних журналів. 

У теорії споживання вчений йде далі, ніж традиційні неокласики на чолі з 
М. Фрідменом. На відміну від монетаристів, які на основі “раціональних очі-
кувань” досліджують співвідношення між нагромадженням і споживанням 
(“життєвий шлях продукту”), він використовує цей підхід, щоб проаналізува-
ти, яким чином очікування доходів (бюджету) впливає на поведінку людей як 
виробників, з одного боку, і як споживачів — з іншого, але не лише матеріаль-
них благ і вільного часу. Головна ідея цієї теорії — купівля товару чи послуги 
не є остаточним економічним актом. Акт купівлі (споживання) — лише про-
міжний крок, за допомогою якого споживач повинен задовольнити кінцеві 
різноманітні потреби. Тому він є не лише споживачем, а й “виробником” своїх 
задоволень (бажань). З цією метою споживач і використовує куповані блага та 
послуги. 

Г. С. Беккер запровадив у свою теорію споживання обмежений фактор 
часу, який у неокласичній теорії ніколи всерйоз не брався до уваги, але нині 
повинен розглядатись як “витрата”. Так само, як і в інших випадках, ця “ви-
робнича діяльність” національного суб’єкта господарювання щодня вимагає 
прийняття різноманітних індивідуальних рішень з тим, щоб досягти найоп-
тимальнішого розподілу ресурсу. Якщо такого розподілу ресурсів (одним з 
яких є час) буде досягнуто, то цьому суб’єкту гарантований найвищий ступінь 
задоволення своїх потреб і бажань. 
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Отже, кожна індивідуальна дія розглядається як економічний акт, що за-
лежить від наявних грошових доходів і часу, який є у споживача, причому 
сума цих двох величин становить так звані соціальні доходи, які має спожи-
вач і які він використовує для досягнення своїх цілей. Запровадження факто-
ра часу для аналізу людської активності пояснює в сучасному суспільстві ір-
раціональні дії і дає змогу стимулювати три тези. 

Перша теза — ціна часу відповідає додатковим грошовим доходам, які 
можна було б отримати за цей період часу. Це так звані порівняльні витрати, 
що розраховуються як втрачені за цей час доходи. Порівняльні витрати часу 
зростають швидше, ніж інші ресурси. Оскільки ціна одного фактора для ви-
робництва певного блага зростає щодо інших факторів, то підприємець так 
організовує процес виробництва, щоб мінімально використовувати відносно 
обмежений і дорогий фактор, а замість нього застосовувати інші (дешевші) 
фактори виробництва, яких є достатньо. Тобто, що вища ціна фактора часу, 
то менше використовуватиме його підприємець. Те саме стосується і спожива-
чів (як виробників): оскільки ціна часу зростає, вони намагатимуться краще 
розпорядитися ним. 

Друга теза — запровадження фактора часу в теорію споживання зумовлює 
зміну споживацьких звичок і закупівель (гіпотеза стабільних преференцій). 
Традиційна теорія “суспільства споживання” виходить з того, що звички спо-
живача (або потреби) змінюються тому, що виникають нові потреби, які ви-
робники намагаються задовольнити. Беккер і його прихильники вважають, 
що причиною створення нових продуктів є не лише потреби і преференції, що 
змінюються, а й постійно зростаюча вартість часу. Вона спонукає споживачів, 
так само, як і виробників, до постійних замін старих покупок новими, оскіль-
ки нові продукти задовольняють їх потреби краще й дешевше. Причому 
структура потреб майже не змінюється, змінюються лише засоби їх задово-
лення. 

Праці Г. С. Беккера містять нові суттєві елементи, що дають змогу науково 
і систематизовано викласти антиекономічні тези про суспільство споживан-
ня, пасивну роль безсилого споживача перед засиллям виробників, подолати 
поширену серед економістів ліберальної школи псевдовідмінність між 
“справжніми” і “фальшивими” потребами. Значний прорив у розв’язанні про-
блеми індивідуального споживача Беккер здійснив у 1964 р. в праці “Людсь-
кий капітал: теоретичне й емпіричне дослідження” та роком пізніше у статті 
“Теорія розподілу часу”. М. Фрідмен у своїх працях показав роль споживача 
не як пасивного, а як активного й раціонально діючого суб’єкта, спроможного 
зіставляти і приймати рішення. Це означало, що його витрати на задоволення 
потреб залежать не лише від наявних доходів, а й від тих, які він розраховує 
отримати в майбутньому. Саме ідея Фрідмена про очікувані доходи була роз-
винена, формалізована економістами-неокласиками Чиказької школи, до 
яких належить Беккер, і дістала в літературі назву “теорія раціональних очі-
кувань” та “теорія людського капіталу”. 

Отже, третя теза Беккера — це теорія “людського капіталу”. Поняття 
“людський капітал” у західній економічній науці визначається як сукупність 
можливостей, знань, здібностей та кваліфікації, якими наділений індивід. 
Цей капітал частково дається людині від народження, а частково вона набу-
ває його за своє життя. Теорія людського капіталу намагається пояснити його 
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виникнення, розвиток і накопичення, а також показати взаємозалежність 
між розподілом людського капіталу, різними економічними способами буття 
і поведінки людей. Головна її ідея — люди обмежують свою господарську ак-
тивність не лише порівняльними вигодами між двома різними товарами, на-
явними на ринку, а й тим, що вони одночасно зіставляють сьогоднішнє спо-
живання з майбутнім фінансовим і нефінансовим задоволенням. Наприклад, 
ситуація, коли хтось погоджується нині на низькооплачуване місце, оскільки 
у майбутньому на основі здобутої освіти й досвіду воно дасть значно кращі 
шанси для просування по службі чи отримання доходів (ніж, скажімо, краще 
оплачуване місце без відповідної освіти). З огляду на таку перспективу витра-
ти на освіту, здоров’я та професійну підготовку Беккер розглядає як інвести-
ції підприємництва, які повинне робити суспільство для кожного зокрема.

Бернард Честер
Честер Бернард (1887–1961) — один із представників школи науки по-

ведінки або школи соціальних систем (з 1950 р.). Займався соціальними пи-
таннями в організації. Найвідоміша його праця “Функції адміністратора” 
(1938), де розглядаються питання теорії організації та дослідження характеру 
кооперативних систем. Автор зазначав, що формальні організації — це вид 
співробітництва між людьми, яке є усвідомленим, добровільним і має визна-
чені цілі. 

Вивчення формальних організацій давало можливість забезпечити спів-
робітництво та досягнення трьох цілей:

• виживання організації шляхом підтримки рівноваги комплексного 
характеру в рухливому середовищі фізичних, біологічних і соціальних 
матеріалів, елементів і сил в межах організації;

• вивчення важливих сил, які потребують врегулювання;
• аналіз функцій виконавців всіх рівнів управління і контроль над фор-

мальними організаціями.
Визначаючи, що кожна людина — це окремий індивідуум, Ч. Бернард за-

значав, що люди не можуть функціонувати без втягнення у взаємодію, со-
ціальні відносини з іншими людьми. Кожна людина має право вибору щодо 
вступу в кооперативну систему. Здійснюється воно на основі мотивів, тобто 
своїх цілей, бажань, імпульсів, моменту або через порівняння наявних аль-
тернатив. Він зазначав, що організація через організаційну функцію змінює, 
модифікує індивідуальні дії і мотиви шляхом впливу та контролю, але не за-
вжди це забезпечує досягнення цілей як організації, так і окремих працівни-
ків.

Вчений визначив організацію як систему свідомих координованих персо-
нальних дій або сил і виділив у ній три універсальні елементи: готовність до 
співробітництва, загальну мету і комунікації. У своїх наукових розробках 
приділив достатню увагу неформальним організаціям, визначенню влади. Він 
визначив три функції керівництва: 1) забезпечення системи комунікацій; 
2) розвиток забезпечення необхідних персональних зусиль; 3) формування та 
уточнення мети. 

Теорія мотивації набула нового забарвлення у роботах Ч. Бернарда. Він за-
значав, що люди співпрацюють для того, щоб робити те, чого вони не змогли б 
зробити поодинці; і коли мету досягнуто, їх співробітництво є ефективним. 
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Проте індивідууми мають персональні мотиви, а ступінь, до якого вони про-
довжують сприяти загальним зусиллям, залежить від їхнього особистого за-
доволення або незадоволення. Якщо їхні мотиви не задовольняються, вони 
відмовляються від подальших спроб співпраці або виходять із системи, ос-
кільки з їхнього погляду система є неефективною. Діяльність організації буде 
ефективною настільки, наскільки система здатна запропонувати достатню 
кількість стимулів для того, щоб задовольнити індивідуальні мотиви у досяг-
ненні групових цілей.

Ч. Бернард вважав, що люди повинні бажати сприяти цілям системи, але 
інтенсивність та тривалість цього бажання коливаються, оскільки базуються 
на задоволенні інтересів членів організації. Організація повинна забезпечити 
адекватні стимули як фізичні, так і соціальні. Для окремої особи ця готов-
ність є об’єднаним ефектом персональних бажань та бажань участі, а для ор-
ганізації — це об’єднаний ефект запропонованих стимулів і труднощів.

Економіка спонукань, за Ч. Бернардом, складається із двох частин: пропо-
зиція об’єктивних спонукань — матеріальних, нематеріальних (престиж-
ність, влада) та суспільних (соціальна сумісність, участь у прийнятті рішень 
тощо). Він наголошував на суб’єктивності індивідуальних спонукань. Пере-
конання або зміна ставлення — це суб’єктивний метод, який полягає у пошу-
ку індивідуальних мотивів. Переконання — це не примушення, а прищеплен-
ня ідей, розроблених для поліпшення співпраці.

Значну роль у мотивації, на думку Ч. Бернарда, відіграють як організацій-
ні, так і індивідуальні цілі. Він дійшов висновку, що сильним мотивом буде 
розуміння можливості задоволення власних (індивідуальних) цілей через до-
сягнення цілей організації. Вчений зазначав, що не обов’язково, щоб ціль на-
лежала особисто члену організації, але необхідно щоб він сприймав її як зна-
чущу для організації в цілому. Мотиви організації та персональні мотиви 
різняться. Проте індивідуум робить свій внесок не тому, що його особисті мо-
тиви збігаються із мотивами організації, а тому, що він відчуває, що його пер-
сональне задоволення залежить від виконання цілі організації.

Берталанфі Людвіг фон
Людвіг фон Берталанфі (1901–1972) — відомий американський вчений 

австрійського походження, який першим на Європейському континенті 
розробив теорію відкритих систем у біології як робочу гіпотезу для здійснен-
ня досліджень і розпочав створення загальної теорії систем; ці два досягнення 
значно вплинули на теорію і практику бізнесу і менеджменту. 

Народився 1901 р. у Відні. У 1924 р. отримав ступінь доктора філософії у 
Віденському університеті; у 1934–1948 рр. обіймав посаду доцента і профе-
сора Віденського університету. У 1948–1969 рр. був професором в Універси-
теті Оттави (Канада), Університеті Південної Каліфорнії (США), Університеті 
Альберти (Едмонтон, Канада); у 1969–1972 рр. працював професором в Уні-
верситеті штату Нью-Йорк (Буфалло, США).

Науковий внесок ученого умовно поділяється на три взаємопов’язані на-
прями: 1) в галузі біології і теорії відкритих систем (із середини 20-х років); 
2) у сфері загальної теорії систем і створення концепції єдності науки (з кінця 
30-х років); 3) у галузі практичного застосування цих теорій (із середини 50-х 
років).
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У сфері освіти Л. Берталанфі критикував практику стримування розвитку 
творчих здібностей, яка передбачала викладання у рамках замкнутих науко-
вих дисциплін. Тому він рекомендував більш активно використовувати між-
дисциплінарний підхід (у галузі вищої освіти в першу чергу), який набув 
значного поширення у 1990 р.

Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович
Олександр Олександрович Богданов (Малиновський) (1873–1928) — один 

із засновників науки про загальні закони організації — тектології. Зробив 
значний внесок у розвиток науки управління в Росії, потім і в СРСР. Основні 
ідеї викладено в праці “Загальна організаційна наука” (1913–1917). 

Закінчив медичний факультет Харківського університету. Деякі положен-
ня його наукових праць стали провісниками кібернетики (принцип зворотно-
го зв’язку, ідеї моделювання тощо). Є автором відомих праць “Короткий курс 
економічної науки” та “Початковий курс політичної економії в запитаннях і 
відповідях”. Розглядає організаційні засади виробництва, застосовуючи кате-
горії “виробництво людей”, “виробництво речей”, “виробництво ідей” через 
організацію зовнішніх сил природи, людських сил, досвіду і доходить виснов-
ку, що всі інтереси людства є організаційними. На цій підставі розробив під-
ходи, в основі яких — єдність організаційних методів.

З’ясування співвідношення стихійних і свідомих сил при визначенні ефек-
тивності діяльності організацій, намагання знайти зв’язок, спорідненість за-
конів в організації техніки та організації людей, розмежування функцій уп-
равління та виконання — головний здобуток роботи О. Богданова “Всезагальна 
організаційна наука. Тектологія”. Він доводить, що для тектології будь-яка 
людська діяльність є, по суті, організаційною чи дезорганізаційною, а отже, 
незалежно від її об’єктивних результатів, може розглядатись як часткове за-
стосування принципів і схем тектології.

На думку вченого, предметом організаційної науки повинні стати загальні 
організаційні принципи і закони, за якими відбуваються процеси організації: 
у психічних та фізичних комплексах, в живій та неживій природі, в дії 
стихійних сил і в діяльності людей. Тектологія — наука про будівництво. 
О. Богданов висловив ідею про необхідність системного підходу і дав характе-
ристику співвідношення системи та її складових (елементів).

Характеризуючи єдність методів, він розглядав спеціалізацію як необхідний 
етап у прогресі форм організаційного досвіду. Наголошував, що за своєю сут-
ністю всі економічні процеси власне є пристосуванням людей і колективів до 
їхнього середовища — природного і соціального. Вважав, що триєдина органі-
зація речей, людей і ідей не може бути побудована інакше, ніж на основі суво-
рої наукової планомірності, всього організаційного досвіду, накопиченого 
людством. Такою загальною організаційною наукою, на думку О. Богданова, є 
тектологія, завданням якої стала систематизація організаційного досвіду.

Значну увагу він приділив основним організаційним механізмам: формую-
чому та регулюючому, а також питанням стійкості організаційних форм. 

Бондар Інтерна Касьянівна
Інтерна Касьянівна Бондар — економіст, доктор економічних наук (1970), 

професор (1979). Закінчила Московську сільськогосподарську академію 
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(1949). У 1949–1957 рр. працювала в Інституті економіки АН УРСР, у 1957–
1962 — старший викладач, доцент Української сільськогосподарської ака-
демії, з 1962 — старший науковий співробітник, завідувачка сектора, завіду-
вачка відділу Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки,  
з 1992 — директор Науково-дослідного інституту соціального захисту насе-
лення. 

Напрями її наукових досліджень: проблеми теорії, методології та практи-
ки соціальних процесів, питання праці, трудових відносин, зайнятості, дер-
жавної політики у сфері регулювання трудових відносин. Вона є автором  
понад 300 публікацій, зокрема: “Экономические проблемы повышения произ-
водительности труда в сельском хозяйстве” (монографія, 1970); “Производи-
тельность труда (вопросы теории и практики)” (1991); “Середній клас: Теорія 
та сучасні тенденції становлення (Т. 1); “Проблеми та соціально-економічні 
передумови становлення” (Т. 2) (2004); Словник акціонера в 2-х томах (2004). 

За багаторічну науково-дослідну діяльність заснувала наукову школу та 
підготувала понад 50 докторів і кандидатів економічних наук. Є членом кіль-
кох спеціалізованих рад з атестації кадрів вищої кваліфікації, засновником і  
першим віце-президентом спілки акціонерів України, академіком Академії 
економічних наук України, Почесним професором економіки та бізнесу  
Міжнародного слов’янського університету, лауреатом Міжнародної нагоро- 
ди ім. Сократа, заступником голови Наукової ради з видання енциклопедії 
корпоративного управління. Нагороджена Почесною грамотою Президії Вер-
ховної Ради України.

Вебер Макс
Макс Вебер (1864–1920) — відомий німецький соціолог, історик, еко-

номіст, юрист. Вважається одним з найвидатніших після Карла Маркса ні-
мецьким теоретиком, який займався проблемами розвитку суспільства. 

Народився 21 квітня 1864 р. в м. Ерфурт в родині, яка належала до серед-
нього класу. Одержав наукову ступінь доктора в Берлінському університеті 
1892 р. в галузі юриспруденції. Був професором економіки в університетах 
Фрайбурга, Гейдельберга, Мюнхена. 

Основні праці “Протестантська етика і дух капіталізму” (1904–1905), 
“Економіка і суспільство” (1921), “Загальна економічна історія” (1927). В га-
лузі бізнесу і менеджменту став відомим завдяки дослідженням бюрократії, 
але їх результати були лише незначною частиною його загальнішої теорії фор-
мальної раціоналізації західного суспільства. 

Формальна раціоналізація — процес, в ході якого вибір дійовими особами 
засобів досягнення мети обмежується і визначається правилами, законами, 
інструкціями, що мають універсальне застосування. Бюрократія як важлива 
сфера застосування цих правил, законів і приписів є одним із основних ре-
зультатів процесу раціоналізації, але разом з нею існують й інші, наприклад 
капіталістичний ринок, система раціонально-правової влади, промислові під-
приємства. Спільним для них є наявність формальних раціональних струк-
тур, що спонукають всіх індивідів, які входять до їх складу, діяти в раціо-
нальній манері, досягати поставлених цілей шляхом вибору найбільш прямих 
і ефективних методів. М. Вебер вважав бюрократію закономірним способом 
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управління суспільством і розрізняв поняття “бюрократія” і “бюрократизм”. 
Перше поняття застосовується для визначення певної організації, системи ро-
боти апарату управління (раціональна бюрократія), а друге — в негативному 
сенсі як групова монополія керівництва на функції управління і засоби влади 
(ірраціональна бюрократія). 

Учений сформулював принципи “бюрократичних методів управління 
кадрами”: чітко визначені посадові обов’язки; ієрархія взаємодії; стандарт-
ні формальні процедури в практиці управління; дотримання єдиного регла-
менту; суворий відбір кандидатів, періодична атестація та ін. Він високо 
оцінював можливості бюрократії і вважав її розвиток позитивною перспек-
тивою історичного процесу. За Вебером, ідеальний тип бюрократичної ор-
ганізації у сфері державного управління має такі особливості: управлінська 
діяльність здійснюється постійно; визначені сфера влади і компетенції кож-
ного рівня та індивіда в апараті управління; ієрархія є основним принципом 
контролю над чиновниками; чиновники відділені від власності на засоби ви-
робництва; управлінська діяльність вважається особливою професією; уп-
равлінські функції документуються; в управлінні діє принцип безособо-
вості. 

На думку М. Вебера, раціональність, бюрократична система, мають кілька 
негативних властивостей, найважливішою з яких є дегуманізація. Формальні 
раціональні системи не дають можливості прояву ніяких гуманістичних за-
сад, що призводить до появи бюрократа, заводського працівника, робітника 
збиральної лінії, учасника капіталістичного ринку. Між формальними раціо-
нальними структурами і окремими особистостями, які працюють в структу-
рах і перебувають під їх впливом, існує значне протиріччя, що полягає в не-
можливості людей проявити власну індивідуальність.

Вінер Норберт
Норберт Вінер (1894–1964) — професор математики, філософ (США).
Народився 26 грудня 1894 р. у місті Колумбія (штат Міссурі, США); у віці 

10 років написав свою першу роботу “Теорія неуцтва”; вивчав математику і 
філософію в Гарвардському університеті; у 19 років одержав докторський 
ступінь з філософії в Гарвардському університеті; став першопрохідником у 
новій науці кібернетиці. Більшу частину життя працював у Массачусетсько-
му технологічному інституті (США) на посаді професора математики; написав 
11 книг і понад 200 статей для різних наукових журналів; одержав п’ять нау-
кових нагород (у тому числі Національну премію в галузі науки, вручену йому 
президентом США) і три почесних докторських ступеня; помер 18 березня 
1964 р. у Стокгольмі. 

Основні праці: “Кібернетика: або контроль і зв’язок у тварини й машині” 
(1948); “Людське використання людей: кібернетика й суспільство” (1950); 
“Ознака” (1952); “Я — Математик” (1956); “Бог і монстр” (1964); “Впровад-
ження: підживлення ідей” (1993). 

Н. Вінер був батьком кібернетики — нової науки, що виникла на стику 
кількох наукових дисциплін незабаром після завершення Другої світової вій-
ни. Кібернетика встановила зв’язок між наукою періоду воєнних дій і повоєн-
ною соціальною наукою за допомогою вироблення некаузального та екологіч-



713

ного бачення як фізичних, так і біологічних систем. У працях, присвячених 
кібернетиці, Н. Вінер продемонстрував наявність інваріант у механізмах ке-
рування і передання інформації живих істот і машин. 

Віханський Олег Самуїлович
Олег Самуїлович Віханський (нар. 1946) — відомий російський вчений у га-

лузях економіки та управління. В 1969 р. закінчив відділення економічної 
кібернетики економічного факультету Московського державного університету  
ім. М. В. Ломоносова. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1988 р. — 
дисертацію на ступінь доктора економічних наук. З 1989 р. очолив кафедру уп-
равління виробництвом економічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова і 
Школу бізнесу МДУ. Регулярно викладає як візитінг-професор у школах біз-
несу США і Японії. Автор низки монографій та підручників, найвідомішими 
з яких є “Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс” (1996), 
“Стратегическое управление” (1998). Є дійсним членом Американської Ака-
демії менеджменту, президентом Асоціації розвитку управління, членом 
правління Асоціації розвитку управління Центральної та Східної Європи, 
членом редколегії низки журналів з проблем економіки та управління.

Врум Віктор
Віктор Врум — американський дослідник у галузі теорії мотивації, автор 

книг “Праця і мотивація” (1964), “Лідерство і прийняття рішень” (1973), 
“Прийняття рішень як соціальний процес” (1974). У розробленій ним теорії 
очікувань людина розглядається як раціональна істота, яка прагне отримати 
максимальну вигоду за обмежених витрат своєї енергії. Основне положення 
теорії очікувань — мотивованість людини до витрат певних зусиль на вико-
нання завдань залежить від очікування, тобто від вірогідності того, що існує 
взаємозв’язок результатів праці та її оплати, а також від валентності — цін-
ності очікуваної винагороди.

Гастєв Олексій Капітонович
Олексій Капітонович Гастєв (1882–1941) — один із зачинателів наукової 

організації праці (НОП) в колишньому СРСР. 
Проголошення курсу на нову економічну політику сприяло подальшому 

вдосконаленню управління виробництвом, яке супроводжувалося послаблен-
ням адміністративного втручання. Було здійснено спроби застосування госп-
розрахунку як основи економічних методів управління, з’явилися трести та 
синдикати, а також формально вивчалася можливість участі трудящих у про-
цесі управління. На цьому етапі у 1920 р. було створено Центральний інститут 
праці (ЦІП), який очолив О. Гастєв. У цей період здійснювалися інтенсивні 
розробки з НОП, було створено Раду НОП при Наркоматі робітничо-селянської 
інспекції. 

О. Гастєв зробив значний внесок у розвиток НОП. Його провідні праці: “Як 
треба працювати” (1921), “Виховання культури (1923), “Трудові установки” 
(1924), Установка виробництва методом ЦІП” (1927), “Нормування та органі-
зація праці” (1929) тощо. Загалом він видав понад 200 монографій. 

У роботі “Як треба працювати” Гастєв розробив 15 основних правил для 
будь-якої праці:
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• спершу продумай усю роботу досконально;
• підготуй увесь потрібний інструмент і обладнання;
• забери з робочого місця все зайве, витри бруд;
• інструмент розкладай у строгому порядку;
• знайди зручне положення для виконання роботи;
• входь у роботу поступово;
• прилаштовуйся, настроюйся на роботу;
• роби рівномірні перерви;
• працюй рівномірно (без надмірних зусиль);
• під час роботи не їж, не пий, не пали;
• не відривайся під час роботи для іншої справи;
• якщо робота не вдається, не хвилюйся, через паузу — знову до роботи;
• за вдалого виконання роботи не вихваляйся, зроби паузу;
• у разі повної невдачі стримайся і знову розпочинай роботу.
• після завершення роботи залишай чистим робоче місце. 
Основним досягненням О. Гастєва є розроблення теоретичних та експери-

ментальних ідей нової науки — соціальної інженерії (соціального інжене-
ризму), яка об’єднала методи соціології, психології, педагогіки, природничих 
наук. 

На думку О. Гастєва, для створення власної теорії необхідне творче кри-
тичне переосмислення теоретичного надбання та практичного досвіду, що 
були накопичені у промислово розвинутих країнах. Саме тому вважається, 
що ідеї, висунуті його інститутом, сформовані як оригінальна концепція, яка 
увібрала в себе все найцінніше, що існувало на той час у західній науці управ-
ління. Вона охоплювала комплексно сфери техніки, технології, біології, пси-
хофізіології, економіки, історії, педагогіки, а також зародки кібернетики, ін-
женерної психології, ергономіки. Самі розробники називали цю концепцію 
технобіосоціальною. 

Велику увагу О. Гастєв приділяв культурі праці, яка, на його думку, має 
економічний вимір. Таким чином, НОП, за О. Гастєвим, — це і культура робо-
чого місця. Головне правило спільної праці — приховувати, а не демонструва-
ти свою індивідуальність, вміти на перше місце ставити не власні, а суспільні 
інтереси. У роботі “Як треба працювати” вчений визначив такі стадії винахід-
ництва: задум, модель, конструкція, товар, і дав характеристику кожній із 
них.

Щодо НОП наголошував, що вона є точно розрахованою організацією пра-
ці. Щоб цього досягти необхідно всі способи праці розкласти на окремі части-
ни, порівняти їх між собою, обрати кращий варіант, зробити роботу найеко-
номнішою. Отже, НОП заснована на строго врахованому досвіді. Тому, перш 
ніж змінити способи роботи, потрібно їх старанно вивчити.

Основними питаннями НОП, на думку О. Гастєва, мають бути:
• чітке відокремлення розпорядчої роботи від виконавської;
• здійснення попередніх точних досліджень усього процесу виробництва;
• ретельний добір робітників і службовців;
• підготовка робітників і службовців;
• введення особливої системи заробітної плати, яка постійно стимулювала 

б діяльність працівників (преміальної системи).
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Головним завданням ЦІП, очолюваного О. Гастєвим, було вивчення про-
блем організації праці та управління, узагальнення одержаних результатів, 
створення систематизованих концепцій управління. Завдяки зв’язку з вироб-
ництвом ця науково-дослідна установа стала одним з центрів раціоналізації.

Гейтс Вільям
Вільям (Білл) Гейтс (нар. 1955) — голова правління і головний розробник 

програмного забезпечення корпорації Microsoft, провідного світового вироб-
ника програмного забезпечення для персональних комп’ютерів. 

Народився в м. Сіетл (штат Вашингтон, США). Його батько був адвокатом, 
мати — вчителькою. Ще в початковій школі Б. Гейтс виявив унікальні здіб-
ності до математики і логіки, у 13 років створив першу комп’ютерну програ-
му, у 15 — програму для регулювання вуличного руху і заробив на цьому про-
екті 20 000 дол., у 17 — отримав пропозицію написати програмний пакет з 
розподілу енергії Боневільскої греблі. Навчався в Гарвардському університеті 
(опановував фах адвоката). Тут розробив мову програмування BASIC для пер-
шого мінікомп’ютера — MITS Altair, отримав пропозицію від IBM створити 
операційну систему для першого у світі персонального комп’ютера. На третьо-
му курсі Гейтс був відрахований з університету за прогули і неуспішність. 

Будучи переконаним, що персональний комп’ютер стане незамінним на 
кожному робочому місці й у кожній домівці, в 1975 р. разом із Полем Аленом 
(Paul Allen) заснував компанію Microsoft і почав розробляти програмне забез-
печення для персональних комп’ютерів. Презентація нового комп’ютера IBM 
із програмним забезпеченням Microsoft викликала сенсацію на ринку і змуси-
ла чимало компаній звернутися до Microsoft за ліцензією. Microsoft завойову-
вала світовий ринок, випустивши програми Microsoft Word і Microsoft Excel. 
У 1987 компанія репрезентувала на ринку першу версію Windows, в 1993 що-
місячний загальний обсяг продажу Windows перевищив 1 млн дол. У 1995 
з’явилася Windows 95, за перші два тижні було продано 7 млн копій. Ця опе-
раційна система вдосконалюється і використовується у понад 85 % комп’ю-
терів світу. 

Широке застосування програмного забезпечення Microsoft привернуло 
увагу американського антимонопольного комітету, який кілька разів марно 
намагався ініціювати справу про примусове подрібнення монополії Гейтса. 
Під його керівництвом Microsoft розвиває й удосконалює інформаційні техно-
логії та продукти, працює на перспективу. У 1995 р. політику Microsoft було 
докорінно змінено — основні зусилля спрямовано на Інтернет. Гейтс особисто 
здійснює стратегічне управління Microsoft, і його роль у технічному розроб-
ленні нових продуктів є суттєвою. Дар передбачення Гейтсом розвитку персо-
нальних комп’ютерів є ключовим чинником успіху Microsoft та індустрії про-
грамного забезпечення в цілому. Він є найбагатшою людиною у світі (став 
мільярдером у віці 31 року). 

У 1999 фінансовому році прибутки компанії Microsoft становили 
19,75 млрд дол. У підрозділах компанії в 60 країнах світу працює понад 
32 000 осіб. Книга “Дорога в майбутнє” (у співавторстві з Н. Мірволдом і 
П. Райнардсоном, 1995), в якій визначено напрям розвитку суспільства у 
зв’язку з удосконаленням інформаційних технологій, а інтерактивні мережі 
розглядаються як важливі віхи в історії розвитку людства, була видана у по-
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над 20 країнах. Книга “Бізнес із швидкістю думки” (1999) про новий погляд 
на розв’язання бізнес-завдань за допомогою інформаційних технологій вида-
на 25 мовами і продається у 60 країнах світу. 

Б. Гейтс цікавиться і біотехнологією. Він входить до правління компанії 
Icos Corporation і володіє акціями компанії Darwin Molecular, що є підрозді-
лом британської компанії Chiroscience. Крім того, заснував компанію Corbis 
Corporation, що займається розробленням найбільшого джерела візуальної 
інформації у світі — цифрового архіву, який охоплює більшість творів 
мистецтва і фотографій із державних і приватних колекцій, що зберігаються 
в різних країнах. Він є також співвласником компанії Teledesic, що працює 
над реалізацією проекту із запуску на низьку орбіту навколо земної кулі кіль-
кох сотень супутників для забезпечення всесвітніх двосторонніх широкосму-
гових телекомунікацій. 

Б. Гейтс здійснює доброчинну діяльність, перераховує прибутки від прода-
жу обох своїх книг у добродійний фонд підтримки використання інформацій-
них технологій у навчальному процесі, вклав один мільярд доларів у стипендії, 
які Microsoft надає незаможним талановитим студентам (Gates Millennium 
Scholarship Program), 750 000 дол. США — у програму розвитку вакцинації 
(Global Alliance for Vaccines and Immunization). Білл і Мелінда Гейтс заснували 
добродійний фонд і внесли до нього понад 17 млрд дол. для підтримки філант-
ропічних ініціатив у сфері охорони здоров’я та освіти. Фонд передав понад 
300 млн дол. організаціям, що працюють у галузі охорони здоров’я; понад 
300 млн дол. — на вдосконалення процесу освіти, зокрема на розвиток ініціа-
тив у сфері бібліотечної справи (Gates Library Initiative), щоб дати змогу мало-
заможним верствам населення США і Канади працювати з персональними 
комп’ютерами та Інтернетом у публічних бібліотеках; понад 54 млн дол. — на 
суспільні проекти у країнах північно-західного узбережжя Тихого океану; по-
над 29 млн дол. — на інші спеціальні проекти у межах щорічних добродійних 
кампаній. 

Гелбрейт Джон Кеннет
Джон Кеннет Гелбрейт (нар. 1908) — відомий американський економіст, 

доктор філософії. 
Народився в Канаді. Навчався в Торонтському університеті. Ступінь док-

тора філософії здобув у Каліфорнійському університеті в 1934 р. У 1931–
1942 рр. працював у Каліфорнійському, Гарвардському, Прінстонському уні-
верситетах; у 1941–1943 — співробітник управління контролю за цінами; в 
1943–1948 — редактор журналу “Форчун”. З 1949 — професор Гарвардського 
університету, обирався президентом асоціації американських економістів. 
У 1961–1963 був послом США в Індії. 

Основні праці: “Американський капіталізм. Концепція зрівноважувальної 
сили” (1952); “Нове індустріальне суспільство” (1967); “Нариси з теорії ризи-
ків” (1970); “Економічні теорії та цілі суспільства” (1973) та ін. 

У першій праці Гелбрейт стверджує, що внаслідок концентрування еконо-
мічної могутності в руках незначної кількості найбільших корпорацій капі-
талізм неспроможний здійснювати саморегулювання через механізм ринкової 
конкуренції, і ця рушійна сила значною мірою перетворилася на химеру. Ве-
лика корпорація певною мірою є монопольною силою і привласнює монополь-
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ний дохід. Регулятор сучасного капіталізму — зрівноважувальна сила моно-
полій-продавців і монополій-покупців, яка водночас виконує функцію 
досконалої конкуренції. Її зростання посилює здатність економічної системи 
до саморегулювання, внаслідок чого зменшується необхідність у державному 
регулюванні, у всеосяжному контролі та плануванні. Тому держава, анти-
трестівське законодавство не повинні перешкоджати утворенню монополій, 
точніше — олігополій, а навпаки, мають сприяти їх зростанню. Винятком 
може бути лише стовідсоткова монополія. Державне втручання необхідне в 
тому разі, коли зрівноважувальні сили перестають бути ефективними. Такою 
зрівноважувальною силою стає держава. 

Зіставляючи дію монополій-продавців і монополій-покупців, Гелбрейт виз-
нає, що зрівноважувальна сила покупця зникає із перевищенням попиту, пе-
ревищенням пропозицією попиту, а також у разі створення абсолютної моно-
полії покупця (наприклад, закупівлі державою зброї та військових 
матеріалів). Учений зазначає, що у таких високомонополізованих галузях, як 
автомобільна, тютюнова тощо, в немонополізованих або маломонополізова-
них (сільське господарство, деревообробна промисловість та ін.), а також в 
умовах інфляції зрівноважувальної сили не існує. Загалом теорія зрівноважу-
вальної сили Гелбрейта — надто абстрактна схема, в якій правильні твер-
дження (про неспроможність ринкового саморегулювання економіки, моно-
полістичну природу великих корпорацій тощо) поєднуються з нереальними 
проектами. 

У праці “Нове індустріальне суспільство” учений розглядає корпорації як 
єдино можливі форми організації виробництва, діяльність яких спрямована 
на досягнення високої ефективності виробництва, виготовлення високоякіс-
них товарів і послуг та інші виробничі цілі. Зумовлює цю трансформацію кор-
порацій, на його думку, прихід до влади техноструктур, широкого кола осіб 
управлінської праці, інженерів, техніків, дизайнерів, фахівців з реклами 
та ін. Внаслідок цього капіталістичне суспільство перетворюється на індуст-
ріальне. До техноструктури Гелбрейт необґрунтовано зараховує надто широке 
коло тих, хто має владу в корпорації (у тому числі менеджерів нижчої лан-
ки — бригадирів, майстрів, фахівців з реклами, спеціалістів у сфері торгівлі 
та ін.), стверджує про відсутність такої влади в руках капіталістів, що озна-
чає недиференційований підхід до менеджерів різних ланок, зокрема до ви-
щих менеджерів. 

Учений вважає, що сучасне суспільство більше не підпорядковане стихії 
ринку і конкуренції, оскільки корпорації планують витрати виробництва, ви-
пуск продукції, ціни, процес реалізації продукції та інші сфери діяльності. 
Корпоративний сектор економіки називає “плановою” системою. Крім того, 
регулювальну діяльність у масштабі всього суспільства здійснює держава. 
Тому планування, на думку Гелбрейта, приходить на зміну ринковим відно-
синам. Водночас недостатньо аргументованими є його твердження про обме-
ження влади багатих, про революцію в доходах через механізм перерозподілу 
податків. Доказовішою є теза вченого про створення у США та в інших розви-
нених країнах суспільства достатку, в якому, однак, рівень життя мільйонів 
людей нижчий від офіційно встановленого рівня бідності. 

У праці “Економічні теорії та цілі суспільства” Гелбрейт гостро критикує 
неокласичний напрям політичної економії за консерватизм мислення щодо 
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механізму ринкового саморегулювання економіки. Зокрема, обґрунтовано за-
значає, що аналіз неокласиками економіки як сукупності господарських оди-
ниць, пов’язаних між собою ринком, на якому споживач панує над виробни-
ком, відірваний від життя. Підтримуючи в цьому позицію Дж. Кейнса, він 
водночас критикує посткейнсіанців за їхні спроби довести, що рівноваги еко-
номічної системи можна досягнути штучним підвищенням державою сукуп-
ного попиту. Слабкість неокласичного напряму, за Гелбрейтом, і в ігноруван-
ні таких трьох соціальних інститутів позаринкових сил, як великі корпорації, 
держава і профспілки. Він заперечує тезу неокласиків про споживачів як 
суб’єктів господарювання, доводячи, що в реальних умовах функцію спожи-
вачів виконує сім’я. Головним суб’єктом господарювання вважає велику кор-
порацію, яка через ринок за допомогою відповідної системи організації дик-
тує умови споживачеві (протилежні ідеї висували неокласики), створює ринок 
на нові товари, формує попит на них, встановлює свої закони для ринку. 

Важливою є думка Гелбрейта про те, що на багатьох ринках можуть пану-
вати кілька фірм, які колективно здійснюють свою владу, — олігополій. Кор-
порація перетворилася на рушійну силу розвитку економічної системи, що, у 
свою чергу, зумовлено прогресом техніки і технології, переходом влади в кор-
порації до рук техноструктури, відокремленої від власності на капітал. Таке 
розуміння корпорації означає однобічний підхід до розгляду рушійних сил 
економічної системи (оскільки ігноруються важливі суперечності цієї систе-
ми), проблеми взаємодії власності та влади. 

Як представник інституційно-соціального напряму в політичній економії, 
Гелбрейт виступає за поєднання політичної економії із соціологією. Така на-
ука, на його думку, не повинна обмежуватися проблемами збільшення вало-
вого національного продукту та іншими аналогічними питаннями. Вона має 
враховувати нові потреби людей, зокрема в розвитку освіти, охорони здоров’я, 
створенні системи соціального забезпечення, охорони довкілля, реконструк-
ції міст. Основну суперечність капіталізму вчений розглядає як суперечність 
між “плановою” і ринковою системами. Проте ця суперечність може бути 
лише однією з форм вияву головної суперечності, визначення якої для кожної 
з цих систем не дається. Ринкова система, зазначає Гелбрейт, неспроможна 
впливати на державу; ціни, рівень заробітної плати в ній значно нижчі за три-
валішого робочого дня; щоб вистояти у конкурентній боротьбі, підприємці 
вдаються до самоексплуатації. До “планової” системи учений зараховує май-
же 1000 наймогутніших корпорацій, найважливішою метою розвитку яких 
вважає зростання фірми (кожної з них). Ця теза суперечить істині, оскільки 
зростання фірми підпорядковується іншій, важливішій меті — максимізації 
прибутку. Необґрунтованою є також думка Гелбрейта про те, що влада капі-
таліста слабшає, а влада техноструктури посилюється. Насправді слабшає 
влада індивідуального капіталіста, а влада колективного, асоційованого капі-
таліста, яким є й вищі менеджери, зростає. 

Водночас учений слушно зауважує, що цій системі не властива стихія рин-
кової конкуренції, хоч відокремлювати “планову” систему від ринкової також 
некоректно. Значною мірою надуманою є його теза, відповідно до якої великі 
корпорації переростають межі національної держави, щоб створити міжна-
родне планове суспільство, що їм не властиві тенденції неоколоніалізму. Го-
ловним недоліком “планової” системи Гелбрейт вважає підвищення заробіт-
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ної плати, що призводить до зростання цін. Він виступає за реформування 
економічної системи в напрямі до “нового прагматичного соціалізму”, під 
яким розуміє насамперед посилення регулювальної ролі держави (разом із 
“плановою” системою). Про необхідність зростання ролі такого соціалізму, на 
його думку, свідчить наявність відсталих галузей економіки (транспорт, ме-
дичне обслуговування, житлове будівництво тощо). Проте він вважає недо-
цільним перетворення існуючих форм власності (крім корпорацій військово-
промислового комплексу). Такий варіант соціалізації економіки — одна з 
моделей змішаної економіки. Водночас Гелбрейт обстоює необхідність пере-
розподілу доходів на користь бідних верств населення через механізм прогре-
сивного оподаткування, підвищення мінімальної заробітної плати.

Герцберг Фредерік
Фредерік Герцберг (нар. 1923) — відомий американський психолог, дос-

лідник у галузі трудових відносин. 
Народився 18 квітня 1923 р. у м. Лінн (штат Массачусетс, США). Док-

торський ступінь одержав в університеті Пітсбурга, де також захистив магіс-
терську дисертацію в галузі охорони здоров’я. Вивчав психологію, спеціалі-
зувався на питаннях психічного здоров’я в промисловості. Працював у 
психологічній службі в Пітсбурзі як керівник науково-дослідних робіт, був 
професором психології в університеті Кейса, професором менеджменту в уні-
верситеті штату Юта. 

Основні праці: “Організації” (1958), “Мотивація до праці” (1959), “Праця і 
природа людини” (1966), “Структурування організацій” (1979). На підставі 
чисельних емпіричних досліджень Герцберг розробив широко відому двофак-
торну теорію мотивації, яку виклав у книзі “Мотивація до праці” й апробував 
у телефонно-телеграфній компанії. В теорії визначаються фактори, які впли-
вають на вдоволення і невдоволення від виконання робочих завдань. 

Фактори першої групи, які впливають на відчуття задоволення, називають-
ся факторами актуалізації. До них належать: досягнення мети; визнання, яке 
забезпечується внаслідок досягнення мети; зміст праці; можливості розвитку і 
зростання. Фактори другої групи які впливають на невдоволення, називаються 
атмосферними (зовнішніми), чи гігієнічними. Це управлінська політика ком-
панії, менеджмент (його переваги і недоліки); матеріальна винагорода і умови 
праці; відносини з іншими людьми (керівниками, підлеглими, колегами); пре-
стижність праці; гарантії зайнятості; фактори особистого життя (коли трудова 
діяльність впливає на особисте життя, наприклад при переведенні на іншу ро-
боту). Фактори актуалізації забезпечують людям тривале відчуття вдоволення. 
Виконання завдань, які сприяють особистому вдосконаленню в процесі праці (а 
не є нудними і рутинними); усвідомлення закінченості роботи; відчуття від-
повідальності за доручену справу — все це зумовлює тривалі позитивні зміни в 
установках працівників. Зовнішні фактори (підвищення заробітної плати, змі-
ни стилю управління, зміни в управлінні персоналом, поліпшення умов праці, 
вплив на взаємовідносини людей) сприяють послабленню внутрішнього напру-
ження в організації, але їх вплив має короткотерміновий характер і не може 
призвести до глибоких змін поведінки. 

Цінність наукового внеску Герцберга пов’язана з його запереченням домі-
нуючих раніше базових уявлень Ф. Тейлора і Г. Форда про людську натуру. 
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Герцберг наполегливо стверджував, що “добра” заробітна плата, яка призна-
чається адміністрацією працівникам, не є достатньою причиною для того, 
щоб примусити їх змиритися зі своєю роботою і умовами праці. Він вважав, 
що сильнішим стимулом для працівника є інтерес до того, що він робить, його 
залучення до трудового процесу; що робітник не є машиною і незадоволений 
роботою в організаціях, які відчужують (відокремлюють) його від результатів 
праці. Інший важливий результат діяльності вченого полягає в переосмислен-
ні організування праці, наданні робітникам додаткових можливостей для ор-
ганізування власної діяльності, послаблення традиційного розподілу праці, 
створення організацій з гнучкою структурою, так званих сітьових компаній. 

Гілбрейти Френк і Ліліан
Подружжя Френк Банкер Гілбрейт (1868–1924) і Ліліан Моллер Гілбрейт 

(1878–1972) — представники школи наукового управління, зробили значний 
внесок у ранній період розвитку менеджменту. 

Ф. Гілбрейт народився 7 липня 1868 р. у Фейрфілді (штат Мен, США); його 
батьки походили з поселенців з Нової Англії й жорстко дотримувалися пури-
танських традицій. Після закінчення школи працював учнем каменяра, вив-
чав будівельну справу, почав розробляти методи скорочення втрат робочого 
часу; в 1904 р. одружився з Ліліан Моллер; з 1907 по 1913 рр. співпрацював з 
Ф. Тейлором і Г. Гантом в розробленні “наукових методів управління, його 
внесок полягав у створенні “науки про рух”; в 1912 р. відкрив власну консуль-
таційну фірму, щоб сконцентрувати зусилля на “техніці управління”; помер 
14 червня 1924 р. 

Л. Гілбрейт народилася 24 травня 1878 р. в Окленді (штат Каліфорнія, 
США) в родині процвітаючих вихідців із Німеччини; навчалася в Каліфорній-
ському університеті; в 1911 р. завершила роботу над докторською дисерта-
цією “Психологія менеджменту”; в 1912 р. приєдналася до діяльності кон-
сультаційної управлінської фірми чоловіка, займалася самостійною роботою, 
шукаючи “найкращий спосіб виконання робіт”. Після раптової смерті чолові-
ка в червні 1924 р. брала участь замість нього в роботі першого Міжнародного 
конгресу з проблем управління, який відбувся в Празі; продовжувала керува-
ти фірмою свого чоловіка, писала власні наукові праці, читала лекції й доб-
ровільно допомагала багатьом організаціям. Отримала понад 20 почесних 
звань та спеціальних подяк від університетів і професіональних асоціацій; по-
мерла 2 лютого 1972 р. 

Л. Гілбрейт була першою жінкою — членом Спілки промислових інженерів; 
членом Американського товариства інженерів-механіків; першою жінкою, яка 
здобула ступінь “Почесного магістра інженерних наук” Мічиганського універ-
ситету; першою жінкою-професором у галузі менеджменту інженерних шкіл 
багатьох університетів. Вона єдина жінка, якій в 1913 р. було присуджено “Ме-
даль Гілбрейта” і єдина жінка, яка одержала Золоту медаль Ганта. Л. Гілбрейт 
називають “Першою леді менеджменту”. 

Подружжя Гілбрейтів займалося переважно питаннями вивчення фізичної 
роботи у виробничих процесах і досліджувало можливість збільшення випус-
ку продукції за рахунок зменшення зусиль, затрачених на виробництво. 

Основні наукові праці: “Вивчення рухів” (1911), “Психологія управління” 
(1916), “Дослідження втоми” (1916), “Прикладна наука про рух” (1917), “На-
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ука про рух для інвалідів” (1920) та ін. Робота подружжя з поліпшення вивчен-
ня рухів робітників заклала підвалини для сучасного розроблення стандартів 
праці, а також принципів його стимулювання за допомогою заробітної плати. 
Метою досліджень вивчення руху був розвиток у людини її повного потенціалу, 
методів роботи, поліпшення інструментів, створення для праці здорового пси-
хологічного клімату. Гілбрейти детально вивчали трудові рухи, систематизува-
ли і спрощували їх. Так, вивчаючи прийоми укладання цегли Ф. Гілбрейт ско-
ротив кількість рухів та сконструював спеціальні пристрої, в результаті 
робітник став укладати за годину 350 цеглин замість 120. Гілбрейт виступав за 
широке впровадження в менеджмент сучасних вимірювальних методів та інс-
трументів. Щоб бути прибутковою, будь-яка виробнича діяльність повинна 
плануватися і управлятися, вона визначається здібностями, досвідом та знан-
нями управляючих. Гілбрейти розробили і використовували багато устроїв і 
механізмів. Першими застосували фотоапарат і кінокамеру для дослідження 
рухів робітників, винайшли мікрохронометр — годинник із секундною стріл-
кою, здатний зафіксувати час із точністю до 1/2000 хвилини. Мікрохронометр 
і сьогодні використовується при фотографуванні і вивченні дій. 

Подружжя Гілбрейтів широко використовувало для запису трудового про-
цесу графіки і діаграми. Розвинуло систему “білих карток” для персоналу, що 
передувала системі оцінки заслуг. Великого значення надавало написанню 
інструкцій з метою недопущення безладдя і непорозуміння. Гілбрейти перши-
ми почали підтверджувати, що принципи менеджменту й аналіз рухів могли 
б ефективно використовуватися у сфері самого менеджменту. Вони досліджу-
вали причини втоми та її вплив на здоров’я і продуктивність праці. Ф. Гіл-
брейт виокремив 42 чинники, які спричиняють втому, 15 з яких були безпосе-
редньо пов’язані із робочими, 14 — з навколишньою обстановкою, 13 — з 
рухами, які необхідно здійснити для виконання робіт. 

У 1917 р. учений, перебуваючи на службі в американській армії у званні 
майора, з успіхом застосовував свою науку рухів для навчання новобранців і 
реабілітації рухових функцій поранених. В 1915 р. опублікував статтю, в якій 
поясняв, як наука про рух могла б допомогти лікуванню інвалідів. 

Л. Гілбрейт особливо наполягала на важливості створення добрих людсь-
ких відносин й організуванні навчання на робочому місці та багато зробила 
для гуманізації поглядів свого чоловіка, розширення кругозору клієнтів кон-
сультаційної фірми. Вона використала методи науки про рух для розроблення 
обладнання і спеціальних процедур, які полегшують ведення домашнього  
господарства для інвалідів. Отримані результати було викладено в книзі 
“Нормальне життя для інвалідів” (1944), яка написана у співавторстві з Ед-
ною Йост. 

Грішнова Олена Антонівна
Олена Антонівна Грішнова (нар. 1960) — доктор економічних наук, профе-

сор, фахівець у галузі економіки праці та соціально-трудових відносин. 
Народилася в м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл. в родині служ-

бовців. У 1982 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського 
державного університету ім. Т. Г. Шевченка і отримала спеціальність еконо-
міст, викладач політичної економії. Захистила кандидатську дисертацію 
“Професійно-технічна освіта в умовах формування національного ринку пра-
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ці” за спеціальністю “Економіка праці” і докторську дисертацію “Формуван-
ня людського капіталу в системі освіти та професійної підготовки” за спе-
ціальністю “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” 
(2002). З 1990 р. працює в Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка на посадах асистента кафедри управління та економіки підпри-
ємства, доцента, професора кафедри теоретичної та прикладної економіки. 

Основні напрями викладацької та наукової діяльності — економіка праці, 
управління персоналом, людський розвиток, соціальна економіка. Головні 
напрями наукових досліджень — формування та використання людського ка-
піталу в транзитивній економіці; конкурентоспроможність на ринку праці; 
економічне значення освіти і професійної підготовки; інтелектуалізація пра-
ці; соціалізація трудових відносин; людський розвиток в Україні; економічні 
аспекти гендерної нерівності. О. Грішнова є автором понад 100 друкованих 
робіт. 

Основні наукові праці: монографії “Людський капітал: формування в сис-
темі освіти і професійної підготовки” (2001); “Соціально-економічний ме-
ханізм регулювання ринку праці та заробітної плати” (2001); “Інтеграція мо-
лоді в сучасні економічні відносини: щорічна доповідь Президентові України, 
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в 
Україні” (2001); “Людський розвиток в Україні: 2004 рік (колектив авторів). 
Щорічна науково-аналітична доповідь” (2005); підручники і навчальні посіб-
ники: “Економіка праці та соціально-трудові відносини” (2004); “Людський 
розвиток” (2005); “Основи економіки праці” (у співавторстві; 2000, 2001, 
2002); “Соціально-трудові відносини (з урахуванням гендерного аспекту) 
(2003); “Економіка підприємства” (у співавторстві; 2001, 2002, 2003); “Політ-
економія” (у співавторстві, 2003) та ін. 

На громадських засадах працює у складі науково-методичної комісії Комі-
тету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України. Член ре-
дакційних колегій науково-економічних журналів “Україна: аспекти праці”, 
“Зайнятість та ринок праці”, “Демографія та соціальна економіка”. 

Гулік Лютер
Лютер Гулік (1892–1993) — видатний вчений, який протягом багатьох 

років здійснював значний вплив на науку про управління; одна із найвидатні-
ших постатей в історії розвитку державного управління США.

Народився 1892 р. у м. Осака, Японія у родині перших західних місіонерів. 
У 1921 р. став президентом Національного інституту державного управління 
(США); у 1935–1938 рр. очолював комісію із дослідження стану суспільної ос-
віти у Нью-Йорку; допомагав створювати державну адміністрацію Рахункової 
плати; у 1960 р. був консультантом президента Г. Насера з питань створення 
нової конституції Єгипту. Л. Гулік не дожив тижня до свого 101-го дня народ-
ження. Написав самостійно і у співавторстві з іншими вченими 50 книжок і 
до 200 статей. Основною його працею вважається “Статті про науку ад-
міністрування” (у співавторстві з Л. Урвіком, 1937). В ній відображено основ-
ні відмінні риси управлінської думки першої половини ХХ ст. 

Основою походження організації Л. Гулік називає розподіл праці й напо-
лягає на існуванні обмежень розподілу, які пов’язані з особливостями техно-
логії і зменшують ефективність спільних завдань. Звертає увагу на роль ліде-
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ра, координатора діяльності працівників. Потреба у ньому виникає, коли 
подальший розподіл праці стає неможливим. Координація може бути досяг-
нута двома основними способами: 1) шляхом організування людей за допомо-
гою розподілу їх на групи, призначення для виконання конкретних завдань; 
2) за рахунок домінування ідей, розвитку інтелектуальної цілеспрямованості 
людей, які працюють разом.

Учений застерігає від того, щоб наділяти спеціалістів надто широкими 
повноваженнями, які виходять за межі їх компетенції. Стверджує, що вироб-
ничі одиниці можуть об’єднуватися в організації за кількома критеріями: за 
цілями (призначення виробничої одиниці); за людьми чи предметами, з яки-
ми вони мають справу (продукція, групи клієнтів) і за місцем знаходження. І 
додає ще один критерій об’єднання і координування — за ідеями.

Визначає межі координування і виявляє фактори, які обмежують можли-
вості керівника: невизначеність майбутнього; недостатність знань у самих 
керівників; відсутність у них необхідних адміністративних навичок і відпра-
цьованих методів; загальний дефіцит науково обґрунтованих процедур і прог-
рам; величезна кількість змін і неповнота людських знань. На думку Л. Гулі-
ка, завдання управління залишаються незмінними у бізнесі, у державному 
управлінні, у сфері освіти, в методах ведення війни. Організації є інструмен-
тами для досягнення цілей.

На підставі аналізу ефективності американської державної адміністрації у 
період Другої світової війни вчений дійшов висновку, що планування є най-
важливішим елементом управління; він рекомендував безперервне плану-
вання як щодо розроблення програми, так і під час її реалізації як джерела 
інформації для аналізу. Планування, дослідження і поточна робота є пара-
лельними і взаємозалежними видами діяльності.

Л. Гулік стверджував, що всебічно розробленої “теорії” управління не іс-
нує; те, що було замість неї, він називав більш-менш достовірними і частково 
підтвердженими припущеннями.

Данлоп Джон Томас
Джон Томас Данлоп (нар. 1914)— відомий американський вчений, який 

мав значний вплив на розвиток теорії та практики трудових відносин, форму-
лювання її як наукової дисципліни і використав цю теорію у практичній 
діяльності. Зробив важливий внесок у дослідження питань визначення за-
робітної плати в умовах існування профспілок, у теорію практичного вирі-
шення конфліктів, у розуміння важливості розвитку людських ресурсів для 
досягнення міжнародних конкурентних переваг.

Народився 15 липня 1914 р. в Плейсервілі (штат Каліфорнія, США). Нау-
кову кар’єру починав у Каліфорнійському університеті в Берклі, потім пра-
цював у Стенфордському (США) і Кембриджському (Англія) університетах. 

Основні праці: “Системи трудових відносин” (1958), “Визначення заробіт-
ної плати в умовах взаємодії з профспілками” (1944), “Праця і американське 
суспільство” (1970). Найважливішим із всієї спадщини Данлопа (за оцінкою 
світового наукового співтовариства) є його внесок у створення самостійної на-
уки про трудові відносини. Він намагався розробити загальну теорію трудо-
вих відносин, яка б могла: 1) забезпечити аналіз та інтерпретацію широкого 
діапазону факторів і методів дій у сфері трудових відносин; 2) полегшити 
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порівняльне дослідження трудових відносин у різних країнах і галузях; 
3) пов’язати безпосередній досвід зі сферою ідей.

На думку Дж. Данлопа, у процесі ідентифікації системи трудових відносин 
основне значення мають такі висновки:

• система трудових відносин є аналітичною підсистемою індустріального 
суспільства і має ту саму логічну основу, що і економічна система;

• система трудових відносин є самостійною і особливою підсистемою сус-
пільства;

• між суспільством і системою трудових відносин існують певні взаємо-
зв’язки і обмежувальні лінії;

• з логічної точки зору система трудових відносин є абстракцією;
• аналіз трудових відносин передбачає, що предмет цього наукового на-

пряму має власні аналітичні та теоретичні особливості;
• трьома самостійними аналітичними проблемами є: зв’язок системи тру-

дових відносин із суспільством у цілому; її зв’язок з економічною сис-
темою; внутрішня структура і характеристика власне системи трудових 
відносин.

Дійовими особами системи трудових відносин є: 1) ієрархія менеджерів та 
її представники, що виконують функцію контролю; 2) ієрархія працівників 
та її представники; 3) спеціалізовані державні установи і приватні агенції, 
створені для вирішення проблем робітників, підприємств і відносин між 
ними. На характер трудових відносин впливають: технологічні характерис-
тики робочого місця і технічні можливості працівників; ринкові чи бюджетні 
обмеження; характер влади і розподіл її у суспільстві.

У праці “Визначення заробітної плати в умовах взаємодії з профспілками” 
висвітлено такі проблеми: розвиток економічної моделі профспілок; політика 
профспілок щодо заробітної плати; “ринкова влада” і міжринкові відносини; 
зацікавленість профспілок у взаємопов’язаних ринках; циклічні моделі змі-
ни заробітної плати у промисловості; циклічні зміни частки праці у націо-
нальному доході; механізм цін і проведення переговорів щодо укладання ко-
лективного договору. Автор зазначає певні цілі політичних профспілок 
стосовно заробітної плати, не пов’язані прямо з одержанням прибутку: стиму-
лювання членства у профспілці; розподіл праці; організація відпочинку; кон-
троль над темпами впровадження технічних інновацій; поліпшення умов пра-
ці; контроль над опануванням нових спеціальностей.

Тривалий час учений займався теоретичними і практичними досліджен-
нями проблем вирішення трудових спорів шляхом переговорів. Переговори 
між робітниками і адміністрацією, доповнені значною кількістю спеціалізо-
ваних посередницьких і арбітражних послуг, дають змогу забезпечити мир-
ний розвиток трудових відносин. 

Дж. Данлоп виділяв чотири підходи до проведення переговорів: 1) фор-
мальні моделі, пов’язані з поняттям “ринкової влади”; 2) використання екс-
периментальних чи моделюючих переговорних ігор; 3) застосування еконо-
метричних методів оцінки різних аспектів арбітражу чи проведення 
переговорів з укладання трудової угоди; 4) дослівні звіти про хід проведення 
переговорів.

Значну увагу приділяв ролі посередництва у переговорах з вирішення тру-
дових конфліктів. До сфери його наукових інтересів входили і проблеми роз-
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витку людських ресурсів. Причиною цього стала порівняно низька ефектив-
ність виробництва у США, особливо щодо продуктивності праці.

Дж. Данлоп сформував комплекс проблем, виключно важливих для люд-
ських ресурсів сучасних націй. Крім того, сприяв укріпленню точки зору про 
те, що розвиток високопрофесійних людських ресурсів становить основу для 
досягнення конкретних переваг працівників, бізнесу і держави.

Джільберт Франк
Франк Джільберт (1868–1924) — американський дослідник, який зай-

мався проблемами управління та організації праці. Вивчивши з допомогою 
фотоапарату, а пізніше кінокамери рухи робітників під час праці, показав, 
яких величезних втрат зазнає суспільство внаслідок зайвих, неправильних 
рухів працівників. Пропозиції Ф. Джільберта щодо удосконалення організа-
ції праці Ф. Тейлор включив у свою систему наукової організації праці та уп-
равління. Найвідоміші праці Франка Джільберта “Вивчення рухів, як спосіб 
підвищити продуктивність за будь-якої роботи” та “Азбука наукової організа-
ції праці”.

У своїх працях він приділяв значну увагу дослідженню особливостей робіт-
ника, його особистості. Звертав увагу на духовні якості робітника, його про-
дуктивність, втомлюваність, звички, здоров’я, спосіб життя, мистецтво пра-
цювати, темперамент, підготовку (навчання) і дійшов таких висновків:

1) необхідно докладати всіх зусиль, щоб зберегти й розвивати природні 
сили та обдарованість, які робітник вносить у свою працю;

2) на підставі вивчення рухів можна розвинути природні сили робітника, 
скоротити час його роботи й підвищити продуктивність;

3) підготовка, що базується на законах нормалізованої системи, дасть 
можливість робітникові в майбутньому ще більшою мірою підвищити інтен-
сивність і продуктивність своєї праці.

Вивчаючи змінні обставини в організації праці, які впливають на продук-
тивність праці робітника, Ф. Джільберт зазначав, що на них можна впливати 
швидко і безпосередньо. До таких змінних він відносив: обладнання, одяг 
(зручний та простий), фарбування та освітлення майстерень, розваги (музи-
ка), опалення, охолодження, вентиляцію, якість матеріалу, винагороди і 
штрафи, спеціальні пристрої, інструменти. Змінними чинниками руху, які 
відіграють визначальну роль у створенні нормальних рухів, вважав: приско-
рення, автоматичність рухів, комбінування одних рухів з іншими, вартість 
рухів, їх спрямування, продуктивність, довжину рухів, необхідність кожного 
окремого руху, вигідне положення та швидкість. Наголошував на необхід-
ності розроблення галузевих норм. 

Протягом тривалого часу вважалось, що заробітна плата є найсильнішим 
мотиватором діяльності працівників. Проте Ф. Джільберт, критикуючи існу-
ючу на той час погодинну систему оплати праці, писав, що в цьому разі “робіт-
никові оплачується час, проведений ним на роботі, а не його робота…”. Зважа-
ючи на це, пропонував впровадження преміальної системи оплати праці, 
поштучної, нормової, системи з премією та диференціальної. Охарактеризу-
вавши як позитивні, так і негативні риси кожної із зазначених систем оплати 
праці, вчений не наголошував на прийнятті якоїсь однієї із зазначених систем 
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як єдиної для всіх підприємств та видів робіт. Загальний висновок з його до-
сліджень: ніхто не хоче ділитися своїми заробітками з людьми, які заробля-
ють менше, оскільки їхня праця менш продуктивна. Кожен скоріше працю-
ватиме менше й зароблятиме менше, ніж віддасть свій заробіток іншому, 
який не заслуговує цього. Таким чином, основним принципом застосування 
будь-якої системи праці має стати визначення суми заробітку залежно від 
кількості та якості праці.

Ф. Джільберт стверджував, що на кожну роботу впливають різні фактори, 
які залежать від самого працівника, навколишнього середовища, роду праці, 
яка має відповідати фізичним здібностям виконавця, його навичкам, темпе-
раменту тощо.

Джуран Джозеф
Джозеф Джуран (нар. 1904) — видатний теоретик менеджменту, який зро-

бив значний внесок у вивчення ролі вищого керівництва компаній у підви-
щенні якості продукції. 

Народився 24 грудня 1904 р. у м. Браіла (Румунія). Отримав ступінь бака-
лавра електротехніки у Міннесотському університеті й ступінь доктора юрис-
пруденції в Університеті Лойоли в Чикаго. Протягом своєї багаторічної 
кар’єри працював інженером, керівником на промисловому підприємстві, дер-
жавним керівником, професором в університеті, третейським суддею у трудо-
вих спорах, президентом корпорації та консультантом з проблем менеджмен-
ту. Справжній переворот в його житті стався, коли він вирішив піти із 
промисловості, обіймаючи посаду керівника у компанії Western Electric. По-
чав працювати як позаштатний співробітник у віці 40 років і за наступні 50 
років став одним з провідних теоретиків якості разом з Е. Демінгом, К. Ісіка-
вою та Ф. Кросбі.

Він стверджував, що хоча за останні сто років розроблені Ф. Тейлором нау-
кові методи управління застаріли, мало що було запропоновано їм на зміну. 
При цьому компанії, як і раніше, основний час витрачають на перепланування 
мікропроцесів, які мало впливають на макропроцеси.

За Дж. Джураном, революція якості припускає створення системи інтегро-
ваного менеджменту, яка здатна замінити “тейлоризм” і допомогти підпри-
ємствам досягти вищого рівня конкурентоспроможності. Впровадження 
якості стає основним завданням вищого керівництва компаній. Ефективно 
його можна здійснювати тільки разом із належним плануванням і виконан-
ням завдань.

За свою багаторічну наукову діяльність Дж. Джуран написав безліч праць 
з проблем якості, які набули загального визнання. Зокрема, його книга “Ке-
рівництво з контролю над якістю” (1951) і нині має широку популярність у 
світі. Він проводив семінари, реалізував дослідницькі та консультативні про-
грами в тисячах компаній, організував міжнародні курси, для яких готував 
спеціальні підручники і відеокасети. Читаючи лекції, проводячи консульта-
ції у багатьох країнах світу, Дж. Джуран давав цінні поради як підприємцям, 
так і урядам. Його працю було відзначено понад 30 медалями, почесними 
званнями і нагородами, серед яких найціннішою є японський орден Sacred 
Treasure, який він отримав у 1981 р. від імператора Хірохіто на знак визнан-
ня видатного внеску в розвиток управління якістю в Японії і зміцнення аме-
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рикано-японської дружби. Дж. Джуран є також почесним директором Juran 
Institute Inc., заснованого ним у 1979 р.

Основний науковий внесок Дж. Джурана стосується трьох галузей: 1) про-
блем якості з точки зору споживача; 2) принципу Парето; 3) забезпечення 
якості як обов’язку менеджменту.

Вислів “придатність до споживання” вперше було введено у споживання 
Дж. Джураном, який застосовував його до характеристик як товарів, так і 
послуг. Він стверджував, що придатність до споживання повинна оціню-
ватися не виробником, а споживачем. Наполягав на необхідності в першу 
чергу з’ясувати вимоги клієнта. Описував процес планування якості, як “за-
мкнутий ланцюг входів та виходів” і підкреслював, що кожний вид діяль-
ності передбачає виконання трьох ролей — клієнта, переробника і поста-
чальника.

У 50-х роках першим зрозумів, що принцип Парето може застосовуватися 
до більшості видів трудової діяльності. Цей принцип відображає уявлення 
про те, що у будь-якій групі, яка забезпечує деякий загальний результат, виз-
начальний внесок в його досягнення роблять відносно небагато працівників. 
У ньому враховуються стан природи речей, а також процеси, що відбува-
ються. Відповідно до принципу Парето існує неправильний розподіл втрати 
якості. Він передбачає, що основна частина всіх результатів забезпечується 
порівняно небагатьма причинами. Оскільки принцип Парето дає змогу людям 
сконцентрувати зусилля на сферах, здатних дати найбільший ефект, він є од-
ним із найпотужніших інструментів підвищення якості.

Дж. Джуран як теоретик менеджменту покладав відповідальність за забез-
печення якості на вище керівництво компанії. Японці виявилися старанними 
учнями спеціалістів якості із багатьох країн. У 1954 р. Дж. Джуран вирушив 
до Японії на запрошення Японської федерації економічних організацій і 
Японської спілки вчених та інженерів для проведення серій семінарів, але 
подібні можливості співробітництва з ним були на той час і у багатьох амери-
канських топ-менеджерів. Учений стверджував, що причина успіху японців 
полягає в тому, що вони уважно прислухалися до всіх його порад і зрозуміли, 
на що ці поради спрямовані. Вони швидко збагнули, що для досягнення 
конкурентоспроможності за рахунок якості необхідно приділяти увагу не 
тільки усуванню дефектів товарів і випуску продукції відповідно до конкрет-
них вимог споживачів, а й що якість повинна стати основним завданням біз-
несу і стратегічною метою компанії. Японці досягли успіху в розв’язанні про-
блеми якості завдяки тому, що враховували у власній діяльності такі основні 
принципи: 

• забезпечення якості є обов’язком топ-менеджерів; 
• всі керівники обов’язково повинні навчатися вирішення проблем досяг-

нення якості; 
• безперервне вдосконалення повинне стосуватися не окремих проектів, а 

стати елементом трудової культури; 
• необхідно залучати всіх співробітників до процесу підвищення якості 

продукції шляхом організації роботи гуртків якості;
• завдання підвищення якості повинні інтегруватися в загальну ціль 

діяльності підприємства і досягатися за рахунок стратегічного плану-
вання.
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Дж. Джуран запропонував сім кроків, які повинен зробити керівник для 
здійснення революції якості:

1) вищі керівники повинні створити комісію або раду з якості та 
обов’язково бути присутніми на всіх її засіданнях;

2) топ-менеджери мають зрозуміти, що управління якістю означає управ-
ління діяльністю підприємства. Тому потрібно мати зрозумілі цілі щодо 
якості у своєму бізнес-плані;

3) керівництво компанії повинне заохочувати навчання теоретичних і 
практичних методів підвищення якості;

4) топ-менеджери мають відмовитися від орієнтації на фінансові показни-
ки і займатися розробленням заходів з підвищення якості;

5) необхідно постійно вимірювати зростання якості;
6) необхідно визначати заходи, які потрібно здійснити для підвищення 

якості, вирішення проблем, заохочення творчих зусиль і впровадження інно-
вацій;

7) система винагороди має відповідати системі стандартів якості, що вико-
ристовуються споживачами. 

Дж. Джуран стверджував, що існує три універсальні процеси керування 
якістю: 

• планування якості (постановка цілей для якості, з’ясування особли-
востей споживачів та їхніх потреб, що зумовлює практичні розробки 
відповідних процесів); 

• управління якістю (з використанням методу планування розробки, пере-
вірки, дії (Plan-Do-Check-Act), моніторинг процесів підвищення якості 
продукції); 

• підвищення якості (виявлення і вирішення проблем, використання ко-
мандного підходу для безперервного пошуку найкращих шляхів підви-
щення якості, підтримка високих стандартів праці).

Друкер Пітер
Пітер Друкер (нар. 1909) — один із найвидатніших теоретиків сучасного 

менеджменту. 
Народився 13 травня 1909 р. в Австрії у сім’ї відомого державного чинов-

ника. Отримавши освіту в Німеччині, у 1937 р. переїхав до США. Понад 
20 років працював на посаді професора Нью-Йоркського університету, а з 
1971 р. — професором Вищої школи Кларемонт у Каліфорнії. Є автором бага-
тьох книг з управління, консультант найбільших фірм. 

Основні наукові праці: “Кінець економічної людини” (1936) (присвячена 
вивченню економічних витоків фашизму); “Майбутнє індустріальної людини” 
(1942) (робиться спроба зазирнути в повоєнне майбутнє і дати опис природи но-
вого світу); “Концепція корпорації” (1946) (ідентифікує типи організацій, які 
мають переважати в суспільстві, політиці та економіці майбутнього); “Практи-
ка менеджменту” (1954), “Менеджмент: завдання, обов’язки, методи здійснен-
ня” (1974) (узагальнюється філософський погляд П. Друкера на корпорацію та 
її керівників, визначаються особливості управлінської праці та її цілі, а також 
розглядаються питання впливу корпорації на суспільство); “На шляху до май-
бутньої економіки” (1981); “Інновації та підприємництво” (1985); “Межі ме-
неджменту” (1985) тощо. 
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Ім’я П. Друкера пов’язують з виведенням з кризи збанкрутілої автомобіль-
ної компанії “Форд”; з упровадженням на фірмі “Дженерал Електрик” систе-
ми децентралізованого управління; із повоєнним піднесенням японської еко-
номіки й багатьма іншими значними практичними втіленнями ідей про 
управління. Центром цих ідей є вчення про менеджмент як професійну діяль-
ність і про менеджера як професію. П. Друкеру належить першість у створен-
ні систематизованого вчення про управління і відповідної навчальної дис-
ципліни, що дало можливість розпочати системне вивчення менеджменту в 
навчальних закладах. 

Найвідомішим теоретичним здобутком П. Друкера є його концепція управ-
ління за цілями, яка здійснила революцію у світовій управлінській думці  
(50-ті роки ХХ ст.). Увага менеджерів переважно була сконцентрована на 
функціях і процесі. Ідея П. Друкера полягала в тому, що управління повинне 
розпочинатися з вироблення цілей, а вже потім переходити до формування 
функцій, системи взаємодії та процесу управління. Ця концепція докорінно 
змінила логіку управління, прийняту з часів А. Файоля. П. Друкер дуже кри-
тично ставився до ідей школи людських відносин, зокрема до ідей Е. Мейо, 
називаючи їх “психологічним деспотизмом” і вважаючи, що головне завдання 
менеджменту — збільшувати продуктивність людини. Менеджери повинні 
дбати про досягнення економічних цілей організації і про клієнтів, а не про 
створення “радості для робітників”, хоча відносини на роботі мають ґрунтува-
тися на взаємній повазі. 

На початку 50-х років. ХХ ст. учений висунув концепцію самоврядного 
трудового колективу, яка передбачала створення демократичного, обраного 
робітниками і службовцями органу, покликаного вирішувати соціальні пи-
тання на підприємстві. Цю концепцію він вважав однією з найоригінальні-
ших і найважливіших стосовно управління, хоча вона не була сприйнята  
західним суспільством. Проте нині успішно застосовується у практиці 
“соціального партнерства”. 

Основою вчення П. Друкера є ідея про особливу роль і велике значення 
професійних менеджерів. На його думку, управлінська еліта, яка здійснює 
побудоване на інноваційних методах підприємницьке управління, є основою 
підприємництва і повинна відігравати головну роль у розвитку бізнесу сучас-
ного суспільства. Згідно з філософією П. Друкера кінцевою метою підприємс-
тва є створення соціальних благ. Він вважав, що кожне підприємство окрім 
отримання прибутку має визначати свою міру соціальної відповідальності пе-
ред суспільством. Воно працює для перетворення людських зусиль на конк-
ретну продукцію, і “особисті зусилля створюють вигоди”. Це переконання 
становить сутність його філософії менеджменту. 

Дюпін Шарль
Шарль Дюпін (1784–1873) — французький інженер, який створив власні 

навчальні плани і протягом 12 років провадив за ними заняття з геометрії, ме-
ханіки, прикладних мистецтв. Крім того, в програму навчання входили пи-
тання добробуту, освіти, етики робітників, прогресу вітчизняної промисло-
вості тощо. Ш. Дюпін не був розробником нових принципів менеджменту, 
його внесок — організація курсу індустріальної освіти як основних засад нав-
чання менеджменту.
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Він зазначав, що робітників необхідно як навчати геометрії та механіки, 
так і давати спеціальні знання щодо шляхів економії їхніх зусиль. Для люди-
ни, яка управляє іншими, ручна праця має другорядне значення. Її високий 
стан досягається завдяки інтелектуальним здібностям і знанням, які дають 
змогу розвинути ці здібності.

Ш. Дюпін визнавав роль чітких та коротких інструкцій робітникам, наго-
лошував на необхідності створення бажаного рівня праці із найменшими вит-
ратами енергії робітника. Він визначив потребу у вивченні кожної галузі про-
мисловості з метою пошуку та використання кращої індустріальної практики. 
Намагався знайти компроміс між робітниками та менеджментом щодо про-
блем впровадження механізації на підприємствах, закликаючи знайти пози-
тив у цьому процесі як для себе особисто, так і для суспільства в цілому.

Ш. Дюпін писав, що той, хто удосконалює машини, намагається дати їм 
переваги перед робітниками, вдосконалює і робітників, дає їм шанс примуси-
ти машину служити їх добробуту замість того, щоб страждати від змагання з 
нею. 

Емерсон Гаррінгтон
Гаррінгтон Емерсон (1853–1931) — американський дослідник і практик в 

галузі менеджменту виробництва. Народився 2 серпня 1853 р. в м. Трентон 
(штат Нью-Джерсі, США). Навчався у Франції, Англії, Німеччині, Італії, 
Греції. У віці 23 років керував відділенням лінгвістики університету штату 
Небраска. Займався також банківськими операціями, торгівлею нерухоміс-
тю. З 1885 по 1891 р. виконував економічні та інженерні дослідження для за-
лізниці. Представляв у США, Мексиці, Канаді інтереси британського синди-
кату. Деякий час керував компанією з виробництва скла. На основі наукової 
та практичної діяльності розробив комплексний підхід до організації управ-
ління. Сформулював основні принципи наукового управління, викладені у 
працях “Продуктивність як основа для управління і оплати праці” (1900), 
“Дванадцять принципів продуктивності” (1912). Це точно визначені цілі; здо-
ровий глузд; компетентна консультація; дисципліна; справедливе ставлення 
до персоналу; оперативний, надійний, повний, точний і постійний облік; дис-
петчерування; норми і розклад; нормалізація умов; нормування операцій; 
стандартні інструкції; винагорода за продуктивну працю.

Єрманський (Коган) Йосип Андрійович
Йосип Андрійович Єрманський (Коган) (1866–1941) — відомий російський 

фахівець з теорії та практики управління. 
Значним внеском у розвиток теорії та практики наукової організації праці 

(НОП) стали його праці: “Наукова організація праці та система Тейлора”, “Те-
орія і практика раціоналізації”, “Легенда про Форда”. У них широко пропагу-
вались ідеї НОП, були висвітлені здобутки зарубіжної науки з цих проблем. 
Й. Єрманський поділяв погляди О. Богданова в тому, що основними засадами 
раціональної організації праці є принцип позитивного добору та закон органі-
заційної суми. Саме він вперше ввів абревіатуру НОП. На його думку, НОП — 
синтетична наукова система, яка використовує наукові знання інших науко-
вих царин: економіки, технічних наук, психофізіології праці. 
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Основою вчення Й. Єрманського є визначення фізіологічного оптимуму, 
тобто критерію раціональності організування будь-якої роботи. Такими кри-
теріями він не визнавав час і простір, тобто швидкість і шлях виконання пев-
ної роботи, який не визначає інтенсивності витрат енергії, оскільки на прак-
тиці існують фізичні межі зростання швидкості роботи, а довжина шляху 
інколи для збільшення раціональності подовжується. Таким чином, час і про-
стір — це не критерії раціональності, а форми, в яких розгортаються явища 
буття; сутність їх полягає у взаємодії сил природи.

Головним критерієм раціональності виробничих процесів учений вважав 
співвідношення R/E, який назвав коефіцієнтом раціональності (m). R в цьому 
разі — корисний результат; а Е — витрачена енергія всіх виробничих фак-
торів. Отже, m — це кількість корисної роботи, що припадає на кожну одини-
цю витраченої енергії. Головне завдання — одержання максимально більшого 
корисного результату на одиницю витрат або використання можливо меншої 
енергії на одиницю досягнутого результату. 

У праці “Легенда про Форда” Й. Єрманський зазначає, що Форд — най-
завзятіший ентузіаст і палкий прибічник ідеї усунення будь-якого мар-
нування сил, неекономного їх використання. Висвітлюючи позитивний бік 
фордизму, він акцентує увагу на техніко-організаційних принципах Форда: 
вертикальна побудова підприємства, масовість виробництва, стандартизація, 
повна машинізація виробничих процесів, підготовка виробничих процесів, 
принцип послідовної зміни фаз (безперервність виробництва), механізація 
транспорту. На підприємствах Форда робітник вимушений пристосовуватись 
до темпу чи швидкості конвеєрів та інших механізмів. Увесь заводський ме-
ханізм колосальної складності панує над робітником, який від нього не може 
і не повинен відставати. Така організація праці вимагає ретельної підготовки 
робочого процесу, відповідальності та навчання працівників. Визначаючи по-
зитивні сторони фордизму, Й. Єрманський наводить також негативні, які ви-
являються у надмірному темпі роботи конвеєрів, монотонності та одноманіт-
ності праці, що перетворює людину на знеособлений додаток до бездушного 
механізму.

Здійснюючи критичний огляд праць Форда та роботи його підприємств, ав-
тор зазначав, що у Форда є багато чого запозичити — доцільні техніко-органі-
заційні методи, які конче потрібні для розвитку промисловості. Форд, на його 
думку, зробив велику революційну справу в галузі техніки та заводської ор-
ганізації. 

Ібука Масару
Масару Ібука (1908–1997) — видатний японський підприємець, засновник 

і голова ради директорів компанії Sony, всесвітньо відомого виробника елект-
ронної техніки. 

Народився 11 квітня 1908 р. в м. Нікко, префектура Тошиги. Вивчав елек-
троніку на факультеті природничих і прикладних наук в університеті Васеда. 
Ще студентом зробив кілька винаходів і став відомим серед фахівців. Після 
закінчення університету в 1933 р. почав працювати у фотохімічній лабора-
торії, а в 1970 р. заснував компанію Nihon Sorutei Ki (“Японські вимірюваль-
ні інструменти”), яка випускала пристрої для пошуку підводних човнів. За-
вдяки цій діяльності познайомився з Ажіо Моріта, молодшим лейтенантом 
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технічної служби військово-морського флоту Японії. Відразу ж після закін-
чення війни створив нову фірму Tokyo Tsushin Kenkyuio, основною продук-
цією якої були вольтметри. Через півроку вона ввійшла до складу Tokyo 
Telecommunication Engineering, яка в 1958 р. одержала назву Sony. М. Ібука 
став директором фірми 1950 р. і головою ради директорів 1971 р.

Він був сміливим інженером-новатором і талановитим менеджером. Під 
його керівництвом Sony перетворилася із маленької фірми, в якій в 1946 р. 
працювало кілька десятків робітників, на гіганта електронної індустрії. У по-
воєнній Японії ім’я М. Ібуки стало символом масового споживання і миру, ос-
кільки його компанія виробляла продукцію виключно мирного призначення: 
магнітофони, транзисторні радіоприймачі, телевізори, відеомагнітофони, пор-
тативні радіоплеєри. Її діяльність, в якій велике значення надається оригі-
нальності продукції, відрізняється від типової діяльності більшості японсь-
ких фірм, що віддають перевагу використанню готових виробів.

М. Ібука став широко відомим завдяки таланту винахідника, діловим стра-
тегіям, гострому відчуттю новизни. Його винаходи підтверджені понад 70 па-
тентами, а стратегія індивідуалізації продукції принесла йому славу видатно-
го японського діяча бізнесу, чиє ім’я стоїть в одному ряду з іменами Соіхіро 
Хонда, Ажіо Моріта та ін. Інтерес до всього оригінального, небажання іти 
протореними шляхами значно відрізняє стратегію Sony від традицій групової 
орієнтації, характерних для промислових асоціацій і кейрецу (груп компаній, 
власники яких мають родинні зв’язки).

Блискучі якості керівника продемонстрував у процесі розвитку фірми 
Sony, особливо в 1945–1976 рр., на посадах її президента і голови ради дирек-
торів. Відмінною ознакою його підприємницького таланту був науковий склад 
розуму та інтерес до інновацій. У бурхливі 1945–1950 рр. Sony бралася за ви-
пуск багатьох виробів і в 1950 р. виготовила перший японський магнітофон. 
М. Ібука зробив значний особистий внесок у технічне керівництво цим проек-
том. Для досягнення визначеної мети він залучив до співпраці багатьох ви-
пускників університетів, які мали наукові ступені докторів і магістрів. Тре-
тина всіх працівників Sony мала вищу освіту. В 1952 р. під час відвідування 
США він високо оцінив переваги використання транзисторів, після чого Sony 
одержала від компанії Western Electric права на використання транзисторної 
технології. М. Ібука організував дослідно-конструкторські роботи із створен-
ня таких нових виробів, як транзисторні радіоприймачі, перші напівпровід-
никові телевізори, перші побутові відеомагнітофони, радіоприймачі на інтег-
ральних схемах, кольорові телевізори, кінескопи “Тринітрон”.

Він завжди виявляв інтерес до продукції споживчого, а не промислового 
або військового призначення. Переваги стратегії зайняття ринкових ніш ком-
панією Sony полягає в тому, що вона використовувала транзистори для випус-
ку радіоприймачів саме тоді, коли на них був значний попит, оскільки для ба-
гатьох людей вони стали символом матеріального добробуту. В 1955 р. Sony 
випустила один із перших у світі транзисторний радіоприймач.

Стратегія Sony повністю відповідала особливостям повоєнного розвитку 
(зростанню споживацького попиту). Однією із характеристик товарів, якій 
М. Ібука приділяв особливу увагу, були їх невеликі габарити. Sony постійно 
прагла випускати дедалі компактніші вироби, переходячи від використання 
електронних ламп до застосування напівпровідникових транзисторів, а потім 
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й інтегральних мікросхем, що дало змогу створити портативні транзисторні 
радіоприймачі. Крім того, компанія виробляла портативні телевізори, аудіо- 
та відеоплеєри. Орієнтація на малогабаритну техніку повністю відповідала 
повоєнній тенденції зменшення розмірів побутової апаратури і забезпечила 
швидке зростання компанії за рахунок значного розширення її ринкової част-
ки. Так, перші її магнітофони важили до 40 кг, а вже через кілька років 
внаслідок зусиль із удосконалення конструкції їх маса не перевищувала 
1,2 кг. Використання цих трьох факторів — впровадження інновацій, орієн-
тація на споживача і прагнення зменшити габарити продукції — сприяло пе-
ретворенню Sony із маленької провінційної фабрики на потужну міжнародну 
компанію.

Корпоративний рух Sony полягає у “небажанні випускати те, що виробля-
ють інші”. Прибутки як результат скорочення витрат за рахунок масового ви-
робництва і масового маркетингу не є головною метою її стратегії. За рахунок 
значних інвестицій в науково-дослідницькі розробки і створення зразків пе-
редової техніки Sony має можливості випускати товари, недоступні іншим 
фірмам. Виробництво таких товарів є основою її стратегії розвитку.

Проте компанія припустилася і деяких помилок внаслідок орієнтації тіль-
ки на споживацький попит: припинення випуску спеціальної аудіотехніки 
для радіостанцій в 1963 р.; невдала спроба розроблення власних інтегральних 
мікросхем, а також пристроїв для електромагнітного вимірювання парамет-
рів матеріалів для машинобудування.

Щодо корпоративної культури Sony має унікальну атмосферу, створену за-
вдяки інтелекту М. Ібуки і практичним діям менеджерів. Компанія не має 
власного гімну і девізу (що майже обов’язково для більшості японських фірм), 
у всьому підкреслює важливість індивідуальності.

В Японії М. Ібука мав славу легендарного і поважного бізнесмена. Він знач-
но відрізнявся від інших керівників більшості національних фірм. Якщо вва-
жати, що орієнована на організацію культура є типовою для японських ком-
паній, то М. Ібука разом із С. Хонда і А. Моріто може розглядатися як виняток 
із загальної картини ділового світу Японії. Така індивідуальна його риса, як 
винахідливість, є конче необхідною у сучасному світі жорсткої конкуренції.

Івасакі Ятаро
Ятаро Івасакі (1834–1885) — засновник Mitsubishi zaibatsu, відомої в наш 

час як група Mitsubishi, найпотужніша група компаній Японії, власники 
яких мають родинні зв’язки.

Народився 11 грудня 1834 р. в Коші Акі — гум, сегунат Тоса. Тоса були мо-
гутнім кланом, одним із чотирьох найпотужніших кланів Японії. Родина 
Я. Івасакі наполовину належала до роду самураїв, займалася обробкою влас-
ного наділу землі. Його батьки мали скромний достаток, але деякі із родичів 
матері були освіченими людьми. Тому Я. Івасакі виховувався в атмосфері по-
ваги до наукових знань. У 1948 р. він виїхав до Коші, головного міста сегуна-
та Тоса, де почав вивчати філософію Конфуція. У 1854–1855 рр. навчався в 
Едо, в 1858 р. — у Shorin Juku в Нагамара-мура. Завдяки знайомству з впли-
вовими самураями сегуната Тоса був прийнятий на посаду чиновника і одер-
жав можливість стати самураєм. На той час сегун Тоса сприяв розвитку про-
мисловості, на прибутки якої мав право утримувати власні збройні сили, 
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закуповував зброю та кораблі у іноземних держав. Працюючи у цій сфері, 
Я. Івасакі виявив високі ділові якості й швидко із дрібного службовця став 
високопоставленим чиновником, відповідальним за здійснення закупівель.

У 1873 р. заснував приватну компанію Mitsubishi Shokai та сконцентрував 
зусилля на морських вантажних перевезеннях, а також організував роботу 
суміжних напрямів бізнесу: страхової справи, надання складських послуг, 
здійснення фінансових операцій, видобування корисних копалин, ремонт су-
ден. Внаслідок такої диверсифікації Mitsubishi змогла закласти підґрунтя 
для майбутнього розвитку. Досягнення цієї групи зумовлені високими діло-
вими якостями Я. Івасакі, який зумів скористатися сприятливими особливос-
тями своєї епохи змін.

Я. Івасакі був людиною дії, надзвичайно енергійним, жорстким і проник-
ливим підприємцем, який зміг менш ніж за 20 років створити величезний 
особистий капітал. Його багатство і суспільний стан дорівнювали показникам 
Рокфеллерів у США. Він суворо дотримувався принципу єдності керівництва, 
проте часто виявляв диктаторські якості. 

Був відомий як seisho (“політичний комерсант”), мав тісні зв’язки з уря-
дом. Водночас міг демонструвати відкрите непідкорення владі та порядку, 
його політичні уподобання не були стійкими. Він ніколи не бував у країнах 
Заходу, але визнавав досягнення західної цивілізації. Його брат і син навча-
лися в Пенсільванському та Кембриджському університетах.

Я. Івасакі залучав до роботи в компанії кращих випускників Токійського ім-
ператорського університету, університету Кейо, які з часом обійняли в 
Mitsubishi відповідальні посади. Віддавав перевагу університетським випуск-
никам перед професійними менеджерами. Однією з особливостей Mitsubishi 
було використання родинних зв’язків. Провідні менеджери Сода, Кондо, Като, 
Когамі мали дружин із родини Івасакі. Використовуючи у своїх інтересах ро-
динні зв’язки і залучаючи до роботи кращих випускників університетів, він 
зміг надати власній компанії високу цінність. Два його зятя стали згодом 
прем’єр-міністрами, що зміцнило зв’язки компанії із світом великої політики.

Я. Івасакі вважав, що особисте керівництво є ефективнішим порівняно із 
спільним управлінням чи спільним володінням. Права володіння компанією 
ніколи не розподілялися і перебували в руках родини Івасакі, голова якої за-
вжди приймав найважливіші ділові рішення. Я. Івасакі був справжнім мене-
джером-власником, який приймав спрямовані згори донизу рішення, не ді-
лився ні з ким своєю владою і повноваженнями. Зумів створити потужну 
організацію, принципи роботи якої заклали підвалини сучасного успіху гру-
пи Mitsubishi. 

Ісікава Каору
Каору Ісікава (1915–1989) — відомий японський вчений, який зробив важ-

ливий внесок у створення концепції тотального контролю над якістю. Він 
стверджував, що управління якістю потребує участі всіх працівників і керів-
ництва компанії у діяльності гуртків якості, привернення основної уваги до 
процесу обговорення, а не особистості доповідача при дослідженні проблеми 
за допомогою діаграми Ісікави, а також довіри статистичним методам контро-
лю якості.
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Народився 1915 р. в Японії у родині відомого промисловця. Закінчив 
Токійський університет із спеціальності “прикладна хімія”. У 1939–1941 рр. 
служив технічним спеціалістом у ВМФ Японії; до 1947 р. працював у про-
мисловості, потім у Токійському університеті, де розробляв методи статистич-
ного аналізу, у 1943 р. розробив “діаграму Ісікави”. У 1949 р. був запрошений 
Японським союзом учених і інженерів для участі у роботі групи дослідження 
контролю якості, 1952 р. став головою хімічного товариства Японії, на цій по-
саді активно сприяв просуванню ідеї контролю якості. З 1969 р. — член, а з 
1977 р. — голова японського відділення Міжнародної організації із стандар-
тизації (ISO). У 1981 р. став членом її виконкому.

К. Ісікава відіграв визначну роль у розвитку японського підходу до тоталь-
ного контролю над якістю. Він разом з іншими японськими фахівцями вважа-
ється автором так званого “економічного дива”, оскільки наполегливо просу-
вав уявлення про те, що контроль якості є завданням кожного працівника. 
Стверджував, що ефективне управління якістю ґрунтується на таких основ-
них елементах: контролі якості товару (послуги); інтегрованому контролі вит-
рат, цін і прибутків; контролі надійності схем постачання і збуту. Тотальний 
контроль над якістю не є швидкодіючим засобом. Тільки за тривалого систе-
матичного застосування він здатний поступово поліпшити стан компанії.

Успіх впровадження тотального контролю якості залежить від таких фак-
торів: 

• заходи контролю якості, в яких беруть участь усі працівники компанії;
• переконання вищого керівництва у першочерговій важливості якості та 

у недопущенні компромісів щодо її забезпечення;
• розроблення і формування загального бачення перспектив компанії та 

досягнення бажаної мети шляхом реалізації спеціальної політики уп-
равління якістю;

• перевірка контролю якості шляхом здійснення самооцінки з викорис-
танням методів Е. Лемінга;

• управління процесом контролю якості з використанням поточної інфор-
мації та постійного удосконалення всіх організаційних функцій;

• стимулювання командної роботи і участі у гуртках якості працівників 
всіх рівнів організацій;

• регулярне навчання методів контролю якості та тренування навичок їх 
практичного застосування;

• широке застосування контролю якості у всіх галузях японської про-
мисловості та у торгівлі;

• державна підтримка і загальнонаціональне сприяння розвитку контро-
лю якості.

К. Ісікава розробив так звану діаграму Ісікави, відому також як причинно-
наслідковий аналіз. Вперше застосована ним у 1943 р., вона є прикладом 
структурного підходу до вирішення проблем. Цей метод було розроблено для 
того, щоб допомогти японським менеджерам аналізувати проблеми, пов’язані 
з процесами, за які вони відповідають. Учений був упевнений, що будь-які 
причини можуть бути пов’язані з одним із факторів умов виробництва товару 
чи надання послуг: методами; матеріалами; робочою силою; обладнанням; 
зовнішнім середовищем. Крім виявлення впливу окремих причин діаграма 
Ісікави дає змогу визначити взаємозв’язки між ними.
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На ранніх етапах впровадження тотального контролю якості К. Ісікаві та 
його послідовникам стало ясно, що теорія і практика контролю якості повин-
ні викладатися не тільки управлінському та інженерному персоналу, а й усім 
працівникам компанії, особливо менеджерам низової ланки і робітникам 
цехів, оскільки вони більше пов’язані з технологічними процесами. Він орга-
нізував діяльність гуртків контролю якості, які поширювали свої ідеї у жур-
налах, книгах, на відеокасетах, шляхом проведення конференцій, семінарів, 
створення курсів.

Заслугою К. Ісікави у сфері контролю якості є виділення ним значення та-
ких моментів:

1) всі види діяльності компанії утворюють єдиний процес, тому важливо 
визначити клієнтів і постачальників фірми, вивчити їхні вимоги;

2) управління якістю вимагає інтегрованого підходу, що враховує витра-
ти, якість, продуктивність праці, надійність збуту;

3) процес праці є “горизонтальним”, ґрунтується на використанні всіх 
ключових функцій; отже, підвищення якості можливе лише тоді, коли зусил-
ля для цього докладають всі основні підрозділи шляхом застосування групо-
вого підходу і гуртків якості;

4) контроль якості є скоріше способом зміни поведінки і установок людей, 
ніж набором готових методів та інструментів; надзвичайно важливими для 
ефективного контролю і управління якістю є постійне навчання і тренінг;

5) гуртки якості є реальним способом підвищення якості та засобом фор-
мування уважного ставлення до працівників і реалізації їх творчого та інно-
ваційного потенціалу.

Кантер Розабет Мосс
Розабет Мосс Кантер (нар. 1943) — широко відома американська вчена, 

консультант і автор книг з менеджменту. В її працях основна увага приді-
ляється соціології організацій, підкреслюються необхідність їх адаптації до 
змін, які відбуваються, і важлива роль людей у їх здійсненні.

Народилася 15 березня 1943 р. в м. Клівленд (штат Огайо, США). Одержала 
ступінь бакалавра соціології в Коледжі Брін Мор, а потім магістра і доктора фі-
лософії у Мічиганському університеті. З 1967 по 1973 р. викладала соціологію 
у вищих навчальних закладах США, з 1986 р. — професор менеджменту в Гар-
вардському університеті, з 1989 по 1992 р. — редактор “Harvard Business 
Review”, член комітету засновників Міжнародного жіночого форуму. Автор 11 
книжок і понад 150 статей, присвячених проблемам менеджменту корпорацій. 
Завдяки двом своїм основним працям “Майстри змін” (1983) і “Коли гіганти 
вчаться танцювати” (1989) стала одним із найбільш поважних наукових фахів-
ців і авторів книг з проблем менеджменту у США.

Мета її наукової діяльності — підвищення досягнень організацій, поліп-
шення розуміння їх діяльності, а також сприяння тому, щоб вони стали більш 
зручним і ефективним місцем роботи. Р. Кантер підкреслює важливість впро-
вадження інновацій, досягнення організаційної гнучкості та реактивності, 
попереджає, що корпораціям необхідно відмовитися від жорсткої структури і 
навчитися краще адаптуватися до змін, які відбуваються.

Вона розглядає цю проблему виключно із соціологічної точки зору. Вірить 
у те, що ключовими чинниками створення умов для успішного застосування 
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інновацій є організаційний клімат і комунікації, а основною проблемою — не-
достатній обмін інформацією. Працівники відчувають обмеженість повнова-
жень і свою ізольованість від прийняття управлінських рішень вищим ме-
неджментом; у відповідь на такий порядок вони прагнуть до службового 
просування заради досягнення влади або переходять у стан байдужості й від-
повідно працюють дедалі гірше. Менеджери середньої ланки опиняються у 
складному становищі виконавців рішень, прийнятих на вищому рівні керів-
ництва. Результатом є бюрократизація організації та втрата стимулів до ефек-
тивної праці. Рішення, яке пропонує Р. Кантер, полягає у руйнуванні внут-
рішніх бар’єрів і створенні в організації атмосфери, в якій керівники мали б 
можливості для здійснення офіційних і неформальних комунікацій з праців-
никами. Вона підкреслює важливість питань участі, співробітництва і команд-
ної роботи. Одна із основних тем праць Р. Кантер — необхідність кооперуван-
ня працівників у межах корпорації, співробітництва між корпораціями та 
кооперування корпорацій і держави.

Р. Кантер розробила так звані “постпідприємницькі” принципи управ-
ління в корпораціях: 

• мінімізація кількості цілей і максимізація варіантів вибору дій; 
• збереження постійних витрат на низькому рівні й за можливості най-

частіше застосування ситуаційних (залежних від обставин) засобів до-
сягнення корпоративних цілей; 

• знаходження способів впливу за рахунок поєднання прямої дії та взаєм-
них зусиль; 

• забезпечення управління за рахунок доступу і залучення до процесу 
прийняття рішень, а не повного контролю чи прав володіння; 

• стимулювання “перемішування”; 
• підтримка динаміки процесів; заохочення перегрупування співробітни-

ків, зміни їхніх функцій і продукції, що виробляється, для створення 
нових поєднань і комбінацій; 

• позитивне ставлення до змін.
Вона пропонує три стратегії гнучкої організації, яка швидко реагує на змі-

ни, що відбуваються: 1) розвиток синергізму за одночасного підсилення внут-
рішньої кооперації та інтегрованості організації; 2) створення союзів з інши-
ми організаціями; 3) розроблення “нових напрямів”, створення нових ділових 
можливостей для організацій у майбутньому. Разом з іншими теоретиками 
менеджменту Р. Кантер вважає, що вирішальне значення для успіху процесу 
змін має людський фактор, який відіграватиме вирішальну роль у збереженні 
конкурентоспроможності організацій.

Карнегі Дейл
Дейл Карнегі (1888–1955) — американський фахівець у галузі людських 

відносин. Набув світової слави, створивши одну із систем з навчання дорос-
лих, яка охоплювала практику публічних виступів, мистецтво переконувати, 
проблеми взаємин між людьми і прикладну психологію.

Щоб одержати освіту, йому довелося подолати багато труднощів. Народив-
ся у бідній родині. Навчався у Педагогічному коледжі в Уорренсберзі (штат 
Міссурі, США). Під час навчання у нього почав помалу розвиватися комплекс 
меншовартості. Не маючи фізичних здібностей для того, щоб вирізнитися в 
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спорті, вирішив взяти участь у дискусійному гуртку, сподіваючись, що досвід 
виступів надасть впевненості в собі й визнання з боку інших, чого він так 
прагнув. 

Членство у дискусійному гуртку стало поворотним пунктом у його жит-
ті; виступи допомогли знайти необхідну віру в свої сили; не пройшло й 
року, як Д. Карнегі став перемагати на конкурсах з ораторського мистец-
тва. Будучи студентом старшого курсу, завоював усі вищі нагороди за пуб-
лічні виступи. 

Результатом цих зусиль, спрямованих на подолання почуття власної мен-
шовартості, стало розуміння того, що вміння донести свою думку до будь-якої 
аудиторії зміцнює в людині впевненість у собі, завдяки чому вона зможе до-
сягти усього, чого захоче. Саме ця ідея була підґрунтям розробленого Карнегі 
курсу лекцій, який є однією з найвизначніших систем у галузі навчання до-
рослих. 

Після закінчення коледжу він працював у торгівлі, досягнувши значних 
успіхів на цій ниві. Проте, незважаючи на свою зростаючу репутацію процві-
таючого ділка, незабаром залишив торгову діяльність, зрозумівши необхід-
ність перевірити на практиці думку про те, що володіння ораторським мистец-
твом може дати людині впевненість, необхідну для максимального прояву 
прихованих здібностей. З цим наміром Карнегі приїхав до Нью-Йорка, де 22 
жовтня 1912 р. прочитав лекцію зі свого курсу в Християнській асоціації мо-
лодих людей (ХАМЛ). Через кілька місяців його курс став популярним. Про 
нього довідалися в інших відділеннях ХАМЛ, а згодом і в інших об’єднаннях 
не лише Нью-Йорка, а й сусідніх міст, які ввели його курс у свої програми 
навчання дорослих. Його почали запрошувати також в інші професійні клу-
би, і незабаром Карнегі став відомим виїзним лектором. Він читав лекції в 
Нью-Йорку, Філадельфії, Балтіморі, а згодом — у Лондоні й Парижі. 

Успіх, друзі, здоров’я — для багатьох людей це неодмінні складові людсь-
кого щастя. Розуміючи, що для досягнення успіху людина повинна навчити-
ся не лише дохідливо виражати свої думки, а й гармонійно жити та працюва-
ти пліч-о-пліч з іншими людьми, Карнегі взявся сформулювати правила 
досягнення цієї мети, ввівши у свій курс лекцій правила взаємин між людь-
ми. Він намагався давати поради, які могли б використовуватися безпосеред-
ньо у службовій діяльності, спілкуванні з рідними та знайомими, для вирі-
шення проблем особистого життя. Для вироблення впевненості слухачів у 
власних силах змушував їх виступати на кожному занятті, й за допомогою 
постійних вправ вони розвивали в собі сміливість, віру в себе й ентузіазм, які 
потім виявлялися у приватних бесідах.

Розроблений Д.Карнегі курс навчання був життєво реальним і цікавим. На 
лекціях він розповідав, що головною метою його життя був не заробіток на 
навчанні людей мистецтва публічних виступів, а прагнення допомогти їм по-
долати страх і знайти сміливість. Спершу викладав лише курс ораторського 
мистецтва, але серед його слухачів були й представники ділового світу. Вони 
жадали швидких результатів, які можна було б застосувати вже наступного 
дня в ході ділових розмов і виступів перед широкою аудиторією. Тому змуше-
ний був працювати швидко і цілеспрямовано. Результатом цієї діяльності ста-
ла своєрідна система навчання дорослих.
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1933 р. керівник видавництва “Саймон енд Шустер” Леон Шимкін, прослу-
хавши цей курс у Ларчмонте (штат Нью-Йорк), запропонував Карнегі систе-
матизувати всі матеріали, які надаються слухачам, і оформити їх у вигляді 
книги. 12 листопада 1936 р. книга “Як завойовувати друзів і впливати на лю-
дей” побачила світ і відразу ж стала надзвичайно популярною. Ім’я Д. Карнегі 
стало відомим. Менш ніж за рік було розпродано понад мільйон примірників 
книги. За кордоном вона була видана 14 мовами, протягом 10 років (що є ре-
кордним терміном для будь-якої книги) значилася в списках газети “Нью-
Йорк таймс” як один із бестселерів. 

Крім неї серед головних творів Карнегі “Як виробляти впевненість у собі і 
впливати на людей, виступаючи прилюдно”, “Як перестати турбуватися і по-
чати жити”. Всі вони написані в жанрі “повчань” і вирізняються динамізмом, 
лаконізмом, конкретністю, дохідливістю. Для ділових людей він написав 
книгу “Ораторське мистецтво й уміння впливати на людей у діловому світі”. 
Нині вона є офіційним підручником, прийнятим у всіх відділеннях ХАМЛ, 
так само, як і в Американській асоціації банкірів та Національній асоціації 
експертів з вивчення кредитоспроможності.

Кейнс Джон Мейнард
Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) — всесвітньо відомий англійський еко-

номіст, який зробив вагомий внесок у розвиток економічної думки ХХ ст. 
Народився 5 червня 1883 р. в м. Кембриджі (Англія). Здобув вищу освіту в 

Ітоні (в галузі філософії) і в Королівському коледжі м. Кембридж (математи-
ка, філософія, етика). З 1905 р. працював в Управлінні у справах Індії. Повер-
нувшись до Кембриджа (1908), до початку Другої світової війни викладав еко-
номіку. В 1918 р. — головний представник Британського казначейства на 
Паризькій мирній конференції; в 1942 отримав титул пера; в 1944 р. був анг-
лійським представником на Бреттон-Вудській конференції. 

Основні праці: “Економічні наслідки Версальської угоди” (1919), “Трактат 
про імовірність” (1921), “Трактат про грошову реформу” (1923), “Трактат про 
гроші” (1930). В 1936 р. побачила світ його відома праця “Загальна теорія зай-
нятості, відсотка і грошей”, в якій викладено одну з провідних макроеконо-
мічних теорій, згідно з якою економічна система країни неспроможна існува-
ти без суттєвого розширення функцій держави і активного її втручання в 
розвиток соціально-економічних процесів. 

Предметом дослідження Дж. Кейнса стали закони функціонування капі-
талістичної економічної системи, з’ясування комплексу методів активного 
впливу держави на процес відтворення суспільного капіталу в масштабі на-
ціональної економіки. Заслугою його є макроекономічний аналіз національ-
ної економіки в нових умовах, на вищій стадії капіталістичного способу ви-
робництва, комплексне дослідження впливу держави на розвиток сукупного 
попиту і сукупної пропозиції, споживання, нагромадження, рівень цін, при-
бутки тощо. Він уперше послідовно розглядає економічні явища і процеси як 
відображення масової психології суб’єктів господарювання, аналізує суб’єк-
тивні фактори в економічній системі. Результат такого підходу — сформульо-
ваний ним психологічний закон, згідно з яким люди схильні, як правило, 
збільшувати своє споживання із зростанням доходу, але не такою мірою, як 
зростає дохід. 
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Дж. Кейнс намагався з’ясувати кількісні взаємозв’язки між об’єктивними 
факторами, що впливають на “схильність до споживання” (кількість грошей 
в обігу, величина заробітної плати, норма відсотка тощо), з одного боку, і 
суб’єктивними факторами (передбачливість, ощадливість та ін.), залежними 
змінними (масштаби зайнятості, величина національного доходу) — з іншого. 
На відміну від своїх попередників він стверджував, що рівноваги в економіч-
ній системі неможливо досягнути лише через механізм вільної конкуренції. 
Центральна ланка теорії Кейнса — “принципи ефективності попиту” в ор-
ганічній єдності з проблемою досягнення повної зайнятості. Оскільки причи-
ною безробіття він вважав недостатньо ефективний (або платоспроможний) 
попит на засоби виробництва і предмети споживання, то економічна політика 
держави, на його думку, має спрямовуватися насамперед на розв’язання цієї 
проблеми. 

Важливим елементом концепції Кейнса є теорія мультиплікатора, пов’я-
зана з державними інвестиціями, що впливають на економічну активність. 
У своїх працях він розглядав і такі важливі інструменти регулювання сукуп-
ного попиту, як грошово-кредитна і бюджетна політика. Головним інструмен-
том економічної політики держави для управління сукупним попитом вважав 
державний бюджет, у тому числі збільшення витрат самої держави. Держава 
повинна регулювати різницю між доходами і витратами бюджету залежно від 
конкретних умов, що дає змогу підтримувати баланс між нагромадженням і 
використанням у процесі виробництва капіталу, забезпечувати рівновагу в 
економіці. Так, під час економічної кризи держава має скорочувати податки і 
збільшувати державні витрати навіть за рахунок зростання державного дефі-
циту, тобто посилювати додатковий попит, а за економічного зростання, нав-
паки, збільшувати податки і обмежувати витрати. 

Сучасні прихильники Кейнса відмовляються від ортодоксальних положень 
його вчення, наголошуючи на необхідності державного регулювання сукупно-
го попиту в органічному взаємозв’язку з пропозицією і доходами, посиленні 
методів монетарного регулювання. Багато його послідовників обстоюють дов-
готермінове регулювання економіки у формі національного планування, ак-
тивну участь держави у структурній перебудові економіки, в координації еко-
номічної політики у міжнародному масштабі. 

Керженцев Платон Михайлович
Платон Михайлович Керженцев (1881–1940) — відомий радянський дер-

жавний діяч, економіст, історик, публіцист, дослідник у галузі організації 
праці та управління. Був повноважним представником Радянського Союзу в 
Швеції та Італії, головою Всесоюзного радіокомітету і головою Комітету у 
справах мистецтв при Раді Народних Комісарів СРСР. Автор понад 100 книг з 
управління, історії, питань журналістики. 

У 20-х роках. ХХ ст. був одним з ініціаторів та ентузіастів наукової органі-
зації праці (НОП); в 1923–1924 рр. — член президії Всесоюзної ради НОП. За 
його ініціативою в 1923 р. було створено найбільш масову громадську органі-
зацію в країні — лігу “Час”, яка пропагувала ідеї НОП (припинила діяльність 
у 1926 р.). 

Запропонував низку цінних ідей у сфері організації науки управління, коор-
динації роботи наукових установ, впровадження принципів НОП у навчання 
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тощо. Виділив три взаємопов’язаних самостійних напрями в НОП і управлінні: 
1) вивчення людського фактора виробництва, людини з точки зору макси-
мальної ефективності її праці; 2) дослідження речових факторів виробництва; 
3) вивчення організаторських методів (наукову організацію управління). 

Завданнями наукової організації управління вважав визначення основних 
прийомів і найраціональніших методів організації праці. Як об’єкт наукової 
організації управління досліджував проблеми планування, обліку, контролю 
виробничої діяльності, формування структури організаційних об’єднань, пра-
вильного розподілу обов’язків і відповідальності серед окремих посадових 
осіб і частин організації, питання дисципліни, методи добору і використання 
кадрів. 

П. Керженцев розробив підхід до управління, який базується на виділенні 
спільних рис у будь-якій діяльності з управління людьми; обґрунтував висно-
вок про доцільність перенесення організаційного досвіду з однієї галузі в 
інші; сформулював певні ознаки загально організаційного порядку (визначен-
ня цілей та завдань організації, вибір типу організації, розроблення плану і 
методів роботи, використання людських ресурсів, запровадження обліку і 
контролю). Здійснив порівняльний аналіз лінійних і функціональних струк-
тур, розробив і запропонував рекомендації з використання “штабної організа-
ції”. Відстоював необхідність залучення самих працівників у процес створен-
ня наукової системи організації та управління. 

Основні ідеї П. Керженцева викладено у працях “Принципи організації” 
(1921), “НОП: наукова організація праці” (1923), “Боротьба за час” (1923) 
та ін. Актуальні й сьогодні висунуті ним положення про стандартизацію про-
дукції, умови праці, раціональне використання часу працівника і керівника, 
стимулювання праці, раціональне використання матеріальних засобів, про 
планування, широке впровадження в практику методів соціально-економіч-
ного експериментування, про координацію дій робочого і управлінського апа-
рату, чіткий розподіл обов’язків серед виконавців, про впровадження в ор-
ганізацію праці психофізіології та психотехніки, нормалізацію навчання 
та ін.

Котлер Філіп
Філіп Котлер (нар. 1931 р.) — один з найвидатніших маркетологів у світі, про-

фесор міжнародного маркетингу Вищої школи менеджменту Дж. Л. Келлога при 
Північно-Західному університеті США. Автор численних наукових публікацій 
та низки популярних підручників і навчальних посібників з маркетингу. 

Ступінь магістра економіки і звання доктора філософії отримав у Чиказь-
кому університеті; автор одного з найвідоміших видань “Маркетинговий ме-
неджмент: аналіз, планування, впровадження і контроль” видавництва 
Prentice Hall, єдиний фахівець з маркетингу, якого тричі було нагороджено 
щорічною премією “Alpha Kappa Psi” за кращі статті до “Journal of 
Marketing”. Серед багатьох нагород Ф. Котлера — “The Paul D. Converse 
Award” Американської Асоціації маркетингу (ААМ) за “видатний науковий 
внесок у маркетинг”. У 1985 р. першим удостоєний звання видатного викла-
дача маркетингу року Американською Академією маркетингу та наго-
роджений премією Філіпа Котлера — за видатний маркетинг в охороні 
здоров’я. Є членом правління ААМ.
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Коттер Джон
Джон Коттер (нар. 1947) — відомий викладач, публіцист, автор робіт з ме-

неджменту та управлінської поведінки.
Народився в Сан-Дієго (США) 1947 р.; в 1968 р. одержав ступінь бакалавра 

з електротехніки у Массачусетському технологічному інституті (МТІ); в 
1970 р. — ступінь магістра менеджменту в Слоановській школі менеджменту; 
з 1972 р., захистивши докторську дисертацію в галузі досліджень організа-
ційної поведінки працює у Вищій школі ділового адміністрування при Гар-
вардському університеті, де з 1980 р. обіймає посаду професора кафедри вив-
чення проблем управління, поведінки в організаціях і керування людськими 
ресурсами.

Основні праці: “Діючі мери: П’ять підходів до міського керування” (з 
П. Р. Лауренс, 1974); “Генеральні менеджери” (1982); “Чинність змін: як лі-
дерство відрізняється від керування” (l990); “Корпоративна культура й вико-
нання” (з Д. Хескет, 1992); “Нові правила: як досягти успіху в сьогоднішньо-
му посткорпоративному світові” (1995).

Оцінка значення правильного управління в сучасному бізнесі та виявлення 
факторів, необхідних для виховання дійсних лідерів і сприяння підвищенню 
ефективності їхньої роботи, стали основними темами наукових досліджень 
Дж. Коттера. У своїх ранніх роботах він займався вивченням управлінської 
поведінки. В 1974 р. почав дослідження, присвячене моніторингу службового 
росту менеджерів, які здобули в тому році звання магістрів економіки управ-
ління в Гарвардській школі бізнесу, і в 1995 р. опублікував його результати й 
висновки щодо природи успішної кар’єри в сучасних умовах. Вивчав також 
вплив корпоративної культури на діяльність підприємств бізнесу. Більшість 
книг Дж. Коттера написано на підставі матеріалів його досліджень. Зроблені 
вченим висновки наведено у доступній і привабливій формі в його книжках, 
статтях і на відеокасетах, призначених для викладачів менеджменту і само-
стійних занять керівників фірм.

Розвиток ідей Дж. Коттера вирізнявся надзвичайною послідовністю: кож-
на його книга й дослідницький проект були логічним розвитком результатів 
попередніх робіт (за винятком “Діючих мерів” і “Генеральних менеджерів”).

З того часу, як Дж. Коттер переключився з електротехніки на вивчення ор-
ганізаційної поведінки, його кар’єра була винятково рівномірною й послідов-
ною: просування сходами однієї й тієї ж організації — Вищої школи ділового 
адміністрування при Гарвардському університеті; виконання серії взаємоза-
лежних дослідницьких проектів і використання їх результатів у викладаць-
кій діяльності та консультуванні керівників компаній. Вчений зберігає інте-
рес до здійснення досліджень, а більшість його книг написано на підставі 
аналізу результатів одного або кількох дослідницьких проектів. Він викладає 
ці висновки як у книжках і статтях, адресованих керівникам компаній, так і 
у популярних виданнях, використовує результати досліджень у своїх лек-
ціях, присвячених підвищенню ефективності роботи вищих менеджерів ком-
паній.

Кохан Томас
Томас Кохан (нар. 1947) — професор менеджменту (США), провідний фахі-

вець у галузі дослідження трудових відносин на підприємствах.
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Народився 28 вересня 1948 р. у штаті Вісконсин (США); в 1969 р. закінчив 
Університет Вісконсин-Медісон зі ступенем бакалавра; в 1971 р. одержав 
ступінь магістра, а в 1973 р. — ступінь доктора філософії; в 1973–1980 рр. — 
асистент професора, а згодом ад’юнкт-професор у Школі галузевих і трудових 
відносин при Корнельському університеті; в 1979–1980 рр. працював у Мініс-
терстві праці США; з 1980 р. — професор Слоанівської школи менеджменту 
при Массачусетському технологічному інституті (МТІ); в 1992–1995 рр. — 
президент Міжнародної асоціації трудових відносин; в 1993–1995 р. — член 
комісії Данлопа із дослідження перспектив відносин між робітниками й ад-
міністрацією; в 1999–2000 рр. — президент Асоціації досліджень трудових 
відносин.

Основні праці: “Перетворення американських індустріальних відносин” 
(співавтори — Х. C. Kaтц і Р. Б. Mак-Кірзі, l986); “Колективна оцінка та  
індустріальні відносини” (1980, 1987, 1991); “Перетворення організацій” 
(співавтор — М. Узем, 1992); “Підприємства взаємної вигоди” (співавтор — 
П. Oстерман, 1994); “Відносини зайнятості в зростаючій економіці Азії” (спів-
автори — A. Верма і Р. Лансбурі, 1995).

Почав працювати в МТІ у 1980 р. професором кафедри трудових відносин, 
з 1988 по 1991 р. очолював дослідження у сфері біхевіоральних, політичних 
наук у Школі менеджменту ім. А. Слоана. Був також членом створеної в МТІ 
Комісії з продуктивності праці у промисловості. Починав свою кар’єру в Кор-
нельському університеті, де з 1973 по 1980 р. працював у Школі галузевих і 
трудових відносин. У цей період на один рік залучався для роботи в Міністерс-
тві праці США як консультант відділу оцінки й вивчення політичних рішень. 
Виступав як посередник, консультант і третейський суддя для багатьох дер-
жавних і приватних організацій, а також брав участь у розв’язанні суперечок 
між робітниками та адміністрацією підприємств.

Досліджував широке коло проблем, пов’язаних із трудовими і людськими 
відносинами. В 1995 р. був визнаний кращим професором-сумісником Лон-
донської школи економіки, а в 1997 р. обраний членом Національної академії 
людських ресурсів.

У середині 70-х років набув широкого визнання в США як один із провід-
них дослідників, викладачів і консультантів у сфері трудових і людських від-
носин. Одним з найважливіших результатів його діяльності є відродження 
міждисциплінарного підходу до трудових і людських відносин, інтегрування 
трудових відносин у процеси управління людськими ресурсами і поведінки 
усередині організацій, використання кількісних методів досліджень, що за-
стосовувалися раніше в інших соціальних науках, зокрема в економіці, соціо-
логії й психології. Із середини 80-х відіграє помітну роль у міжнародному 
співробітництві, публікує роботи з порівняльного аналізу трудових і людсь-
ких відносин. Будучи в 1992–1995 рр. президентом Міжнародної асоціації 
трудових відносин, сприяв здійсненню в ній наукових досліджень. Поєднан-
ня нових концептуальних підходів з результатами масштабних досліджень, у 
процесі яких важлива увага приділялася методам здійснення реальної полі-
тики, дало змогу Т. Кохану зробити важливий внесок у розвиток теорії та 
практики трудових відносин. Використання поняття стратегічного вибору як 
засобу аналізу характеру змінних трудових відносин стало корисним міждис-
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циплінарним підходом, який успішно використовувався автором у процесі 
написання наукових праць. Учений підтримував традиції, встановлені його 
попередниками з Університету Вісконсин-Медісон, які передбачали активну 
участь у дискусіях з основних напрямів політики та науковий внесок у поліп-
шення менеджменту і практики трудових відносин у поєднанні з аналізом ос-
новних причин змін, що відбуваються. 

Хоча основна частина його наукової та суспільної діяльності спрямована 
на вирішення проблем американського суспільства, останні роботи набули 
міжнародного значення. Здійснення порівняльних досліджень дало змогу 
Т. Кохану отримати результати, що мають важливе значення не тільки для 
США і Європи, а й для економік країн, що швидко розвиваються.

Лаулер Едвард
Едвард Лаулер (нар. 1938) — один з найвідоміших фахівців з проблем моти-

вації та оплати праці, професор психології (США).
Народився 6 червня 1938 р. у штаті Вірджинія; у 1960 р. закінчив Універси-

тет Брауна; в 1964 р. одержав ступінь доктора філософії в Каліфорнійському 
університеті в Берклі; в 1964–1972 рр. — професор кафедри адміністративно-
го управління та психології в Йельському університеті; в 1972–1980 рр. — 
професор психології в Мічиганському університеті та керівник дослідницької 
програми в Інституті соціальних досліджень; з 1978 р. — професор Універси-
тету Південної Каліфорнії та директор Центру ефективних організацій при 
Школі ділового адміністрування.

Основні праці: “Оплата і організаційна ефективність” (1971); “Оплата і ор-
ганізаційний розвиток” (1981).

Е. Лаулер широко відомий в науковому світі завдяки своєму оригінальному 
мисленню та дослідженням в галузі психології ставлення до заробітної плат-
ні, теорії очікувань, теорії справедливості та аналізу впливу характеристик 
праці на мотивацію робітника. У ділових колах він цінується як провідний 
фахівець у галузі заробітної плати, а з недавніх пір і як автор робіт з проблем 
підвищення ефективності організацій шляхом використання різних форм 
участі робітників в управлінні. У 60-х роках став одним з перших вчених, які 
систематично займаються аналізом впливу заробітної плати на мотивацію 
працівників. Починаючи з 80-х років, при дослідженні питань оплати праці 
розглядає багато інших видів матеріальної винагороди. Цікавиться також 
проблемою використовування альтернативних форм оплати праці та участі 
робітників у діяльності фірми для створення організацій, які мають конку-
рентні переваги.

Левін Курт
Курт Левін (1890–1947) — відомий американський фахівець німецького 

походження у галузі теорії та практики менеджменту. 
Народився 9 вересня 1980 р. у м. Могильно в Пруссії; навчався в Берлінсь-

кій гімназії, а потім в університетах Фрайбурга, Мюнхена та Берліна, де отри-
мав ступінь доктора в 1914 р.; з 1922 по 1931 р. викладав філософію в Берліні; 
після 1932 р. практично постійно проживав у США, де розпочав свою наукову 
кар’єру як професор-сумісник у Стенфорді (1932–1933); в 30-х роках вик-
ладав в Корнеллії, в університетах Айови, Каліфорнії та в Гарварді; в 40-х ро-
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ках — професор та директор Центру досліджень групової динаміки при Масса-
чусетському технологічному інституті (МТІ) й консультант різноманітних 
державних установ; був провідним консультантом Комісії з внутрішніх взає-
мовідносин Американського єврейського конгресу, віце-президентом Інсти-
туту етнічних проблем, членом і головою багатьох психологічних організацій, 
у тому числі Французького психологічного товариства. 

Основні праці: “Приклади агресивної поведінки в експериментально ство-
рених соціальних ситуаціях” (1939); “Вирішення хронічних конфліктів у 
промисловості” (1948); “Вивчення в групах рішень” (1954). Ці роботи є ціка-
вими для спеціалістів різних сфер теорії і практики менеджменту щодо здійс-
нення організаційних змін, вирішення конфліктів, мотивації та лідерства. 
Одним із досягнень К. Левіна є розроблення теорії та методології, що дають 
змогу пов’язати знання з практичними діями. Він активно доводив, що з 
практичної точки зору немає нічого ціннішого, ніж хороша теорія. Був впев-
неним у тому, що найкращий спосіб підтвердження правильності припущень 
полягає в їх перевірці в процесі практичної реалізації. Іноді такий підхід на-
зивають дія — дослідження (action research). 

У 1944 р. К. Левін запропонував одновимірний опис стилю управління. На 
його думку, з погляду мотивації працівників стиль управління виявляється 
передусім у ступені делегування повноважень підлеглим. Він провів серію ек-
спериментальних тестових досліджень студентів МТІ. Згодом адаптовані тес-
ти використовували в аналогічних дослідженнях на промислових підприємс-
твах, результати яких прислужилися у формулюванні ознак класичних у 
теорії менеджменту стилів управління: авторитарного, демократичного і па-
сивного (ліберального). 

К. Левін і його прихильники вважали, що індивідуальний стиль управлін-
ня керівника залежить від його особистих психологічних характеристик і 
може цілеспрямовано формуватися на основі усвідомлення внутрішніх та зов-
нішніх проблем організації. Проте результати їх досліджень були неоднознач-
ними, оскільки свідчили, що працівники краще працювали за авторитарного 
стилю управління, хоча відчували більше задоволення від співпраці з керів-
ником-демократом. Наступні дослідження не повністю підтвердили висновки 
про те, що автократичне управління забезпечувало вищу продуктивність, але 
нижчий ступінь задоволеності, ніж демократичне. Проте вони дали підставу 
для пошуків іншими вченими біхевіористськоі школи стилю управління, 
який може забезпечити високу продуктивність праці та високий ступінь задо-
волення. В 1954 р. К. Левін запропонував триступеневу теорію змін, яка зго-
дом набула значного поширення. Він отримав докази правильності своєї тео-
рії під час проведення серії експериментів зі зміни поведінки американських 
домогосподарок, працівників Червоного Хреста та молодих матерів.

Лютенс Фред
Фред Лютенс (нар. 1939) — відомий фахівець у галузі людських відносин, 

теорії організацій і психології; застосував свої знання як теоретичні засади 
досліджень модифікації організаційної поведінки. 

Народився у 1939 р. в м. Клінтон (штат Айова, США). У 1965 р. закінчив 
Університет Айови; в 1965–1967 рр. служив у американській армії (у Вест-
Пойнті); з 1967 р. — професор Університету Небраски; з 1968 р. — президент 
Академії менеджменту.
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Основні праці: “Організаційна поведінка” (1973), “Модифікація організа-
ційної поведінки” (1975), “Справжні керівники” (1988), “Міжнародний ме-
неджмент” (1991). Наукова діяльність професора Ф. Лютенса присвячена вив-
ченню проблем організаційної поведінки; теорії соціального навчання, 
поведінки керівників, міжнародному менеджменту.

У книзі “Організаційна поведінка”, яка мала вісім видань, автор розкриває 
зміст класичної, неокласичної і сучасної теорії організацій, висвітлює пробле-
ми прийняття рішень, комунікацій, контролю і технологій. У останньому ви-
данні книги більше уваги приділяється конкретним питанням установок, 
зобов’язань, соціальних поведінкових чинників, застосуванню їх у плануван-
ні мотивації, лідерстві, управлінні поведінкою.

У роботі “Модифікація організаційної поведінки” дається розширена ін-
терпретація змін поведінки в організаціях — процес СОПР (ситуація — ор-
ганізм — поведінка — результат).

У класичній праці “Справжні керівники” висвітлено результати дослі-
джень характеру і змісту діяльності керівників, які швидко зростають і 
ефективно працюють. Для оцінки успішності їх кар’єри використовувалися 
показники термінів перебування на посаді, рівень задоволеності підлеглих і 
виконання ними своїх обов’язків, кількісної та якісної оцінки роботи підроз-
ділів. Результати досліджень показали, що порівняльний внесок різних типів 
управління у діяльність успішних менеджерів становить: сітьова діяль-
ність — 28 %, традиційний менеджмент і управління людськими ресурса-
ми — по 13 %. При цьому порівняльний внесок різних типів менеджменту в 
діяльність керівників, які ефективно працюють, був іншим: рутинні комуні-
кації — 44 %, управління людськими ресурсами — 26, традиційний менедж-
мент — 19, сітьова діяльність — 11 %.

У книзі “Міжнародний менеджмент” розглянуто п’ять основних тем: перс-
пективи і зовнішні умови здійснення міжнародної торгівлі; стратегії та функ-
ції міжнародної торгівлі; міжнародне управління людськими ресурсами; люд-
ський аспект міжнародного менеджменту; перспективи міжнародного 
менеджменту. Наукові праці й діяльність Ф. Лютенса є важливим внеском у 
розвиток теорії управління.

Мак-Грегор Дуглас
Дуглас Мак-Грегор (1906–1964) — відомий американський спеціаліст в га-

лузі психології менеджменту. 
Народився 1906 р. в Детройті (штат Мічиган, США). В 1935 р. захистив 

докторську дисертацію у Вищій школі мистецтв і науки в Гарварді, де вивчав 
соціальну психологію. З 1937 р. працював у секторі промислових відносин 
при Массачусетському технологічному інституті (МТІ); з 1948 р. — директор 
коледжу в м. Антиох; з 1954 р. — професор менеджменту в МТІ. 

Найбільш значна праця Д. Мак-Грегора “Людський аспект підприємниц-
тва” в якій він запропонував дві відомі теорії — “теорію Х” і “теорію Y”. “Тео-
рія Х” відображає традиційний погляд на управління персоналом і контроль 
за його поведінкою. Основні її положення: здебільшого людина від народжен-
ня не любить працювати і за першої-ліпшої можливості намагається ухилити-
ся від виконання роботи; до більшості людей для того, щоб примусити їх до-
кладати необхідні зусилля, потрібно застосовувати примушення, контроль, 
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накази, загрозу покарання; люди віддають перевагу одержанню розпоряд-
жень, прагнуть уникнути відповідальності, мають порівняно невисокі амбіції 
і, в першу чергу, потребують надійності. 

“Теорія Y” містить перелік тверджень, які контрастують з припущеннями 
“теорії Х”. Основні з них: 

• витрати фізичних чи розумових зусиль в процесі праці такі ж природні, 
як під час відпочинку чи гри; 

• заходи зовнішнього контролю не є єдиними засобами мотивації, оскіль-
ки працівник при виконанні доручених йому завдань здійснює саморе-
гуляцію і самоконтроль; 

• небажання працювати не є спадковою рисою, 
• залежно від умов праці людина може сприймати її як джерело задово-

лення або як покарання; 
• відповідальність і виконання зобов’язань стосовно цілей організації за-

лежать від винагороди за результати праці; 
• багато працівників готові застосовувати свої знання і досвід, виявляти 

ініціативу, проте сучасне індустріальне суспільство недостатньо вико-
ристовує інтелектуальний потенціал працівників. 

Учений доходить висновку, що управління згідно з “теорією Y” є ефектив-
нішим і рекомендує менеджерам створювати такі умови, за яких би особисті 
цілі працівника і цілі організації збігалися.

Мак-Клеланд Девід
Девід Мак-Клеланд (нар. 1917) — американський дослідник мотивації та 

економічної ефективності як людини, так і суспільства в цілому. 
Народився 20 травня 1917 р. у США. В 1941 р одержав ступінь доктора 

психології в Йельському університеті; в 1942–1952 рр. — професор і декан 
факультету психології Уеслеанського університету в штаті Коннектикут; в 
1949–1950 і 1956–1987 рр. — професор і декан факультету соціальних відно-
син Гарвардського університету; з 1987 р — професор Бостонського універси-
тету; засновник і керівник 14 консультаційних компаній. 

Основні праці: “Суспільство досягнень” (1961), “Мотивація економічних 
досягнень” (1969), “Мотивація і розширення людської свободи (1978). У них 
автор виділяє чотири основні теми, що безпосередньо стосуються менеджмен-
ту: 1) створення теорії людських мотивів; 2) визначення мотиваційних змін, 
забезпечення емпіричної підтримки цієї теорії, стимулювання на рівні індиві-
ду, організації, суспільства і нації; 3) застосування тестів, інтерв’ю, опи-
тувань при здійсненні досліджень і використання їх результатів; 4) проблема 
удосконалення досліджень трудових знань і навичок, компетенції пред-
ставників різних спеціальностей для підвищення ефективності їх діяльності. 

Згідно з теорією людських мотивів Д. Мак-Клеланда особливості мотивації 
та поведінки людей залежать від трьох потреб: потреби в досягненнях (ПД), 
потреби в належності (ПН) і потреби у владі (ПВ). Потреба в досягненнях є 
спонуканням до досконалості; люди з сильно вираженою ПД часто оцінюють 
себе згідно з досягнутим успіхом у просуванні до визначеної мети. Вони став-
лять перед собою складні, але реальні для досягнення цілі; віддають перевагу 
індивідуальним діям; обирають види діяльності, що забезпечують чіткі по-
казники ефективності їх зусиль. Потреба у владі є прагненням використання 
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можливостей впливу на інших людей. Люди із сильною ПВ прагнуть різними 
способами публічно заявити про себе і свої домагання, шукають і домагаються 
керівних позицій в соціальних групах і на роботі; вони грають в азартні ігри, 
вживають спиртні напої і виявляють схильність до агресивних дій; віддають 
перевагу видам спорту з особистим суперництвом; прагнуть мати престижні 
речі; обирають професії, які дають їм змогу впливати на інших людей (викла-
дачі, священики, адміністратори). Потреба в належності є прагненням до тіс-
них взаємозв’язків і теплих дружніх стосунків. Люди із сильною ПН часто 
віддають перевагу проведенню часу з близькими друзями або іншими важли-
вими для них людьми. Вони регулярно пишуть листи, спілкуються телефо-
ном; бажають працювати в групах; чутливі до реакції оточення на свої вчин-
ки; віддають перевагу неконкурентним формам трудової діяльності та 
відпочинку, які дають їм змогу тісно взаємодіяти з іншими людьми. 

Дослідження Д. Мак-Клеланда і його колег показали важливість індивіду-
альної структури потреб (кожна людина має всі три типи потреб, але у різних 
пропорціях). Саме індивідуальна структура потреб нерідко є визначальним 
фактором ефективності та успішності професійної діяльності. Наприклад, для 
ефективних лідерів і керівників середньої та вищої ланок характерні висока 
ПД, низька ПН, помірна ПВ і високий ступінь гальмування активності (як за-
сіб самоконтролю). Помірні потреби досягнення, належності та влади — ха-
рактерна мотиваційна структура тих, хто може бути гарним помічником і до-
повнювати інших людей. 

Крім вивчення мотивів на індивідуальному рівні вчений здійснив серію до-
сліджень мотиваційних тенденцій на національному і соціальному рівнях. 
Виявив взаємозв’язки між мотиваційними темами в різних засобах культури 
(художня література, гімни, міфи, балади, книжки для дітей, твори мистец-
тва), в загальнонаціональних подіях (піднесення і спади в економіці, суспіль-
ні рухи, війни) і традиційними біомедичними показниками (наприклад, висо-
ким кров’яним тиском, кількістю інфарктів, споживанням алкоголю, 
проявом інших типів зловживань). Сформовані ним визначення, розроблені 
теорії, одержані дані та запропоновані практичні методи вважалися найко-
риснішим підходом до проблеми мотивації.

Маслоу Абрахам
Абрахам Маслоу (1908–1970) — відомий американський психолог, один із 

засновників і лідерів так званої гуманістичної психології. 
Народився 1 квітня 1908 р. в м. Бруклін. Одержав психологічну освіту, 

спершу вивчав соціальну поведінку приматів. Викладав у Бруклінському ко-
леджі та Західному інституті біхевіоральних наук, згодом став професором 
соціальної психології в Бренедейському університеті; в 1967–1968 рр. був 
президентом Американської психологічної асоціації. 

А. Маслоу відомий як розробник ієрархічної теорії потреб. Він класифіку-
вав їх на п’ять груп: 1) фізіологічні потреби (в їжі, воді, сексі, відпочинку); 
вважав, що їх інтенсивність переважає прагнення до задоволення будь-яких 
інших потреб вищих рівнів; 2) потреби в безпеці; 3) потреби у соціальному 
спілкуванні та в любові; 4) потреби в повазі, визнанні; 5) потреби в самоакту-
алізації. Перші два типи потреб у своїй ієрархії називав первинними, три 
інші — вторинними (набутими). 
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Незадоволені потреби спонукають людину до дій; задоволені потреби не 
мотивують людей. Людина відчуває одночасно кілька потреб, які перебува-
ють у комплексній взаємодії; якщо одна потреба задовольняється, на її місце 
стає інша. Потреби нижчого рівня вимагають першочергового задоволення, а 
потреби вищого рівня починають активно впливати на людину після того, як 
задоволені потреби нижчого рівня. Потреби вищого рівня можуть бути задо-
волені більшою кількістю способів, ніж потреби нижчого рівня. 

Теорія ієрархії потреб А. Маслоу є основою для багатьох сучасних моделей 
мотивації праці. При вивченні мотивації розвитку він сформулював основні 
риси самодостатніх особистостей: 

• адекватне сприйняття дійсності, вільне від впливу актуальних потреб і 
стереотипів; 

• сприйняття себе та інших, такими, які вони є, відсутність захисних 
форм поведінки і неприйняття такої поведінки від інших; 

• спонтанність проявів, простота і природність (такі люди виконують пев-
ні ритуали, традиції та церемонії, але ставляться до них дещо з гумором; 
це не автоматичний, а свідомий конформізм лише на рівні зовнішньої 
поведінки); 

• ділова спрямованість (такі люди зайняті завжди не собою, а своєю жит-
тєвою місією, завданням; вони нерідко схильні до самотності, відсторо-
неності щодо багатьох подій; це допомагає їм відносно спокійно перено-
сити неприємності); 

• автономія і незалежність від оточення; 
• демократичність у відносинах, готовність учитися в інших; 
• стійкі моральні норми.

Мацусіта Коносуке
Коносуке Мацусіта (1894–1989) — японський підприємець, відомий завдя-

ки видатному внеску в розвиток японського бізнесу і менеджменту, який 
знайшов своє відображення у заснуванні, розвитку і успішному управлінні 
Matsushita Electrical Industrial Company, одного із найбільших у світі вироб-
ників побутової електроніки, і у написанні численних праць, які помітно 
вплинули на філософію менеджменту. 

Народився 27 листопада 1894 р. у префектурі Вакаяма, Японія, у сім’ї збід-
нілих землевласників. У віці 9 років кинув школу і пішов учнем у hibaci (під-
приємство з виготовлення деревного вугілля). У 1910 р. почав працювати на 
фірмі Osaka Electric Light помічником електромонтера, у 1918 р. відкрив 
власну фірму з виробництва електроарматури. Початок підприємницької 
кар’єри К. Мацусіти, який прийшовся на період між двома світовими війна-
ми, був доволі скромним, але в епоху повоєнного піднесення економіки його 
бізнес почав стрімко розвиватися, і частка Matsushita Electrical Industrial 
Company на ринку “трьох скарбів” (пральних машин, холодильників і телеві-
зорів) стала синонімом масового виробництва, масового споживання і підне-
сення життєвого рівня японців. У 1957 р. компанія налагодила випуск 
високоякісних радіоприймачів, а у 1958 р. розробила першу модель кольоро-
вого телевізора. 

За відсутності родинних зв’язків і будь-якого заступництва К. Мацусіта за-
снував і привів до успіху велику компанію. Його підприємство перетворилося 
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із маленької майстерні на гігантську міжнародну корпорацію (200 тис. пра-
цівників, понад 100 заводів і дочірніх фірм, річний обсяг збуту порядку 
35 млрд дол. США). Незважаючи на відсутність диплома про освіту, він ус-
пішно управляв компанією і впливав на широку аудиторію читачів своїми 
творами. Із досвіду Г. Форда усвідомлював важливість розширення попиту за 
рахунок масового виробництва і зменшення ціни товарів. У своїй компанії 
розвинув ідеї про масове виробництво до рівня стратегій, які стали еталоном 
японського менеджменту. Для досягнення такого результату повинен був 
адаптувати і удосконалити багато нових методів ведення бізнесу, нехарактер-
них для таких корпорацій, як дзайбацу і потужні торговельні фірми. Він виз-
начив місце своє компанії у суспільстві такими словами: “Призначення 
Matsushita Electriс полягає в тому, щоб забезпечити невичерпну пропозицію 
товарів і таким чином домогтися миру і процвітання нашої країни”. 

У 1980 р. створив Школу державного управління і менеджменту Мацусіти, 
метою якої була підготовка нових японських лідерів у 90-х роках. У 1933 р. 
Matsushita Electric була одним із піонерів застосування роздільної структури 
управління, яка забезпечувала більшу наочність досягнутих результатів, чіт-
кіше визначення відповідальності різних підрозділів, а також уявлення про 
переваги і недоліки компанії. Іншими організаційними новаціями, вперше 
застосованими К. Мацусітою, стало впровадження в японських компаніях 
п’ятирічних бізнес-планів і створення підрозділів, ефективність діяльності 
яких оцінювалась розмірами одержаного прибутку.

Значну увагу він приділяв ефективності реалізації продукції, співпрацю-
вав у створенні одноканальної торговельної мережі безпосередньо з підпри-
ємствами роздрібної торгівлі, підтримував зв’язки з організаціями, які фі-
нансували торгівлю. Успіх у цій сфері зумовив збільшення ринкових часток і 
економію ресурсів надійних виробників якісних споживчих товарів, мета 
яких полягала в організації масового виробництва для задоволення потреб 
масового споживача.

Переваги методів виробництва “точно вчасно” і використання малих об-
сягів матеріальних запасів стали очевидними для К. Мацусіти, коли він після 
землетрусу 1964 р. почав аналізувати втрати, зумовлені надмірним накопи-
ченням запасів на підприємствах компанії. Водночас він став формувати міц-
ні відносини з постачальниками, відвідував їх підприємства, давав поради із 
скорочення витрат (якого завжди прагнув).

Великого значення надавав добрим трудовим відносинам і робив усе можли-
ве для їх зміцнення. Профспілка компанії Matsushita була однією із найпотуж-
ніших членів Японської федерації профспілок працівників електротехнічної 
промисловості, яка підтримувала соціал-демократичну партію Японії. Завдяки 
цим зв’язкам К. Мацусіта налагодив схему відносин профспілки і керівництва 
компанії, яка ґрунтувалася на співробітництві, а не конфронтації.

Він залишався головою компанії протягом багатьох років і вийшов у від-
ставку в 1973 р. Після припинення безпосереднього управління компанією 
зберіг в ній значний вплив, обійнявши посаду спеціального радника. На пенсії 
віддавав багато часу роботі над своїми творами, присвяченими філософії біз-
несу. Помер у 1989 р. у віці 94 років. Його багатство на той момент оцінюва-
лось у 244,9 млрд єн, що було найвищим показником за всю історію сучасної 
Японії.
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Мейо Елтон
Елтон Мейо (1880–1949) — американський психолог і соціолог, засновник 

індустріальної соціології та школи людських відносин в управлінні. 
Народився 26 грудня 1880 р. в Аделаїді, Австралія. Вивчав філософію і 

психологію в університеті Аделаїди. В 1911–1923 рр. працював на посадах 
викладача, а потім професора філософії та психології в Університеті Квінс-
ленда, Австралія. В 1923–1926 рр. керував програмою досліджень в галузі 
промислової психіатрії в Пенсільванському університеті; в 1926 р. обійняв 
посаду дослідника в Гарвардській школі бізнесу; в 1928 р. залучився до участі 
в Хоуторнських експериментах. У роки Другої світової війни займався дослі-
дженням людських відносин в оборонних галузях промисловості. 

М. Елтон шукав способи застосування досягнень психіатрії та соціальних 
наук у вирішенні проблем організації праці та управління. Він критикував 
інженерів і теоретиків менеджменту за те, що вони звертали увагу тільки на 
технічну організацію і вважали, що мотивація робітників забезпечується 
виключно економічними стимулами. Значний вплив на формування концеп-
ції Е. Мейо мали Хоуторнські експерименти, здійснені у “Вестерн Електрик 
Компанії” біля м. Чикаго (1927–1932). Узагальнені дані досліджень стали 
підґрунтям концепції людських відносин в управлінні. 

Сутність концепції: праця і виробничий процес мають для робітника мен-
ше значення, ніж його соціальний і психологічний стан на виробництві. Мейо 
вважав, що основне завдання менеджменту — ефективне використання со-
ціальних і психологічних мотивів діяльності, здатності працівників до колек-
тивної творчості; прагнення до підтримки добрих взаємовідносин і морально-
психологічного клімату в колективі. 

Основні його ідеї: 1) людина є “соціальною істотою”, яка орієнтована на ко-
лектив і залучена до контексту групової поведінки; 2) жорстка ієрархія підпо-
рядкування в бюрократичній організації несумісна з природою людини та її 
свободою; 3) керівники в промисловості повинні орієнтуватися більшою 
мірою на людей, ніж на продукцію; це сприяє соціальній стабільності суспіль-
ства, задоволеності індивіда своєю працею. Він проголосив принцип заміни 
впливів керівництва груповими, економічних — соціально-психологічними 
(сприятливий клімат в колективі, задоволеність працею, застосування демок-
ратичного стилю управління). Е. Мейо є засновником концепції “гуманізації 
праці”, “просвітницької діяльності серед службовців”, “групових рішень”. 
Його робота значно вплинула на розвиток теорії та практики менеджменту в 
1930–1950 рр. (особливо в Північній Америці).

Морган Гарет
Гарет Морган (нар. 1943) — професор кафедри адміністративних дослі-

джень Йоркського університету (провінція Онтаріо, Канада), відомий фахі-
вець з вивчення організаційних проблем. 

Народився 22 грудня 1943 р. в Уельсі. Закінчив Лондонську школу еко-
номіки (ступінь бакалавра економіки в 1965 р.), Техаський університет 
(ступінь магістра державного управління в 1970 р.). В Ланкастерському уні-
верситеті досліджував проблеми управління організаціями (ступінь доктора з 
теорії організації в 1980 р.). 
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Основні праці: “Соціологічні парадигми і організаційний аналіз” (1979) у 
співавторстві з Дж. Баррелом (містить критичний аналіз основних засад ор-
ганізаційної теорії); “По той бік методу: стратегії соціальних досліджень” 
(1983) (показано сутність і значення образів (іміджу) організацій); “По хви-
лях змін” (1988) (присвячена аналізу діяльності керівників канадських фірм). 
Найвідомішою працею Г. Моргана є “Образи організації” (1986), в якій він 
розкриває вісім моделей (метафор, образів) організацій, що охоплюють всі 
типи компаній і різновиди культур бізнес-підприємств. Організації є за своєю 
природою парадоксальними утвореннями, які поєднують у собі значну кіль-
кість різних, інколи не зовсім сумісних між собою параметрів. Метафори за-
лежать від конкретних обставин: чим більше образів ми маємо, тим різно-
манітнішими будуть способи розуміння організацій та їх дій.

Г. Морган розробив вісім ключових метафор (образів) організацій:
1) організації як механізми. Термін “організація” походить від грецьк. “ор-

ган”, що означає інструмент. Тому організації стали уявляти в образі знарядь 
праці. Цю метафору підкріплюють теорії М. Вебера (він показав, що механіза-
ція промисловості супроводжувалась розвитком бюрократичних форм органі-
зацій) і Ф. Тейлора (в його теорії наукових методів управління метафора органі-
зації як механізму досягла найвищої точки свого розвитку). Сучасні організації 
як механізми мають недоліки: відсутність гнучкості, слабкі адаптація до змін 
зовнішнього середовища, навчання і сприйняття нових ідей, ієрархічна струк-
тура може стати причиною низької ефективності та реактивності;

2) організації як організми (живі системи), як сукупності реакцій на соці-
альні потреби. У цьому випадку організації мають значні переваги: здатність 
до швидкої реакції на зміни зовнішнього середовища, врахування змісту і 
взаємозв’язків процесів, важливості змін, різноманіття, креативності, адап-
тивності;

3) організації як мозок. Система, що самоорганізується, проектується як 
єдине ціле для оброблення інформації, виконання дій на її основі, вивчення 
наслідків;

4) організації як носії культури (характерних для певних організацій 
знань, цінностей, ідеологій, законів, звичаїв, взаємних очікувань);

5) організації як політичні системи. Г. Морган розглядає організації як 
міні-держави, які можуть бути унітарними (всі працівники прагнуть до спіль-
ної мети), плюралістичними (містять в собі різноманітні інтереси, які вільно 
групуються навколо формальних цілей), радикальними (є ареною боротьби 
груп суперників);

6) організації як в’язниці для душевнохворих. Приклад — вступ організа-
цій у змову для реалізації своїх планів, ігнорування вимог і особливостей зов-
нішнього середовища, сильне переконання у певних ідеях, протидія інно-
ваціям і змінам;

7) організації як потік і трансформація;
8) організація, як інструмент домінування над зовнішнім середовищем, в 

якому вона функціонує (використання рабської праці, забруднення середови-
ща, виробництво і продаж небезпечних продуктів, вплив великих компаній 
на галузеві ринки і населення різних країн).

За Г. Морганом, єдиної правильної метафори не існує, всі організації пев-
ною мірою є виразниками кожної із метафор, а всі метафори забезпечують 
краще розуміння організацій і способів їх функціонування.
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Моріта Акіо
Акіо Моріта (нар. 1921) — один із засновників компанії Sony, голова її 

ради директорів, видатний японський бізнесмен, провідний представник 
японської промисловості.

Народився 26 січня 1921 р. в м. Нагоя, був старшим сином у заможній ро-
дині, яка займалася виробництвом саке. Вивчав фізику в Імператорському 
університеті міста Осака. Під час Другої світової війни служив у військово-
морському флоті технічним спеціалістом. У 1946 р. почав працювати у Totyo 
Tsushin Kogyo (ТКК) (Токійська телекомунікаційна інженерна компанія), 
яку очолював Масару Ібука. Вперше набув міжнародного визнання в 1955 р., 
коли ТКК налагодила масове виробництво найбільш мініатюрного у світі тран-
зисторного радіоприймача. У 1958 р. ТКК було перейменовано на Sony Corpo-
ration, а у 1971 р. А. Моріта став її президентом, у 1976 р. — головою її ради 
директорів.

Ім’я А. Моріти повною мірою стало синонімом Sony Corporation, однієї із 
найвідоміших торгових марок на ринку побутової електроніки. Компанія стала 
всесвітньо відомою завдяки великій кількості випущених нею інноваційних  
товарів, таких як транзисторні радіоприймачі, телевізійні трубки “Трині-
трон”, касетні відеомагнітофони “Betamax”, портативні касетні аудіоплеєри 
“Walkman”. А. Моріта увійшов в історію бізнесу як “товарний чемпіон” завдя-
ки створенню касетного плеєра “Walkman”. Завдяки успішній діяльності у по-
воєнній Японії як один із засновників компанії Sony і голова її ради директорів 
він належить до найвидатніших бізнесменів свого покоління. 

М. Ібука і А. Моріта змогли створити компанію, діяльність якої ґрунтува-
лася на впроваджені інновацій. Тоді як М. Ібука (інженер) приділяв основну 
увагу технічній стороні справи, А. Моріта (фізик) займався проблемами мар-
кетингу. Партнери змогли поновити стиль управління компанією, створити 
організаційну структуру і культуру, які заохочували використання нововве-
день. Для визначення підходу своєї компанії до операцій на зарубіжних рин-
ках А. Моріта запропонував термін “глобальна локалізація”. Крім активної 
участі у діяльності представницьких ділових кіл його відмінна англійська 
мова, рішучі манери, готовність виступати перед різноманітними аудиторія-
ми, співпрацювати з будь-якими засобами масової інформації дали змогу 
відіграти важливу роль у поширенні філософії бізнесу і стати провідним пред-
ставником японської промисловості при здійсненні міжнародних контактів. 

У 1982 р. А. Моріта нагороджений медаллю Королівської академії мистецтв 
і ремесел Великобританії і одержав рицарське звання. У 1994 р. у віці 74 років 
залишив посаду голови ради директорів у зв’язку погіршенням стану 
здоров’я.

Нонака Ікудзіро
Ікудзіро Нонака (нар. 1935) — відомий японський вчений, визнаний лідер 

у вивченні проблем менеджменту як в Японії, так і на Заході. Відіграє важли-
ву роль у популяризації ідей, покладених в основу методів управління японсь-
ких менеджерів.

Народився 10 травня 1935 р. в м. Токіо, Японія. У 1958 р. одержав ступінь 
бакалавра політології в університеті Васеда, Японія. В 1958–1970 рр. працю-
вав менеджером у Fuji Electric Company, Японія. Одержав ступінь магістра ді-
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лового адміністрування (1968) і ступінь доктора філософії (1972) у Каліфор-
нійському університеті (Берклі). Працював професором і директором кількох 
японських університетів. 

Основні праці: “Організація і ринок: дослідження процесів централізації 
та децентралізації” (1974); “Стратегічний і еволюційний менеджмент: порів-
няння американських і японських стратегій і організацій” (1985); “Управлін-
ня створенням знання в організації” (1991); “Компанія, яка створює знання” 
(1995).

Наукова діяльність здійснювалася в трьох основних сферах — вивчення 
стратегій і організацій; самооновлення та інноваційний менеджмент; створен-
ня інноваційних знань.

У книзі “Стратегічний і еволюційний менеджмент: порівняння амери-
канських і японських стратегій і організацій” ідентифікуються чотири типи 
адаптації до зовнішнього середовища: 1) засновані на операціях; 2) на товар-
ній орієнтації; 3) на груповій динаміці; 4) на бюрократичній динаміці. Для 
японських компаній характерним є адаптування на основі групової динамі-
ки та операцій; для американських фірм — бюрократична динаміка і товар-
на орієнтація. Посилення групової динаміки і товарної орієнтації є, на дум-
ку автора, бажаним як для японських, так і для американських компаній. 
Ключовим фактором процесу адаптації є акумуляція інформації та перене-
сення знань, а також інформаційна орієнтація компанії. Інша характерна 
особливість підходу, що ґрунтується на груповій динаміці та операціях, 
розкривається на прикладі потенційного дослідження компанії Matsushita, 
в якій показник надлишковості у розробках нових виробів розглядається як 
вигода. 

У наступних працях І. Нонака. розробляв теми інформації та організації, 
підкреслював роль удосконалення товару та інновацій у самооновленні ор-
ганізації компанії. Традиційні послідовні підходи до розроблення нових това-
рів розглядав як більш обмежені порівняно з тими, що передбачають постійну 
взаємодію членів багатопрофільної команди, які здійснюють процес розроб-
лення на етапах, що частково збігаються. Дослідження, присвячені розроб-
ленню копіювальних апаратів компаній Honda Sity, Canon, Fuji-Xerox, дали 
змогу виявити шість характеристик процесів розроблення нових товарів: 
1) стабільність; 2) наявність груп проектувальників, які самоорганізуються; 
3) наявність часткового збігу етапів розроблення; 4) багаторівневе і багато-
функціональне навчання; 5) ненав’язливий контроль; 6) передання здобутих 
знань.

У статті “Створення організаційного порядку із хаосу: самооновлення 
японських фірм” учений доводить, що сутність самоорганізації полягає у 
створенні інформації, а самооновлення залежить від спроможності організації 
управляти послідовним створенням і розпадом організаційного порядку. Про-
цес самооновлення складається з таких етапів: 

1) виникнення в компанії стану хаосу і нестабільності;
2) поширення безладу і зосередження уваги на протиріччях;
3) динамічне співробітництво, що здійснюється за допомогою самооргані-

зованих груп, які діють як багатопрофільні команди;
4) перетворення накопиченої інформації на знання.
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Перші три етапи визначаються як процеси створення інформації, а чет-
вертий — як інтеграційний процес, у ході якого організація перетворює інфор-
мацію на знання.

Омає Кеничі
Кеничі Омає (нар. 1943) — один з найвпливовіших японських вчених, кон-

сультант з проблем менеджменту.
Народився в 1943 р. на о. Кюсю, Японія; учився грі на флейті; вивчав 

ядерну фізику в японському Університеті Васеда й у Токійському технологіч-
ному інституті; захистив докторську дисертацію з ядерної техніки в Массачу-
сетському технологічному інституті; в 1972 р. почав працювати у консульта-
ційній фірмі Мак-Kінсі, а потім став керівником її токійської філії; був 
радником колишнього японського прем’єр-міністра Я. Накасоне.

Основні праці: “Мислення стратега” (1982); “Тріада влади: прийдешній 
світ глобального змагання” (1985); “За межами національних кордонів: відоб-
раження на Японії та світі” (1987); “Світ без меж: влада і стратегія економі-
ки” (1990).

К. Омає — найвідоміший на Заході японський консультант з проблем біз-
несу. Оригінальний і творчий підхід дає йому змогу проникнути в сутність ба-
гатьох проблем. Він автор понад 30 праць, присвячених стратегії бізнесу й 
економічній теорії, а також різноманітним соціальним й політичним питан-
ням. З п’яти книжок зі стратегії бізнесу, написаних японською мовою, три 
стали бестселерами, проте увагу західних вчених автор привернув завдяки 
першій своїй роботі, написаній англійською, — “Мислення стратега”. Вона 
миттєво стала популярною через те, що в результаті дивного зльоту японської 
економіки, багато людей на Заході прагнули зрозуміти феномен “японського 
дива” (стрімкого зростання економіки Японії). Сутність книги — переосмис-
лення основних засад логіки та інтуїції японців у застосуванні до стратегії 
бізнесу. Це одна з найпростіших за стилем, легка для сприйняття і багата за 
змістом робота з даної тематики. 

З появою кожної наступної книги К. Омає демонстрував все більшу при-
хильність до ідеї всесвітньої вільної торгівлі, переконуючи уряди й державні 
установи прийняти його точку зору. “Financial Times” назвала його “люди-
ною, яка живе на землі, де рідко можна зустріти відвертих людей”. З-поміж 
більшості японців, які завжди дбають про те, щоб не скривдити інших, 
К. Омає вирізняється своєю різкістю й навіть брутальністю. Реалізація прин-
ципу “laissez-faire” (нічим не обмеженого) капіталізму, який він пропагує, 
вигідна приблизно 10 % населення світу, решта 90 % людей від цього про-
грає. Хоча захисники “свободи” підкреслюють, що після Другої світової війни 
більшість людей (в абсолютному вимірюванні) виграли від різних типів 
“laissez-faire” капіталізму, вони не зважають на те, що відбулося це за раху-
нок майбутніх поколінь або погіршення екологічної ситуації, і подальше про-
сування цим шляхом нічим не виправдане, оскільки світ просто не в змозі 
дати кожній родині можливість реалізувати американську мрію про два авто-
мобілі й власний будинок з басейном. А якщо вдасться втілити в життя цю 
мрію не для всіх людей, то потрібно буде знайти способи впоратися із заз-
дрістю і можливими проявами невдоволення та насильства з боку тих, хто не 
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отримав цього. Дотепер подібні функції стримування виконували релігія і дер-
жава. Проте, якщо англо-американський стиль економічного життя набуде 
загального поширення, то невідомо, чи буде здатним здійснювати ці функції 
ринок.

Оно Таїчі
Таїчі Оно (1912–1990) — видатний фахівець в галузі організації промисло-

вого виробництва.
Народився в лютому 1912 р. у Порт-Артурі (Манчжурія, Китай); в 1932 р. 

закінчив машинобудівний факультет Вищої технічної школи міста Нагоя; в 
1932 р. почав працювати в Toyoda Spinning and Weamng Company; в 1942 р. 
перейшов до Toyota Motor Company; в 1949 р. був призначений начальником 
механічного цеху; в 1964 р. — її виконавчим директором; в 1975 р. — віце-
президентом компанії; в 1978 р. вийшов на пенсію й став головою ради ди-
ректорів Toyoda Gosei, одного з постачальників Toyota Motor Company; помер 
в 1990 р.

Основні праці: “Система виробництва компанії Тойота” (1988); “Своєчас-
ний для сьогодні й завтра” (1988).

Т. Оно вважається засновником Toyota Production System (TPS) (системи 
виробництва компанії Toyota). Впроваджений ним інноваційний підхід до ви-
робництва відіграв помітну роль в успішному розвитку Toyota Motor Company 
і набув поширення в багатьох країнах світу під назвою методу виробництва 
“точно вчасно”.

У процесі створення TPS Т. Оно мав ідеалізоване бачення виробництва як 
безперервного процесу переміщення виробів по заводу між різними ділянка-
ми й цехами, у ході якого не виникає того, що сам він називав “невиправдани-
ми витратами”. Під цим поняттям розумів усі види діяльності, що не сприя-
ють зростанню цінності товару (наприклад, переміщення виробів, їх перевірки 
і особливо нагромадження запасів). Протягом 30 років (з 1945 по 1975) Т. Оно 
систематично прагнув уникнення будь-яких невиправданих витрат. Сукуп-
ність розроблених ним для досягнення цієї мети методів покладено в основу 
його ефективної й цілісної системи заходів, що одержала назву TPS.

Перехід Т. Оно в 1942 р. до Toyota Motor Company мав надзвичайно пози-
тивні наслідки. Там він виявився потрібним фахівцем, який опинився вчасно 
на потрібному місці. У повоєнній Японії попит на автомобілі був незначним, 
вартість вихідних матеріалів і комплектуючих — високою, а продуктивність 
праці — низькою. Проте в 1945 р. тодішній президент компанії Toyota Кіїші-
ро Тойода почав кампанію під гаслом “Наздоженемо Америку”. Подібне за-
вдання здавалося нереальним, оскільки в той час продуктивність праці на 
американських автомобілебудівних фірмах була приблизно в 10 разів вищою, 
ніж на японських. Т. Оно розумів, що така відмінність у показниках ефектив-
ності праці не може пояснюватися тільки кількістю докладених фізичних зу-
силь. Він дійшов висновку, що причиною відставання є використання на 
японських підприємствах неощадливих методів виробництва, тому прагнен-
ня до усунення в діяльності Toyota будь-яких невиправданих витрат ресурсів 
стало головною метою його життя.

Ім’я Т. Оно має посісти в історії організації виробництва чільне місце ра-
зом з Генрі Фордом і Фредеріком Тейлором. Подібно до ідеї “масового вироб-
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ництва” Г. Форда і “методу наукового менеджменту” Ф. Тейлора запропонова-
на Т. Оно система TPS стала значним кроком уперед порівняно із практикою 
виробництва, що домінувала на той час. За словами фахівців, система Т. Оно є 
“зміною парадигми” — новим стандартом організації виробництва, що умож-
ливлює різке зростання продуктивності праці та якості продукції. Проте, 
подібно до систем Г. Форда й Ф. Тейлора, TPS може впливати на робітників. 
Керівники підприємств, профспілки і робітники повинні дбати про те, щоб 
впровадження інноваційного підходу Т. Оно до проблеми забезпечення висо-
кої якості виробів і низьких витрат їх виробництва не завдавало шкоди добро-
буту трудящих.

Оуен Роберт
Роберт Оуен (1771–1858) — представник менеджменту доби індустріаліза-

ції, реформатор, який одним з перших визнав провідну роль людського фак-
тора і організації. 

У 18 років заснував власну фабрику у Манчестері. Після досягнення нею 
високого рівня прибутковості, продавши обладнання, вирішив стати найма-
ним менеджером. Він створив нову фабричну етику, віддаючи перевагу умо-
влянню, а не покаранню. Розробив пристрій, так званий “тихий монітор” — 
брус, пофарбований в чотири кольори, який демонстрував оцінки, виставлені 
за робочий день, і виставлявся наприкінці дня на робочі місця. Чорний, синій, 
жовтий і білий кольори у міру підвищення оцінки давали можливість кожно-
му робітнику побачити наочно результати праці як власної, так й інших пра-
цівників. Така система розглядалась як мотиваційний чинник до поліпшення 
роботи.

Свої погляди щодо провідної ролі людського фактора Р. Оуен намагався 
об’єднати в нову філософію. Зазначав, що із самого початку своєї діяльності 
розглядав робочу силу як систему, яка складається з багатьох частин. Свій 
обов’язок і особистий інтерес вбачав у поєднанні її таким чином, щоб кожна 
рука, як важіль або колесо, ефективно співпрацювала в одержанні якомога 
більшого фінансового прибутку власником. Вперше зазначив, що, приділяю-
чи належну увагу стану машин, часто власники фабрик забувають, що люди-
на потребує ще більшої уваги. 

У 1813 р. Р. Оуен запропонував законопроект, який забороняв вико-
ристовувати працю дітей віком до 10 років, встановлювати для них робочий 
день тривалістю понад 10,5 годин і залучати їх до роботи у нічний час. Закон 
було прийнято лише у 1819 р., але без визначеного механізму контролю. Піс-
ля невдалих спроб змінити життя в Англії у 1824 р. заснував першу коопера-
тивну комуну у США (штат Індіана), яка діяла на основі його принципів. Це 
підприємство зазнало краху через три роки, що стало причиною матеріальних 
втрат та морального стресу для її засновника.

Як реформатор Р. Оеун розробив закони про виплати для бідних та запро-
понував вирішення проблеми безробітних через створення сіл співро-
бітництва, які б займались аграрним виробництвом на основі загального ви-
користання доходів та колективного контролю над засобами виробництва. 

Ще однією заслугою Р. Оуена та Річарда Аркрайта було створення основ-
них засад планування. Їх вимоги та принципи підкреслювали порядок і зако-
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номірності робочого процесу. Для забезпечення нормальної роботи фабрик 
було необхідно планувати джерела енергії, потужності, зв’язки, просторове 
розташування машин з метою забезпечення економії простору та нормальних 
умов праці робітників, скорочення безладу у русі матеріалів, правильного 
розташування складських приміщень тощо.

Паркінсон Сиріл Норткот
Сиріл Норткот Паркінсон (1909–1993) — військово-морський історик, ав-

тор робіт з менеджменту, політики та політології.
Народився 30 липня 1909 р. у Барнард Кастл (графство Дарем, Англія); був 

другим сином у родині вчителя; учився в Школі св. Петра в Йорку, в Коледжі 
Еманюель у Кембриджі (магістр адміністрування) і в Королівському коледжі 
в Лондоні (доктор філософії); в 1939 р. став керівником Британського ко-
ролівського військово-морського коледжу у Дартмуті; в 1940–1945 рр. пере-
бував на військовій службі; в 1946 р. став викладачем історії в Ліверпульсь-
кому університеті; в 1950–1958 рр. — професор історії в Малайському 
університеті в Сінгапурі; в 1950–1958 проживав у Сінгапурі, а в 1960–
1989 рр. — на Нормандських островах. Сприяв заснуванню і розвитку Націо-
нального морського музею й Малайського університету; член Королівського 
історичного товариства і французької Морської академії, Інституту військо-
во-морського флоту США та Архівної комісії при уряді Індії; помер 9 березня 
1993 р. у Кентербері, Англія.

Основні праці: “Торгівля в східних морях, 1793–1813” (1937); “Торговель-
ні вітри” (1948); “Розвиток політичної думки” (1958); “Закон Паркінсона” 
(1958); “Британське втручання в Малайї 1861–1877” (1964); “Лівий багаж від 
Маркса до Вілсон” (1967); “Індустріальне руйнування” (1973); “Спілкувати-
ся: формула Паркінсона для ділового виживання” (1977); “Закон або стиль у 
переслідуванні” (1979).

С. Н. Паркінсон — письменник, драматург, журналіст, біограф й істо-
рик — найкраще запам’ятався читачам як автор гумористичної книги “Зако-
ни Паркінсона”, в якій, крім іншого, стверджував, що “робота заповнює весь 
відпущений на неї час”. Він зробив значний внесок у розвиток бізнесу і ме-
неджменту як співавтор і редактор багатьох сатиричних і серйозних, заснова-
них на реальних фактах книг. Як військово-морський історик, мав незапереч-
ний авторитет; його книжки про британське панування на морях і морську 
торгівлю в епоху Наполеона, як і раніше, зберігають своє наукове значення. 
Ці історичні дослідження, опубліковані до Другої світової війни і відразу піс-
ля неї, дають змогу ідентифікувати й проаналізувати багато ключових фак-
торів розвитку міжнародної торгівлі, які розглядаються у сучасних працях з 
бізнесу. Результати науково-літературної діяльності С. Паркінсона можуть 
бути розподілені на такі п’ять категорій:

• роботи, орієнтовані на практичне застосування, присвячені питанням 
менеджменту, написані в іронічній і гумористичній манері, які містять 
багато оригінальних інтуїтивних здогадів;

• нечисленні серйозні книжки, присвячені проблемам бізнесу;
• незначна кількість книг, присвячених політиці й політології;
• кілька книг з історії мореплавання;
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• різні добутки художньої літератури й праці із загальної і військової іс-
торії.

С. Н. Паркінсон не вмів цілком зосереджуватися на вирішенні вузьких за-
вдань (що характерно для більшості самовідданих вчених), а скоріше демонс-
трував широкий і збалансований підхід до обраної ним мети. В останні роки 
життя йому несправедливо дорікали за надмірну “розкиданість інтересів”, 
проте саме ця різнобічність інтересів вченого сприяла написанню ним чудо-
вих книжок із різноманітних проблем. Сам учений називав себе вільним ху-
дожником. У своїх творах він поєднував широту поглядів на світ і глибину 
проникнення у сутність речей з легкістю викладу розглянутих проблем. 

Парсонс Толкотт
Толкотт Парсонс (1902–1979) — американський соціолог, один з авторів 

сучасних теорій соціальної дії та соціальних систем, засновник школи струк-
турного функціоналізму. 

Основні праці: “Соціальна система” (1951); “Суспільство: еволюційні та 
порівняльні перспективи” (1966); “Система сучасних суспільств” (1971), “Со-
ціальна дія та умови людського існування” (1978).

Соціально-теоретичні погляди вченого сформувалися здебільшого під 
впливом праць М. Вебера, Е. Дюркгейма, А. Маршалла, В. Парето. Він був 
прибічником необхідності побудови загальної логіко-дедуктивної теорії люд-
ських дій як основи вирішення будь-яких конкретних емпіричних завдань. 
Людські дії є самоорганізуючою системою, специфіка якої, за Парсонсом, — у 
символічності, тобто наявності таких символічних механізмів регуляції, як 
мова, духовні цінності тощо; у нормативності — залежності індивідуальних 
дій від загальноприйнятих норм і правил; у волюнтаризмі — певній незалеж-
ності від пізнавальних умов середовища і залежності від суб’єктивних “визна-
чень ситуації”. На основі цього він побудував модель системи дії, яка визна-
чається такими функціями з її відтворення: адаптація, відтворення зразка, 
досягнення цілей, інтеграція. Кожній із цих функцій відповідають чотири 
структурні елементи системи дії: 1) адаптації — поведінкова підсистема; 
2) відтворенню — культурна; 3) досягненню цілей — особистісна; 4) інтегра-
ції — соціальна підсистема, які діють на принципах взаємообміну. Соціальна 
підсистема має задовольняти тим самим функціям, що й система дій, через 
свої структурні елементи взаємодіючи зі своїм зовнішнім середовищем: функ-
ції адаптації (для взаємодії з поведінковою підсистемою) — підсистема со-
ціальних ролей; функції відтворення зразка (для взаємодії з культурною під-
системою) — підсистема цінностей; функції досягнення цілей (для взаємодії з 
особистісною підсистемою) — підсистема колективів; функції інтеграції (для 
внутрішніх цілей) — підсистема норм. За такою схемою, на думку Т. Парсон-
са, можна будувати безліч моделей суспільної реальності, які мають шанси на 
адекватне відтворення соціальної дійсності в її розмаїтості. 

Основними характеристиками сучасного суспільства, за Т. Парсонсом, є 
повна диференціація всіх підсистем відповідно до чотирьох — 1) функціо-
нальна матриця; 2) масово-універсальне виробництво, бюрократична органі-
зація, ринок і гроші, право як конкретний засіб їх втілення; 3) наявність со-
ціальної стратифікації, в основі якої — критерій успіху; 4) складна і 
диференційована система соціальних взаємозв’язків. 
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Петрова Ірина Леонідівна
Ірина Леонідівна Петрова (нар. 1957) — доктор економічних наук, відо-

мий український фахівець з проблем зайнятості та управління персоналом. 
Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1979), за-
хистила кандидатську (1999) і докторську дисертації з теоретичних та прак-
тичних проблем розвитку і регулювання трудових відносин. З 1983 по 
1995 — викладач Київського державного педагогічного інституту (нині НПУ 
ім. М. П. Драгоманова). У 1995–1997 рр. працювала провідним науковим 
співробітником Науково-дослідного центру зайнятості та ринку праці. 
З 1997 р. поєднує викладацьку, наукову і консалтингову діяльність. Завідує 
кафедрою менеджменту та маркетингу в Університеті економіки та права 
“Крок”, професор кафедри управління персоналом Київського національно-
го економічного університету. Є учасником програми “Лідери майбутнього в 
МВА” міжнародного проекту “Бізнес-менеджмент — освіта в Україні”. В ме-
жах цього проекту стажувалася в Університеті Міннесоти (США). Активно 
займається науково-дослідною роботою. Брала участь як керівник і викона-
вець у декількох проектах, зокрема щодо функціонування і розвитку ринку 
праці, створення робочих місць в економіці України, формування регіональ-
ного ринку праці. 

І. Петрова — член науково-методичної ради при Міністрестві праці та со-
ціальної політики України. Постійно виступає на українських і міжнародних 
конференціях. Є членом редколегії наукових фахових журналів “Зайнятість 
та ринок праці”, “Демографія і соціальна політика”, консультантом відомої 
компанії Гештальт Консалтинг Груп. Була науковим керівником і консуль-
тантом низки проектів, виконаних для різних організацій м. Києва, зокрема 
проекту “Мотивація та оцінювання персоналу” (АППБ “Аваль”), “Реконс-
трукція кадрової служби у світлі стратегічних завдань” (ВАТ “Укртранс-
нафта”) та ін. 

Основна тематика її наукових інтересів — реформування зайнятості в кон-
тексті трансформаційних і глобалізаційних змін; регулювання ринку праці в 
Україні; управління мотиваційною системою; стратегічне управління персо-
налом: розроблення конкурентних стратегій, мотивація та оцінювання персо-
налу, інноваційний кадровий менеджмент. 

З цих проблем має понад 100 наукових публікацій. Серед них дві індивіду-
альні та дві колективні монографії, розділи в підручниках і посібниках “За-
гальна економіка”, “Основи підприємницької діяльності”, “Економічна тео-
рія”, “Менеджмент персоналу”, а також публікації “Сегментація ринку праці: 
теорія і практика регулювання” (1997); “Управлінські аспекти соціальної ро-
боти” (2002); “Мотиваційна система: сучасність та еволюція” (2003). 

Петті Вільям
Вільям Петті (1623–1687) — англійський економіст і статистик, засновник 

класичної політичної економії. 
Пройшов шлях від юнги до пера Англії. За фахом — лікар. Здобув ступінь 

доктора фізики, професор анатомії у Грешем-коледжі, член Лондонського Ко-
ролівського товариства, землевпорядник. Автор праць: “Трактат про податки 
і збори” (1662), “Слово мудрим” (1664), “Політична анатомія Ірландії” (1672), 
“Політична арифметика” (1676), “Різне про гроші” (1682). 
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Тривалий час перебував під впливом меркантилізму, що позначилося на 
його перших працях, у яких автор характеризує багатство з меркантилістсь-
ких позицій. Вважав, що “багатство кожної країни міститься передусім у тій 
частині, яку вона має в зовнішній торгівлі”. Праці В. Петті суттєво вплинули 
на формування економічної теорії, яку він трактував як науку про багатство, 
започаткувавши численні важливі розділи. До аналізу господарських про-
цесів підходив як природознавець-медик. За аналогією з людиною розглядав 
економіку як живий організм, що розвивається за певними законами. Хоча 
він не розрізняв природних і економічних законів, його заслугою є порушен-
ня проблеми економічного закону. Крім опису економічних процесів застосу-
вав глибинний аналіз. Ініціювавши розроблення методу наукової абстракції, 
впровадив у наукову практику кількісний економіко-статистичний метод до-
слідження. 

В. Петті не створив цілісної системи економічних знань, проте у розв’язанні 
багатьох проблем досяг значних результатів, зокрема в теорії ціни, доходів, за-
клав підвалини трудової теорії вартості. Розрізняв “політичну” і “природну” 
ціну. Під першою розумів ринкову ціну, що змінюється під впливом ринкових 
ситуацій, під другою — певну кількість праці, затраченої на виробництво това-
ру, тобто вартість. Перебуваючи під впливом меркантилістських поглядів, вва-
жав, що вартість створюється не будь-якого працею, а лише затраченою на ви-
робництво золота і срібла, тобто вартість, на його думку, існує лише у грошовій 
формі. Інші товари набувають вартості через обмін їх на гроші. Зазначав, що у 
створенні вартості бере участь і природа: “Труд — батько і найактивніший прин-
цип багатства, земля — його мати”. 

Вчення про доходи охоплює заробітну плату, ренту і позичковий відсоток. 
Заробітна плата визначається як ціна праці й має встановлюватися на рівні, що 
забезпечує “існування робітника (але не більше)”, дає йому змогу “жити, пра-
цювати і розмножуватися”. Підвищення заробітної плати зменшить бажання 
робітника більше працювати, що означатиме втрату суспільством частини пра-
ці. Отже, заробітна плата встановлюється на рівні мінімуму засобів існування 
робітника. 

Головним підприємницьким доходом, за В. Петті, є рента у двох формах: 
1) “рента із землі та доходів”, 2) “грошова рента” (позичковий відсоток). Зе-
мельна рента визначається як надлишок створеного продукту над витратами 
виробництва (засобами виробництва і коштами, необхідними для відтворення 
робочої сили), йдеться про диференціальну ренту з її поділом на диферен-
ціальну ренту І і диференціальну ренту II. З теорією ренти тісно пов’язане і 
питання позичкового відсотка, який вчений розглядав як дохід від грошового 
капіталу і вважав, що його рівень має бути співвідносним із земельною рен-
тою і дорівнювати “ренті з тієї кількості землі, яка може бути куплена на ті 
самі віддані в позику гроші”. В. Петті не створив теорії прибутку, рента в його 
працях — універсальна форма доходу. Це пояснюється умовами XVII ст., 
коли земля ще була головним об’єктом докладання праці. Книгою “Політич-
на арифметика” він започаткував статистику як науку. В ній продемонстро-
вано кількісний підхід до вивчення масових суспільних явищ, вперше визна-
чено національне багатство Англії, а також національний дохід, закладено, 
таким чином, основні засади сучасної системи національних рахунків. 
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Ставлення економістів до В. Петті неоднозначне. Деякі західні фахівці не 
визнають його пріоритету як фундатора класичної школи, теорії вартості 
(Й. Шумпетер), обмежують заслуги вченого створенням основних засад ста-
тистики, розглядають його як представника пізнього меркантилізму. 
К. Маркс характеризував В. Петті як геніального дослідника-економіста. 

Петтігрю Ендрю
Ендрю Петтігрю (нар. 1944) — професор, теоретик в галузі стратегічних 

досліджень і розвитку менеджменту.
Народився 11 червня 1944 р. у Корбі, графство Нортгемптоншир; закінчив 

Граматичну школу Корби, Ліверпульський університет (бакалавр з адмініст-
рування) і Манчестерську школу бізнесу (доктор філософії); працював дослід-
ником у ній; обіймав посаду запрошеного асистента професора в Єльському 
університеті; читав лекції в Лондонській школі бізнесу; був професором ка-
федри вивчення організаційної поведінки у Варвикській школі бізнесу; в 
1985 р. заснував Центр вивчення корпоративних стратегій і розвитку у Вар-
викській школі бізнесу й до 1995 р. був його керівником; працював за суміс-
ництвом у Європейському інституті сучасних досліджень в галузі менеджмен-
ту в Брюсселі, а також у Гарвардському й Стенфордському університетах; був 
одним із засновників і першим головою Британської академії менеджменту, 
згодом став її другим президентом.

Основні праці: “Політика організаційного ухвалення рішення” (1973); “Гі-
гант пробудження: безперервність і зміна в ICI” (1985); “Корпоративна зміна 
стратегії й управління людськими ресурсами” (з C. Хендрі і П. Р. Спароу, 
1990); “Зміна менеджменту до конкурентноздатного успіху” (разом з Р. Уіпп, 
1991); “Модель зміни стратегії: випадок NHS” (з E. Ферлі й Л. Mак-Kі, 1992); 
“Новий суспільний менеджмент у дії” (з E. Ферлі, Л. Aсбернер й Л. Фідже-
ральд, 1996).

Е. Петтігрю зробив важливий теоретичний і практичний внесок у розумін-
ня менеджменту і процесів організаційного розвитку, продовжує працювати у 
цьому напрямі; активно сприяє виробленню методологій дослідження дина-
мічних організаційних процесів. Більшою мірою, ніж інші фахівці у галузі 
менеджменту, допоміг дійти згоди щодо комплексного характеру управлінсь-
ких і організаційних процесів. Методологічні новації Е. Петтігрю сприяють 
кращому розумінню багаторівневої природи комплексних процесів, які вини-
кають за організаційних змін, привертають особливу увагу до корпоративної 
стратегії та її застосування у виконуваних організацією операціях. Особливий 
стиль досліджень Е. Петтігрю, а також якість і кількість опублікованих ним 
робіт, свідчать про його вплив як на розвиток обраного ним наукового напря-
му, так і на практику управління і впровадження змін у діяльність мене-
джерів. Характер виконуваних досліджень ученого сприяв формуванню ним і 
його колегами по Центру вивчення корпоративних стратегій і розвитку 
різноманітних міцних контактів з керівниками багатьох організацій приват-
ного і державного секторів. Ці контакти, доповнені енергійними зусиллями 
Е. Петтігрю щодо поширення результатів досліджень, свідчать про велике 
значення його внеску в розвиток управлінського мислення. 
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Портер Майкл
Майкл Портер (1947) — один з найвпливовіших фахівців з проблем стра-

тегії.
Народився 23 травня 1947 р. у штаті Мічиган США) в родині армійського 

офіцера. Зробив блискучу наукову кар’єру; після закінчення Прінстонського 
університету в 1969 р. одержав ступені магістра ділового адміністрування і 
доктора філософії (1973) в Гарвардському університеті, причому кожен етап 
свого навчання закінчував з відзнакою. В 1973 р. був прийнятий на роботу в 
Гарвардський університет і в 1981 р. обійняв посаду професора, на якій пра-
цює і нині. В 1983–1985 рр. — член президентської комісії з проблем конку-
ренції в промисловості США. 

Основні праці: “Конкурентна стратегія” (1980), “Конкурентні переваги” 
(1985), “Конкуренція в глобальних галузях” (1986), “Міжнародна конкурен-
ція” (”Конкурентні переваги націй”) (1990). 

Як фахівець з проблем стратегії, визначив основні напрями розвитку теорій 
стратегії та конкуренції. Аналіз стратегічних вимог різних галузей дав змогу 
вченому розробити так звану модель п’яти сил конкуренції, в якій він наочно 
довів, що стан конкуренції в галузі характеризується: 1) суперництвом між 
продавцями галузі, які пропонують однотипні товари і послуги; 2) намагання-
ми компаній із інших галузей завоювати покупців товарами-субститутами; 
3) можливістю появи нових конкурентів із інших галузей; 4) спроможністю 
постачальників всіх видів ресурсів диктувати свої умови підприємству; 
5) спроможністю покупців продукції підприємства диктувати свої умови. Мо-
дель п’яти сил конкуренції Портера є потужнім інструментом при систематич-
ній діагностиці основних конкурентних сил, що впливають на ринок. 

В іншій моделі Портера розкриваються так звані генеричні (родові) страте-
гії. Кожна компанія має кілька основних стратегічних варіантів вибору. Для 
визначення майбутньої стратегії необхідно вирішити такі проблеми: 1) визна-
чити простір для ведення конкурентної боротьби (вирішити, працюватиме 
компанія на широкому ринку чи обмежиться конкретними цільовими сегмен-
тами); 2) визначити конкурентну перевагу — лідерство щодо витрат чи дифе-
ренціювання товару. М. Портер пропонує п’ять варіантів підходів до стратегії 
розвитку компанії: 

• стратегію лідерства за витратами, що передбачає зменшення повних 
витрат виробництва товарів чи послуг для залучення більшої кількості 
покупців; 

• стратегію широкої диференціації, спрямовану на надання товарам ком-
панії специфічних характеристик, які відрізняють їх від товарів фірм-
конкурентів; 

• стратегію оптимальних витрат, що надає можливість покупцям 
одержати за свої гроші більшу цінність за рахунок поєднання низьких 
витрат і широкої диференціації продукції; 

• сфокусовану стратегію, або стратегію ринкової ніші, що ґрунтується на 
низьких витратах; 

• сфокусовану стратегію, що ґрунтується на диференціації продукції. 
М. Портер вважає, що в жодній галузі не існує єдиної найкращої стратегії. 

В кожній з них діють одні й ті самі п’ять конкурентних сил, але реакція на 
них може мати різний характер.
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Значним внеском ученого в розвиток стратегічного управління є роз-
роблена ним концепція ланцюжка цінностей як інструмента стратегічного 
аналізу витрат компанії при виконанні функцій і процесів з розроблення, ви-
робництва, маркетингу, доставки та підтримки продукту чи послуги. Ланцю-
жок цінностей поєднує основні та допоміжні види діяльності. До основних 
видів належать: матеріально-технічне забезпечення, виготовлення продукції, 
доставка товарів до споживачів, продаж і маркетинг, сервісне обслуговуван-
ня. До допоміжних — дослідження і розроблення продукції, технологій та 
систем; управління людськими ресурсами; загальне управління; охорона 
тощо. 

У роботі “Конкуренція в глобальних галузях” (1986) М. Портер і його коле-
ги застосовують принципи аналізу конкурентної стратегії до діючих на між-
народних ринках компаній. На підставі результатів галузевого аналізу вони 
визначили два типи міжнародної конкуренції. Згідно з класифікацією Порте-
ра існують мультивнутрішні галузі, в яких у кожній окремій країні є власна 
конкуренція, і глобальні галузі, в яких конкурентна позиція фірми в одній 
країні значно залежить від її становища в інших країнах, і навпаки). На дум-
ку М. Портера, ключові відмінності між ними полягають у тому, що міжна-
родна конкуренція у мультивнутрішніх галузях має необов’язковий харак-
тер — компанії можуть самі вирішувати, конкурувати їм на зарубіжних 
ринках чи ні, тоді як конкуренція в глобальних галузях є невідворотною. 

У книзі “Міжнародна конкуренція” (“Конкурентні переваги націй”) розви-
нуто аналіз конкуренції, виділено її національні та галузеві чинники. Вчений 
також називає чотири детермінанти, наявні в кожній країні та в кожній га-
лузі: 1) виробничі умови або наявність в країні таких чинників виробництва, 
як необхідна для випуску продукції кваліфікована робоча сила чи промисло-
ва інфраструктура; 2) умови попиту або особливості ринку конкретного това-
ру чи послуги; 3) наявність підтримуючих або пов’язаних галузей; 4) харак-
тер стратегії фірми, її структури і особливості конкурентної боротьби з 
іншими компаніями. Автор акцентує особливу увагу на тому, що національна 
конкурентна перевага часто досягається внаслідок несприятливої ситуації, 
коли нації чи галузі вимушені активно реагувати на кинутий їм виклик. Ро-
боти М. Портера збагатили фірми ефективними методами аналізу конкуренції 
та розроблення стратегії як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках.

Рікардо Давид
Давид Рікардо (1772–1823) — англійський економіст, представник кла-

сичної політичної економії. 
Народився в Лондоні у родині багатого комерсанта. 3 1788 р. почав працю-

вати у торговельній конторі батька і на біржі, з 1793 здійснював самостійну 
комерційну діяльність, з 1802 — член керівного комітету Лондонської біржі. 
Завдяки грі на біржі став мільйонером. У 1812 р. припинив комерційну діяль-
ність, став багатим рантьє і землевласником, поринув у наукову роботу. За-
хоплювався не лише політичною економією, а й фізикою, хімією, математи-
кою та іншими природничими науками. У 1819 р. Д. Рікардо було обрано до 
парламенту. Його перші економічні праці (1809) присвячено проблемам гро-
шового обігу та валюти. У 1817 р. побачила світ головна праця вченого — “На-
чала політичної економії та оподаткування”, що складається з трьох частин: 
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“Основи економічної теорії”; “Теорія і практика оподаткування”; “Аналіз ок-
ремих економічних проблем і теорій А. Сміта, Т. Мальтуса і Ж.-Б. Сея”. За 
життя Д. Рікардо вийшло три її видання, у кожне з яких він вносив суттєві 
доповнення. 

Найважливішою є перша частина, що починається зі з’ясування сутності 
вартості. Автор уперше в історії світової економічної думки доводив, що єди-
ним джерелом вартості є праця, тому критикував концепцію А. Сміта, згід-
но з якою вартість товарів визначається працею, яку можна обміняти на ці 
товари (що було характерно для простого товарного виробництва), а також 
доходами різних класів суспільства. Проте він не спростовував тезу Сміта, 
що вартість розпадається на доходи. Положення теорії Рікардо про єдине 
джерело вартості стосується лише відтворюваних товарів (що постійно виго-
товляються і кількість яких може бути збільшена працею людини). Водно-
час, на його думку, існують деякі товари, вартість яких визначається лише 
їх рідкісністю (раритетні статуї та картини, монети, книжки, особливі вина, 
виготовлені в обмеженій кількості) і не залежить від кількості праці, необ-
хідної на початку для їх виготовлення, тобто необґрунтовано відмовився 
визнати залежність вартості рідкісних товарів від праці (як одного з фак-
торів). 

Він заперечував твердження Ж.-Б. Сея, згідно з яким вартість товарів та її 
величина визначаються корисністю, що відповідало б дійсності, якби вартість 
товарів регулювалася лише покупцями. Проте це не означає, що джерелами 
мінової вартості товарів, які мають корисність, є їх рідкісність та кількість 
праці, необхідна для їх виробництва. 

Третім вартісноутворювальним, але опосередкованим джерелом є ко-
рисність товарів. Цей висновок випливає з таких основних положень теорії 
вартості Рікардо: 

• він доводив необґрунтованість визначення міри вартості ступенем ко-
рисності, зазначаючи, що “корисність — основа вартості, але ступінь 
корисності не може бути мірою вартості”; 

• вважав корисність суттєвою для формування мінової вартості; 
• критикуючи позицію Сея, заперечував тезу про корисність як регуля-

тор вартості лише в тому разі, коли вартість товарів регулюється тільки 
покупцями, тобто співвідношенням попиту і пропозиції, конкуренцією 
між самими споживачами; 

• наголошував на впливі на вартість товару якості праці. Оцінка праці різ-
них якостей, на його думку, значною мірою залежить від порівняльного 
мистецтва робітника, напруженості його праці, ступеня її складності та 
вправності робітника. Якість праці — характеристика не абстрактної, а 
конкретної праці. 

Визначаючи вартість товарів, Д. Рікардо встановив її залежність від про-
дуктивності праці, вперше підняв і частково розв’язав проблему суспільно не-
обхідної праці у її співвідношенні з індивідуальною працею (і відповідними 
витратами), розкрив вплив процесу перенесення вартості зношених засобів 
виробництва на вартість новоствореного продукту. Він розрізняв “абсолютну” 
і “відносну” (порівняльну) вартість, яка є синонімом мінової вартості. Крити-
кував тезу А. Сміта, що вартість складається з доходів, оскільки вартість є 
первинною щодо доходів, які потрібно попередньо створити. Водночас помил-
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ково стверджував, що регулятором величини вартості товарів є індивідуальні 
витрати товаровиробників за найгірших умов (поширюючи цю особливість 
сільського господарства на всі галузі), не зміг розрізнити двох видів праці 
(абстрактної і конкретної), не розкрив механізму перенесення вартості, плу-
тав поділ капіталу на основний і обіговий з поділом на постійний і змінний, 
вартість товару — з його ціною та ін. 

Предметом політичної економії називав передусім сферу розподілу, тому го-
ловною метою своєї праці вважав з’ясування законів, які нею управляють. Про-
те це не означає, що поза його увагою залишилися проблеми безпосереднього 
виробництва (адже джерелом вартості, за Рікардо, є праця). Акцентування на 
відносинах розподілу пояснюється тим, що у формах розподілу найповніше ви-
являлися особистісні та речові фактори виробництва. Проте він не зміг обґрун-
тувати категорії “продуктивні сили”, “виробничі відносини”, “відносини влас-
ності”, закони, що регулюють розвиток усієї економічної системи, у тому числі 
закони, які управляють виробництвом матеріальних благ і відносин власності, 
що при цьому виникають, обміном матеріальних благ і відповідних відносин 
між людьми. Основою методу свого дослідження обрав трудову теорію вартості, 
використовуючи певною мірою метод сходження від абстрактного до конкрет-
ного. Однак не застосував історичного підходу до аналізу капіталізму, неповно 
використовував метод абстракції, системний підхід. 

За допомогою трудової теорії вартості Д. Рікардо науково обґрунтовано 
розглянув проблему розподілу доходів. Це суперечить висновку Г. Мюрдаля, 
що Рікардо досяг наукових успіхів усупереч використанню трудової теорії 
вартості. Оскільки єдиним джерелом вартості сукупного суспільного продук-
ту є праця, вчений критикував погляди економістів, які таким джерелом на-
зивали засоби виробництва (у тому числі землю). Прибуток він розглядав як 
привласнену капіталістами неоплачену працю найманих робітників, показав 
обернено пропорційну залежність між величиною заробітної плати і прибут-
ком, джерелом ренти вважав працю найманих працівників у сільському гос-
подарстві, впритул наблизився до правильного з’ясування величини заробіт-
ної плати (виокремлюючи при цьому природну і ринкову ціну праці). Ціну 
праці пов’язував із вартістю життєвих засобів робітників: стверджував (на 
противагу А. Сміту), що у процесі розвитку капіталізму заробітна плата зни-
жуватиметься. Водночас він, як і А. Сміт, не зміг розв’язати суперечностей 
між законом вартості та законом додаткової вартості (через відсутність 
обґрунтування категорії “робоча сила”), між законом вартості та законом се-
редньої норми прибутку (зокрема, привласнення капіталістами рівновелико-
го прибутку на рівновеликий капітал без порушення закону вартості), запере-
чував існування абсолютної ренти (а тому дійшов висновку, що рента не 
спричиняє подорожчання сільськогосподарських товарів). 

Непослідовною була позиція Д. Рікардо і щодо визначення величини за-
робітної плати. З одного боку, він розмежовував вартість, втілену в товарі, й 
вартість праці (заробітну плату). Природна ціна праці, на його думку, під 
впливом попиту і пропозиції встановлюється навколо суми життєвих засобів, 
необхідних для утримання робітника, його сім’ї та певного зростання їхніх 
потреб. Ринкова ціна праці коливається навколо природної (за її перевищен-
ня кількість робітників збільшується, зростає пропозиція праці на ринку, 
з’являється безробіття, знижується ринкова ціна праці, й навпаки). З іншого 
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боку, величину природної ціни праці обмежував фізичним прожитковим міні-
мумом (під впливом теорії народонаселення Т. Мальтуса). Крім того, вважав, 
що оскільки діє “природний закон” заробітної плати, її розмір залежить від 
попиту і пропозиції на неї. Стверджував, що за капіталізму норма прибутку 
має тенденцію до зниження через зростання вартості сільськогосподарської 
продукції у зв’язку з переходом до обробітку земель гіршої якості, а отже і ве-
личини ренти. Протилежна тенденція властива руху прибутку, що послаблює 
внутрішній стимул розвитку капіталізму, загострює суперечності між класа-
ми. Проте Рікардо заперечував можливість виникнення загальних криз пере-
виробництва за капіталізму. Позитивною на той час була його ідея про необ-
хідність для розвитку економіки капіталізму золотого стандарту, поєднаного 
з обміном банкнот на золото. Водночас він не розкрив сутності вартості, а се-
ред функцій грошей виділяв лише їх функцію як засобу обігу. 

Обґрунтовано стверджував, що єдиним джерелом земельної ренти є праця 
сільськогосподарських робітників (а не природа), а величина ренти — надли-
шок вартості над середнім прибутком. Проте некоректним був його висновок 
про постійне зростання ренти. Вагомий внесок зробив Д. Рікардо у теорію зов-
нішньої торгівлі, зокрема в теорію “зрівняльних витрат виробництва”. Важ-
ливою умовою зростання багатства народів він небезпідставно вважав поділ 
праці, що сприяє зростанню її продуктивності.

Сей Жан-Батіст
Жан-Батіст Сей (1767–1832) — французький економіст, популяризатор 

ідей А. Сміта. 
Народився в сім’ї ліонського купця. Освіту здобув у Великобританії. Був 

службовцем у конторі страхового товариства в Парижі. Брав участь у Великій 
французькій революції до приходу до влади якобінців. У 1794–1799 рр. — го-
ловний редактор паризького журналу “Decade philosophique, literaire et 
politique”, в 1799 — чиновник департаменту фінансів. У 1803 р. опублікував 
свою головну працю “Трактат політичної економії”. З 1805 по 1813 р. здійс-
нював підприємницьку діяльність. У 1817 р. побачив світ “Катехізис політе-
кономії” — короткий виклад “Трактату політичної економії”. З 1819 р. — 
професор політичної економії Паризького університету та інших навчальних 
закладів Франції. У період 1828–1830 рр. написав шеститомний “Курс полі-
тичної економії”. В останні роки життя очолював спеціально створену для 
нього кафедру політичної економії в Колеж де Франс, став засновником влас-
ної школи економічної думки. 

У працях Ж.-Б. Сея політична економія поділена на три самостійні части-
ни: 1) виробництво багатства; 2) його розподіл; 3) споживання вироблених 
благ. Він наголошував, що предметом вивчення політичної економії є пере-
дусім проблематика матеріального добробуту суспільства, а джерело багатс-
тва вбачав у виробничому потенціалі нації. “Курс політичної економії” Сея 
починається з аналізу виробництва, яке, на його думку, є натуральним проце-
сом впливу людини на природу, в результаті якого створюється багатство. Ба-
гатством учений називав вартість або ‘‘цінність” товарів і тому ототожнював 
товарну форму багатства з сумою корисних речей. Змішуючи вартість зі спо-
живчою вартістю, він, як і його вчитель А. Сміт, вважав, що будь-який товар 
має дві властивості: мінову вартість і споживчу вартість. Акцентував увагу на 
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взаємозв’язку корисності та цінності предметів (товарів), зазначаючи, що цін-
ність є мірилом їх корисності, отже, допускав можливість вимірювання вар-
тості не лише кількістю затраченої праці, а й ступенем корисності продукту 
праці. 

Водночас набагато більшого значення у створенні вартості товару Сей нада-
вав запропонованій ним теорії трьох факторів виробництва, з якою нерозривно 
пов’язана його теорія розподілу. Праця, земля і капітал, на його думку, беру-
чи участь у процесі виробництва, надають послугу щодо створення вартості. 
Триєдина формула, що випливає з теорії трьох факторів Сея, відповідно до 
якої фактор праці забезпечує заробітну плату як дохід робітників, фактор ка-
піталу — прибуток як дохід капіталістів, а фактор землі — ренту як дохід 
землевласників, за своєю сутністю є своєрідною інтерпретацією поглядів 
А. Сміта і хибною у науковому сенсі. 

Ж.-Б. Сей зазначав, що робітники не можуть претендувати на весь продукт 
праці через те, що у виробництві вони беруть участь не одні. Їхній дохід має 
бути обмежений заробітною платою. Він намагався довести, що низька за-
робітна плата вигідна всім — і робітникам, і суспільству. Прибуток розглядав 
як підприємницький дохід і відсоток. Якщо відсоток — це оплата послуг ка-
піталу, то підприємницький дохід визначається як винагорода за ризик, та-
лант, висококваліфіковану працю тощо (фактично трактується як своєрідна 
заробітна плата підприємця). Відмінність між підприємцем і робітником зво-
див лише до рівня заробітної плати: більший дохід підприємця пояснював ви-
щим рівнем його відповідальності, складнішою діяльністю щодо управління 
виробництвом. З оптимізмом дивився в майбутнє, стверджуючи, що зі зрос-
танням капіталів становище “нижчих класів” поліпшиться, вони дедалі біль-
шою мірою поповнюватимуть “вищі класи”. Рух до “світлого” майбутнього, 
за Сеєм, забезпечується гармонійністю та безкризовим економічним зростан-
ням суспільства. Учений зробив спробу пояснити це положення теорією рин-
ків, відомою в економічній літературі як закон Сея . 

Сенге Пітер
Пітер Сенге (нар. 1947) — відомий вчений, один із найпопулярніших авто-

рів наукових публікацій з проблем сучасного менеджменту.
Одержав ступінь бакалавра машинобудування в Стенфордському універси-

теті; в 1978 р. — ступінь доктора системної динаміки у Массачусетському тех-
нологічному інституті (МТІ); написав книгу “П’ята дисципліна” (1990); став 
одним із засновників консультаційної фірми Innovation Associates (1992); в 
наш час є керівником програми розвитку системного мислення та організа-
ційного навчання в Слоанівський школі менеджменту МТІ.

Основні праці: “П’ята дисципліна: мистецтво і практика організації, яка 
навчається” (1990); “П’ята дисципліна Ficelebook: стратегії та інструменти 
для побудови і навчання організації” (1994) (співавтори — К. Робертс, Р. Росс, 
Б. Сміт, А. Клейнер).

У 90-х роках П. Сенге став одним з найпопулярніших авторів книг з про-
блем менеджменту. В його роботі “П’ята дисципліна: мистецтво і практика 
організації, яка навчається” висловлюються концепції системного мислення 
та організаційного навчання — понять, які є сьогодні невід’ємною частиною 
лексикону сучасної науки про управління. Системне мислення — так звана 
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“п’ята дисципліна” (чотири інші це досконале розуміння особистості, загаль-
не бачення, групове навчання і ментальні моделі) може допомогти організа-
ціям розглядати себе як єдине ціле і зрозуміти як природу своїх внутрішніх 
взаємозв’язків, так і взаємовідносини із зовнішнім середовищем. Підхід 
П. Сенге до управління організаціями є високогуманістичним. Крім того, він 
протиставляє “організацією, яка навчається”, що надає людям нові можли-
вості та сприяє їх професійному росту, “організації, яка контролює” та обме-
жує вдосконалення їхніх здібностей.

Таким чином, учений пропонує можливість переглянути принципи мис-
лення і переоцінити ментальні концепції праці та організації. Поняття “ор-
ганізація, яка навчається”, створює ефективну концептуальну базу для спіль-
ного використання знань і навичок робітників для подальшого їх розвитку та 
розроблення сукупних ідей, спроможних забезпечити появу важливих нова-
цій та досягнення успіху. Системне мислення пропонує набір ефективних інс-
трументів для побудови організації, яка навчається. Запропоновані П. Сенге 
концепції стали невід’ємною частиною сучасної науки управління.

Сінго Сінгео
Сінгео Сінго (1909–1990) — один з провідних теоретиків управління ефек-

тивністю виробництва (Японія).
Народився 8 січня 1909 р. в місті Сага, Японія; в 1930 р. закінчив машино-

будівний факультет Технічного коледжу Яманансі та поступив на роботу в 
Таіреі Railway Company (о. Тайвань); в 1937 р. відвідував курси перепідготов-
ки інженерно-технічних кадрів, які були організовані Японською промисло-
вою асоціацією; в 1943 р. за наказом Міністерства озброєння був переведений 
в розташовану у Йокогамі Аmano Manufacturing Company; в 1946 р. — кон-
сультант з виробництва в Японській асоціації менеджменту; в 1955 р. — по-
мічник Taїчі Oно з Toyota Motor Company в розробленні Toyota Production 
System (TPS); в 1959 р. вийшов з Японської асоціації менеджменту та органі-
зував власну консультаційну фірму Institute for Management Improvement; з 
початку 70-х років став проводити консультації в країнах Європи та Амери-
ки; в 1988 р. був удостоєний звання почесного доктора машинобудування в 
Тулузькому університеті (Франція) та Університеті штату Юта (США); в 
1988 р. ним були засновані щорічні премії “Shingo Prizes for Manufacturing 
Excellence” для кращих машинобудівних підприємств Північної Америки. 
Помер 14 листопада 1990 р. в Токіо.

Основні праці: “Революція у виробництві: система SMED” (1985); “Нульо-
ва перевірка якості: початкова інспекція і система Poka-yoke” (1986); “Вив-
чення системи виробництва Toyota з точки зору індустріальної інженерії” 
(1989); “Система управління виробництвом Shingo” (1992).

За роки професійної кар’єри С. Сінго зробив важливий внесок у розвиток 
методів ефективного виробничого менеджменту, зокрема у впровадження ме-
тоду виробництва “точно вчасно”. Його рекомендації дали змогу усунути ви-
робничі проблеми таким відомим компаніям, як Toyota, Ford, Mitsubishi, 
Honda, Sharp, Peugeot, Citroen, Matsushita, Hewlett Packard, Nippon Steel, 
Mazda. 

Метод “точно вчасно” став загальносвітовим стандартом при виробництві 
автомобілів та побутової техніки. Він забезпечує можливість одночасного 
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зменшення витрат та запасів, підвищення якості та зниження строків поста-
вок. Цей метод є новою парадигмою розвитку ефективного виробництва з ви-
користанням операцій, що повторюються, і ключова роль С. Сінго в її розроб-
ленні забезпечила йому місце серед видатних фахівців, які зробили 
найбільший внесок у розвиток теорії та практики менеджменту.

Слоан Альфред Прічард молодший
Альфред Прічард Слоан мол. (1875–1966) — талановитий організатор про-

мислового виробництва, видатний менеджер та маркетолог, один із зас-
новників автомобільної промисловості США.

Народився 23 травня 1875 р. в Нью-Хейвені, штат Коннектикут; в 1895 р. 
одержав диплом інженера-електрика в Массачусетському технологічному ін-
ституті (МТІ); в 1895 р. почав свою кар’єру в Hyatt Rolle Bearing Company 
(штат Нью-Джерсі) й у віці 26 років став її президентом; перейшов до ком-
панії General Motors (GM) і в 1918 р. став її віце-президентом та членом вико-
навчого комітету; в 1920 р. — віце-президентом з операцій, а в 1923 р. — пре-
зидентом і головним виконавчим директором; наприкінці 20-х років під 
керівництвом А. Слоана GM за обсягом продажу випередила компанію Ford і 
стала найбільшою автомобілебудівною фірмою у світі.

Основні праці: “Пригоди чоловіка у білому комірці” (з Б. Спаркесом, 1941); 
“Мої роки з General Motors” (1964).

Головні досягнення у діяльності А. Слоана:
• стабілізація, реконструкція та успішне закріплення позиції крупної 

групи компаній у важливій галузі промисловості;
• вирішення багатьох проблем великомасштабного та різноманітного 

комерційного управління корпорацією, досягнуте за рахунок впрова-
дження продуманої і гнучкої системи децентралізації;

• значне удосконалення методів споживчого маркетингу;
• створення численних методів і структур, які забезпечують топ-мене-

джерів інформацією, необхідною для розроблення стратегії та прийнят-
тя оперативних рішень;

• поширення досвіду і передових досягнень шляхом реалізації навчаль-
них програм і проведення практичних семінарів з проблем організації та 
управління бізнесом в багатьох країнах світу.

Основна заслуга А. Слоана — вдосконалення методів управління підпри-
ємством і демонстрування того, що менеджмент може стати соціально відпові-
дальною і корисною діяльністю. Зростання добробуту населення, інтернаціо-
налізація виробництва і ринків та міжнародна конкуренція певною мірою 
применшили значення багатьох нововведень А. Слоана в GM, але багато ком-
паній в різних країнах успішно продовжують використовувати його досвід.

Сміт Адам
Адам Сміт (1723–1790) — відомий англійський економіст, засновник кла-

сичної політичної економії.
Вперше запропонував наукове пояснення суспільних відносин, які склада-

лись навколо матеріального виробництва, визначив механізм накопичення 
капіталу, довів, що економіка країни — єдиний механізм, розробив раціо-
нальну систему організації виробництва. Пропагував розподіл праці, який 
сприяє підвищенню продуктивності.
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Народився у невеликому шотландському містечку Керколді. У 1741 р. 
вступив до Оксвордського університету; у 1751 р. одержав пропозицію стати 
професором університету в Глазго; наступного року очолив кафедру логіки, а 
через рік також кафедру моральної філософії; 1754 р. став ректором універси-
тету; виконував обов’язки економічного консультанта англійського прем’єр-
міністра У. Пітта, англійська влада надала йому почесну посаду верховного 
митного комісара Шотландії.

У своїй найвідомішій праці “Багатство націй” (1776) заснував класичну 
школу і започаткував ліберальну економіку. А. Сміт вважав, що тарифна 
політика меркантилізму була скоріше деструктивною, ніж зберігаючою, 
зменшувала ефективність економіки неправильним розподілом національних 
ресурсів. Зазначав, що тільки ринок та конкуренція можуть бути ре-
гуляторами економічної активності. Лише ринок може забезпечити найкра-
щий розподіл ресурсів, найефективнішу віддачу та економічну зацікавленість 
кожного учасника і кожної нації, найбільший добробут всім, хто діє на ринку 
вільної конкуренції. Робота А. Сміта пропагувала ринкову етику, а також 
можливість приватної ініціативи а не меркантилізм, конкуренцію, а не про-
текціонізм, інновації, а не економічну стагнацію, особисту зацікавленість, а 
не державні інтереси як мотивуючу силу.

Старбук Вільям Хейнс
Вільям Хейнс Старбук (нар. 1934) — видатний американський теоретик, 

публіцист, викладач.
Народився 20 вересня 1934 р. у Портленді (штат Індіана); закінчив Гарвард-

ський університет (ступінь бакалавра гуманітарних наук — 1956 р.) і Техноло-
гічний інститут Карнегі (ступінь магістра природничих наук — 1959 р.; ступінь 
доктора філософії — 1964 р.); обіймав посади професора управлінських наук і 
економіки (Університет Пардьє, 1964–1967), управління і соціології (Корнель-
ський університет) та управління підприємством (Вісконсинський університет, 
Мілуокський університет, 1974–1984); член Американської психологічної асо-
ціації (1975), Академії менеджменту (1986) і Американського психологічного 
суспільства (1995). Розробив концепції організації, що самопроектується, ор-
ганізаційного дизайну, ніш у зовнішньому середовищі, організаційної рівнова-
ги, зумовленої протилежними процесами, тимчасової відносності прагнень. 
Зробив важливий внесок у розвиток епістемології та методів дослідження по-
ведінки; в 1997–1998 р. був президентом Академії менеджменту; нині є профе-
сором креативного менеджменту Нью-Йоркського університету.

Основні праці: “Організаційне зростання і розвиток” разом з Д. Г. Мач (ре-
дактор), “Керівництво організацій” (1965); “Табір, що влаштовують, на гойдал-
ці: Приписи для організації самопроектування” (співавтори — Л. Т. Хедберг і 
П. К. Ністром); “Адміністративна наука щокварталу” (1976); “Керівництво 
організаційного проекту” (два томи, за ред. П. К. Ністрома, 1981). Написав 
більше сотні статей для провідних наукових журналів, у тому числі “Ад-
міністративна наука щокварталу”, “Американський соціологічний огляд”, 
“Поведінкова наука”, “Журнал занять менеджментом”.

В. Старбук вплинув на три покоління фахівців з питань поведінки і менедж-
менту. Його роботи вирізняються ретельністю висновків і глибиною розгляду 
проблем. Вони присвячені дослідженню процесів прийняття рішень, організа-
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ційного дизайну, навчання, пізнання, взаємодії раціональності та ідеологій, 
прогнозування, криз і методів наукових досліджень. У них акцентуються від-
носність сприйняттів менеджерів, наявність взаємозв’язків між раціональ-
ністю та ідеологіями, значення використання експериментальних інструкцій і 
кризового управління, здійснюваного за допомогою відмови від освоєних по-
ведінкових і когнітивних моделей. У працях вченого навколишній світ постає 
сповненим парадоксальних, суперечливих і антитетичних процесів. Він завж-
ди прагнув до створення заснованої на приписах організаційної структури, 
тому серед книг, що вийшли за його редакцією, — “Посібник із проектування 
структури організації” (написана разом з П. Ністромом). За час, протягом яко-
го В. Старбук був редактором журналу “Адміністративна наука щокварталу”, 
він переорієнтував його на аналіз проблем теорії організацій і розширив склад 
редколегії за рахунок вчених інших країн.

Учений зробив значний внесок у розвиток теорії менеджменту. Запро-
поновані ним ідеї, методи й поняття (генератор дії, комп’ютерне моделю-
вання, ніші у зовнішньому середовищі, еволюція фірми, що використовує нау-
комісткі технології, математичні моделі, дизайн організаційної структури, 
приписання, налаштування, прагнення до відмови від засвоєних раніше 
знань) — набули значного поширення. 

Страусс Джордж
Джордж Страусс (1923) — відомий американський фахівець в галузі уп-

равління персоналом підприємств.
Народився 23 червня 1923 р. у Нью-Йоркському районі Манхетен; під час 

Другої світової війни перебував на службі в американській армії; в 1951 р. за-
кінчив Массачусетський технологічний інститут (МТІ); в 1951–1954 рр. пра-
цював науковим співробітником у Школі галузевих і трудових відносин шта-
ту Нью-Йорк при Корнельському університеті; в 1954–1961 рр. — асистент 
професора, потім професор у Школі бізнесу при Університеті Буффало; з 
1962 р. — професор кафедри управління підприємствами, почесний професор 
у відставці Каліфорнійського університету (Берклі); у період з 1964 по 1995 р. 
у цілому протягом 12 років був редактором журналу “Індустріальні відноси-
ни”; з 1993 р. — президент Товариства дослідження трудових відносин; розро-
бив важливі ідеї в галузі трудових відносин, організаційної поведінки, в уп-
равлінні персоналом і людськими ресурсами.

Основні праці: “Місцева профспілка: її місце на індустріальному заводі 
(з Л. Р. Сайліс, 1953); “Персонал: Людські проблеми керування” (з Л. Р. Сай-
ліс, 1960); “Поводження людей в організаціях” (з Л. Р. Сайліс, 1966); “Керу-
вання людськими ресурсами” (з Л. Р. Сайліс, 1977); “Стан профспілок” 
(з Д. Галахер і Д. Фіоріто, 1991).

Дж. Страусс — провіднй вчений у сфері трудових відносин і управління 
персоналом. За час своєї наукової діяльності, яка тривала понад 45 років, на-
писав безліч книжок і статей. Зробив важливий внесок у розвиток уявлень 
про керування профспілками, вплинув на розуміння ролі місцевих профспіл-
кових організацій, а також понять про лідерство і участь робітників у діяль-
ності тред-юніонів. Він є співавтором кількох підручників, що містять широкі 
відомості про організаційну поведінку (одних з перших із цієї теми) та управ-
ління персоналом і людськими ресурсами. Його численні статті з питань уп-
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равління профспілками, порівняльних трудових відносин, участі робітників 
у діяльності профспілок, управління людськими ресурсами в США, ведення 
переговорів про колективний договір і теорію трудових відносин продовжу-
ють впливати на розвиток теорії та практики менеджменту. 

Він залишається провідним ученим у сферах управління персоналом і вив-
чення трудових відносин, організаційної поведінки.  Його твори наочно відоб-
ражають стан знань у цих галузях і демонструють стійкий інтерес вченого до 
повсякденних реалій виробничого життя. Дж. Страусс активно реагує на нові 
напрями й теми досліджень, заохочуючи молодих вчених розширювати межі 
знань щодо трудових відносин і керування людськими ресурсами.

Сунь-Цзи
Сунь-Цзи (VI ст. до н. е.) — видатний китайський військовий теоретик, 

стратег.
Основні його ідеї викладено у праці “Трактат про військове мистецтво 

Сунь-Цзи” (питання про авторство якої ще остаточно не вирішене). Афориз-
ми, що містяться в ній, вплинули на багато поколінь китайців, японців та ін-
ших народів Східної Азії.

Трактат з’явився майже на 22 століття раніше відомої роботи Карла фон 
Клаузевіца “Про війну” (“Sun Tzu Ping Fa”) і є найдавнішою систематичною 
працею з теорії військового мистецтва, що дійшла до наших днів. Деякі з ос-
новних ідей її військовий теоретик XX ст. Б. Ліддел Гарт назвав одвічними іс-
тинами. Крім того, ця книга відображає увагу, яку китайці приділяють конк-
ретному і специфічному, їхню поінформованість про комплексне різноманіття 
і взаємозв’язок світу, прагнення уникати абстрактного й абсолютного, повагу 
як до державної ієрархії, так і до природи. 

Основні принципи Сунь-Цзи:
• при застосуванні військової сили необхідно виявляти витримку і обе-

режність;
• метою війни не обов’язково є знищення сил супротивника;
• підготовка до війни вимагає значних витрат часу, але якщо вона почи-

нається раптово, великого значення набуває швидкість дій;
• важливість гнучкості та здатності до адаптації;
• важливість створення умов, які забезпечують перемогу;
• стимулювання збирання розвідувальних даних та ін.
Багато принципів, викладених в цьому трактаті, можуть застосовуватися 

не тільки у військовій справі, а й у дипломатії, формуванні міжособистісних 
відносин і стратегії бізнесу.

Протягом століть вони були частиною світогляду десятків поколінь зайня-
тих як на військовій, так і на цивільній службі китайців, японців і представ-
ників інших народів Східної Азії. Імовірно, ця книга вперше потрапила в 
Японію в середині VIII ст. Її вплив можна простежити, наприклад, на девізі, 
написаному на бойових прапорах Такеда Синген (відомого воєначальника 
XVI ст.): “Швидкий, як вітер, велично спокійний, як ліс, всепожираючий, як 
вогонь, непохитний, як гори”. Ці слова тотожні словам одного з розділів сьо-
мої глави “Sun Tzu Ping Fa” під назвою “Маневри”. Коли жителі Азії обгово-
рюють із друзями свої ділові або особисті стратегії, вони нерідко викорис-
товують афоризми Сунь-Цзи. Китайські книги, присвячені застосуванню ідей 
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Сунь-Цзи у сферах бізнесу й менеджменту, охоче розкуповуються як у самому 
Китаї, так і в Гонконзі, Сінгапурі, на Тайвані, а твір Мяямото Місасі “Книга 
п’яти кілець” (написана приблизно в 1645 р. також під впливом ідей Сунь-
Цзи) рекомендується і нині для всіх, хто спеціалізується на підготовці 
магістрів ділового адміністрування провідних університетів США. Нерідко 
трактат Сунь-Цзи розглядають як збірник афоризмів, заснованих на мірку-
ваннях “здорового глузду”. Проте видатний військовий теоретик Б. Ліддел 
Гарт висловився з цього приводу в такий спосіб: “В одній цій маленькій книж-
ці втримується майже стільки ж ідей про основи стратегії й тактики, скільки 
я зміг би знайти у двадцятьох інших книжках”. 

Татеісі Кадзума
Кадзума Татеісі (нар. 1900) — відомий японський бізнесмен. У 1933 р. за-

снував компанію “Татеісі Мануфекчурінг Ко”, в 1948 р — “Омрон Татеісі 
Електронік Ко”, президентом якої був до 1987 р. 

У монографії “Вічний дух підприємництва. Практична філософія бізнесме-
на” він формулює сутність ефективного, раціонального менеджменту, який по-
лягає в тому, щоб дати робітнику компанії можливість достатньо заробляти, 
відчувати задоволення від своєї праці, брати участь в управлінні підприємс-
твом. У повазі до особистості виявляється вищий сенс гуманізму менеджменту. 
Якщо раціональною метою для бізнесмена є, наприклад, скорочення витрат ви-
робництва, то успіху він не досягне до тих пір, поки не створить сприятливих 
умов для того, щоб робітники могли самі вирішувати цю проблему”.

Особливе місце в менеджменті компанії “Омрон” відведено мотивації пра-
цівників, створенню такого виробничого, управлінського клімату, щоб кожна 
людина змогла проявити свій талант. Важливим у механізмі удосконалення 
управління компанією є впровадження гнучкої структури підприємства, 
реорганізація органів управління, створення малих фірм, наділення їх нови-
ми правами і відповідальністю. Так, обов’язки керівника низових підрозділів 
компанії схожі з обов’язками президента компанії середнього рівня, у ре-
зультаті низові підрозділи набули статусу незалежних компаній середнього 
розміру з відповідними обов’язками, правилами і мотивацією, що дало пози-
тивні результати.

Помітну роль в удосконаленні менеджменту компанії “Омрон” відіграло 
впровадження у практику управління поняття “підприємство — слуга сус-
пільства” у вигляді девізу компанії “Працювати в ім’я кращого життя, кра-
щого світу для всіх”. Здійснення цього девізу дало змогу керівництву впрова-
дити раціональний менеджмент, розширити ділову активність компанії, 
удосконалити організацію виробництва, обновити продукцію, що випус-
кається, збільшити обсяги продажу, одержати вищі прибутки і на цій основі 
поліпшити стимулювання всіх працівників. У компанії здійснено корпо- 
ративну реконструкцію, в основі якої — дві головні ідеї: наблизити адмі-
ністрацію до реальних умов праці та створити в розумному обсязі кілька під-
приємств, яким надати повну самостійність і можливість діяти в межах 
компанії як окремі невеликі фірми. Ця реконструкція уможливила розвиток 
підприємницького управління, чому сприяли оголошені гасла: “Продає ко-
жен!”, “Реагувати миттєво!”, “Діяти блискавично!”. Характерно, що реаліза-
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ція гасел почалася, в першу чергу, з вищих рівнів адміністрації компанії й 
доходила до рядових працівників, внаслідок чого різко підвищились ретель-
ність виконання робіт та ефективність управління.

Завдання менеджменту у сфері виробництва полягає в удосконаленні уп-
равління усіма процесами виробництва продуктів, але менеджеру необхідно 
оволодіти механізмом прогнозування, планування процесу виробництва. На 
думку К. Татеісі, підприємець повинен взяти за правило прогнозувати май-
бутнє і відповідно регулювати діяльність своєї компанії, використовуючи зво-
ротні зв’язки. Щоб вивести компанію на дорогу успіху, необхідно вико-
ристовувати такі умови (фактори) менеджменту: 1) розроблення чіткого кредо 
компанії; 2) співвідношення цілей компанії з природною поведінкою людей 
(людський фактор); 3) розподіл прибутку; 4) корпоративний дух (і спільна 
діяльність); 5) політика загальної зацікавленості; 6) перспективний ринок 
збуту (нові товари); 7) оригінальна технологія; 8) ефективне управління.

У післямові книги “Вічний дух підприємництва” автор підкреслює, що 
найважливішим досягненням “Омрону” є створення духу змагання, який дав 
змогу компанії протягом десятиріч сміливо дивитись в майбутнє. Основні 
складові філософії менеджменту “Омрону”:

• чотири характерні риси ідеального місця роботи: а) привабливий виг-
ляд робочого місця; б) талановиті працівники; в) задоволення смаків 
споживачів; г) винагорода за працю і старання;

• три головні лінії менеджменту: а) вивчати запити покупців; б) відповід-
но до заслуг оцінювати кожного працівника; в) заохочувати дух змаган-
ня співробітників;

• три основні короткотермінові цілі: а) відновити структуру прибутку; 
б) створити інфраструктуру, яка відповідає вимогам нового суспільства; 
в) оживити корпоративну організацію;

• п’ять принципів оперативної діяльності: а) всі дії визначаються серед-
ньостроковими і довгостроковими планами; б) орієнтація на пріоритети; 
в) реальні терміни операцій: г) тотальна оптимізація; д) відносини на 
принципах чесності та скромності.

У менеджменті компанії суттєву увагу приділено технології “трьох К”: 
комп’ютери, комунікація і контроль. Компанія розробила передбачення май-
бутнього технологій під назвою SINIS, що означає “від зерна — інновації — до 
потреби — пагона — циклу”. Запровадження інновацій є загальною функцією 
менеджменту компанії “Омрон”.

Тейлор Фредерік Уінслоу
Фредерік Уінслоу Тейлор (1856–1915) — визначний представник амери-

канської та світової управлінської думки, один із засновників наукової шко-
ли менеджменту, яка набула значного поширення спершу в США, а потім в 
іншому індустріальному світі. 

Народився 20 березня 1856 р. в американському місті Філадельфія. В 1883 р. 
одержав диплом інженера-механіка Стівенського технологічного інституту. З 
1890 р. працював головним управляючим компанії, яка виробляла паперове во-
локно, з 1893 р. — інженером-консультантом з менеджменту одночасно на 
кількох підприємствах; у 1898–1901 рр. —виключно в Бетлехемській сталепла-



776

вильній компанії, де активно впроваджував свої нововведення. В 1906 р. був 
обраний президентом Американського товариства інженерів-механіків. 

У своїх працях “Цехове управління” (1903), “Принципи наукового ме-
неджменту” (1911), “Наукові засади організації промислових підприємств” 
та ін. сформулював нові принципи оплати праці та управління підприємс-
твом, які ґрунтуються на глибокій спеціалізації трудових операцій. Ф. Тейло-
ру належить ідея широкого використання функціонального управління, яке 
покликане витіснити лінійну систему. Важливим положенням його управ-
лінської концепції є створення планового і розподільного відділів. Вперше у 
світовій практиці організації праці та управління він сформулював проблему 
вивчення елементів часу, визначення норм і завдань, розробив власну систему 
заробітної плати, відмінив зрівнялівку, обґрунтував необхідність постійного 
дослідження рухів працівника, запровадив розроблену ним технологічну до-
кументацію. 

Раціоналістична концепція організації управління персоналом, розробле-
на Ф. Тейлором, переросла в класичну школу менеджменту, яка передбачає 
такі принципи управління персоналом: 

• індивідуальна відповідальність працівника за виконання службових 
обов’язків і завдань; 

• жорстокий розподіл сфер діяльності; 
• пріоритет індивідуальних форм організації та стимулювання праці; 
• застосування раціональних прийомів і методів праці за критерієм міні-

муму часу на їх виконання; 
• нормування праці; 
• переважання економічного стимулювання над іншими його видами; 
• авторитарний стиль управління. 
Принципи управління, розроблені Ф. Тейлором і послідовниками, були до-

сить жорсткими щодо робітників, оскільки його система була розрахована на 
першокласних, висококваліфікованих працівників. Ті, хто не міг або не ба-
жав напружено працювати в нових умовах, звільнялися з підприємства. Знач-
ним недоліком системи Тейлора був штучний відрив проблеми підвищення 
ефективності управління виробництвом від проблем управління ефективністю 
організації в цілому. З огляду на це у довоєнний період принципи Тейлора 
було визнано застарілими, а перевагу віддано дослідженням і рекомендаціям 
класичної (адміністративної) школи управління та школи людських стосун-
ків в управлінні.

Toйoдa
Toйoдa — родина засновників компанії Toyota Motor Company (TMC) — 

найбільшого японського виробника автомобілів, одного із світових лідерів ав-
томобільної галузі. ТМС стала найпотужнішим японським і одним із найбіль-
ших у світі виробником автомобілів, який посідає третє місце після компаній 
General Motors i Ford. Успіх ТМС пов’язаний із досконалістю її системи ви-
робництва, яка забезпечила компанії репутацію ефективного виробника висо-
коякісних легкових машин і вантажівок. Своїми успіхами ТМС зобов’язана 
діяльності родини Тойода.

Сакіші Тойода (1867–1930) — засновник Toyota Group. Народився у префек-
турі Сізуока 14 лютого 1867 р., протягом 35 років займався удосконаленням 
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ткацьких верстатів. У 1924 р. за допомогою свого сина Кіішіро створив повніс-
тю автоматизований ткацький верстат, у 1926 р. заснував компанію Toyota 
Automatic Loom Works. Сакіші розумів, що японська промисловість повинна 
просуватися вперед незначними кроками і займати ринкові ніші, які проігно-
рували західні компанії. Він усвідомлював важливість безперервних удоскона-
лень обладнання незалежно від стану конкуренції. Вірив, що жоден техноло-
гічний процес ще не досяг такої точки розвитку, коли було б неможливим його 
подальше удосконалення. Ця політика “kaizen” (постійного удосконалення) 
стала однією із основних засад його промислової філософії. Сакіші був упевне-
ний в тому, що автомобілі у майбутньому стануть перспективним товаром. 
Коли він продав свої патентні права на автоматичний ткацький станок, то від-
дав одержані гроші своєму синові з умовою, що він інвестує їх у дослідницькі 
роботи зі створення автомобіля. Кіішіро погодився з умовами батька.

Кіішіро Тойода (1894–1952) — засновник Toyota Motor Company, старший 
син Сакіші Тойода. Народився у префектурі Сізуока 1894 р.; у 1920 р. закін-
чив Токійський імператорський університет із дипломом інженера-машинобу-
дівника; у 1930 р. згідно з передсмертною волею батька розпочав виробництво 
автомобілів. У вересні 1933 р. рада директорів Toyota Automatic Loom пого-
дилася на заснування автомобільного підрозділу компанії. У 1934 р. Кіішіро 
та його співробітники закінчили розроблення першого двигуна моделі А., а у 
травні 1935 р. були зібрані перші легковий і вантажний автомобілі із цим дви-
гуном. Формальне заснування Toyota Motor Company відбулося у 1937 р. Спо-
чатку Кіішіро був її виконавчим віце-президентом, а із 1941 до 1950 р. — пре-
зидентом.

Він розумів, що для успішної конкуренції з такими могутніми компанія-
ми, як General Motors i Ford, Toyota повинна вкладати кошти у дослідження і 
розробки. Тому 1936 р. організував дослідницьку лабораторію у Токіо. Кііші-
ро розробив японську систему виробництва, яка враховувала характерну для 
цієї країни обмеженість простору і ресурсів (американські виробники могли 
дозволити собі створювати запаси комплектуючих і будувати для їх зберіган-
ня спеціальні склади), а також здатність до пристосування і різнобічність на-
вичок її населення. Тому він закуповував переважно обладнання загального, 
а не спеціального призначення, прагнув адаптувати його до місцевих умов і 
зробити багатоцільовим.

Кіішіро мріяв про систему, в якій жоден елемент не створювався б до тих 
пір, поки у ньому не виникне необхідність, що давало б змогу уникати збері-
гання деталей, а отже і даремного витрачання коштів. Тому на заводі його 
компанії основним гаслом стали слова “точно вчасно”. Він роз’яснював своїм 
робітникам, що жодна деталь не повинна створюватися раніше, ніж у ній не 
з’явиться необхідність. Mетоди “kaizen” (постійного удосконалення) і “точно 
вчасно” стали важливими елементами виробничої філософії родини Тойода.

Ейджі Тойода — старший син брата Сакіші Тойода. Народився в м. Нагоя в 
1913 р. Закінчив машинобудівний факультет Токійського імператорського 
університету, 1937 р. почав працювати у Toyota Motors Company. Був першим 
працівником Toyota, який пройшов стажування на американських автомо-
більних заводах.

У 1951 р. Ейджі реорганізував заводи Toyota таким чином, щоб вони були 
придатнішими для використання нового обладнання і нових методів організа-
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ції виробництва. Для реорганізації в компанію було запрошено Таічі Оно. Він 
ввів у використання картки “kanban” (у яких відстежувався рух запасів), нав-
чив робітників розуміти сутність методу “kaizen”, у повному обсязі реалізував 
систему “точно вчасно”, модернізував обладнання і збиральну лінію, за два 
роки домігся радикальної зміни принципів роботи підприємства.

До 1963 р. система “точно вчасно” була впроваджена в усіх підрозділах 
компанії, і Toyota Motor Company стала домагатися її використання своїми 
постачальниками. Ейджі вважав, що майбутнє компанії більшою мірою зале-
жатиме від якісного збирання її автомобілів, ніж вдалого їх проектування. 
Тому висунув гасло, що виробництво є найважливішим елементом діяльності 
компанії. Завдання проектувальників та інженерів полягало в тому, щоб за-
безпечити виробничому персоналу можливість найкращим чином виконувати 
свої обов’язки. При цьому в компанії значно підвищився статус робітників 
збиральних ліній.

У 1967 р. Ейджі став президентом Toyota Motors Corporation, а у 1982 р. — 
головою ради директорів компанії. В тому ж році він почав переговори із 
General Motors про створення спільного підприємства, на якому випускалися 
б автомобілі на основі японської моделі “Corolla” на території США, у м. Фрі-
монт, штат Каліфорнія.

Соішіро Тойода — старший син Кіішіро Тойода. Народився в м. Нагоя у 
1925 р., закінчив Нагойський університет із дипломом інженера-машинобу-
дівника і з 1952 р. працював у Toyota Motors Company. У 1982 став президен-
том, а потім головою ради директорів компанії. Під його керівництвом Toyota 
перетворилася на міжнародну корпорацію. У травні 1994 р. очолив Японську 
федерацію економічних організацій, найвпливовішу недержавну організацію 
Японії. У пошуках засобів підвищення якості продукції уважно вивчив робо-
ти Е. Демінга і запровадив деякі елементи підходу американського фахівця в 
роботі компанії. 

Томпсон Джеймс Девід
Джеймс Девид Томпсон (1920–1973) — один з перших вчених — спе-

ціалістів світового рівня в галузі науки про адміністрування організацій.
Народився 11 січня 1920 р. в Індіанаполісі, США; в 1953 р. одержав 

ступінь доктора в Університеті Північної Кароліни; в 1955 р. заснував журнал 
“Administrative Science Quarterly”; спеціалізувався на дослідженнях проблем 
взаємозалежності; помер у вересні 1973 р.; на момент смерті працював в Уні-
верситеті Вандербільта у м. Нешвіл, штат Теннессі.

Основні праці: “Порівняльні дослідження з адміністрування” (співавто-
ри — П. Б. Хаммонол Р. В. Хоукіс, Б. Х. Джайкер. 1959); “Організація в дії” 
(1967); “Науки про поведінку: Інтерпретація” (з Д. Р. ван Хаутен, 1970).

Роботи Дж. Д. Томпсона, який спеціалізувався на вивченні взаємозалеж-
ностей та процесів їх розвитку, стали свого роду каталізатором розвитку на-
уки про менеджмент. Він ідентифікував джерела взаємозалежностей та опи-
сав їх вплив на технології, розподіл влади і повноважень, стратегії прийняття 
рішень та постанову цілей. Розробив типології взаємозалежностей та їх 
рушійних сил, чим забезпечив міцну концептуальну основу для подальшого 
розвитку теорії управління та її практичного застосування.
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Дж. Д. Томпсон був одним з перших вчених, який протягом тривалого часу 
успішно займався створенням науки про адміністрування комплексними ор-
ганізаціями. Його участь у цьому процесі здійснювалась переважно на абстрак-
тному, концептуальному рівні та меншою мірою була пов’язана з розробленням 
практичних критеріїв та інструментів адміністративного управління.

Ідеї Дж. Д. Томпсона, відображені в припущеннях і типологіях, які стали 
класичними, стимулювали постановку важливих питань, вирішення яких 
сприяло вдосконаленню науки про адміністрування і забезпечило подальші 
успіхи в цій галузі знань.

Тріст Ерік
Ерік Тріст (1909–1993) — відомий вчений, фахівець з менеджменту. Зро-

бив значний внесок у здійснення соціологічних досліджень, публіцист.
Народився 11 вересня 1909 р. в Дуврі у сім’ї моряка; вчився в школі для 

хлопчиків Дуврського округу і в Коледжі Пемброука у Кембриджі; одержав 
ступінь бакалавра з етики та англійської філології (1928–1933); як стипендіат 
Британської співдружності займався дослідженнями у Йельському універси-
теті; розробив соціально-технічний метод проектування робочих завдань, “по-
шукових нарад”, а також концепції турбулентності зовнішнього середовища 
та соціальної екології організації; помер 4 червня 1993 р. у Кармеле, Каліфор-
нія.

Основні праці: “Дослідження групових відносин” (з C. Софер, 1959), “Ор-
ганізаційний відбір” (співавтори Г. В. Хіггін, Х. Муррей, А. Б. Поллорк, 
1963); “Каузальна текстура зовнішнього середовища організації” (з Ф. Емері, 
1965); “Просування до соціальної екології: контекстуальні оцінки сьогодення 
і майбутнього” (з Ф. Емері, 1973); “Суспільні завдання соціальних наук (1990, 
1993, 1997).

Як фахівець з менеджменту, Е. Тріст широко використовував у своїх робо-
тах результати досліджень в галузі інших соціальних наук. Під час Другої 
світової війни розробив процедури відбору службовців для управління кадра-
ми військового міністерства та створив комітети з розміщення звільнених з 
полону осіб. Був засновником та керівником Тевістокського інституту людсь-
ких відносин і, використовуючи соціотехнічний метод проектування робочих 
завдань (який розглядався як альтернативний щодо методів традиційного ме-
неджменту), вивчав діяльність робочих організацій вугільнодобувної про-
мисловості. Спільно зі своїм австралійським колегою Фрейдом Емері розро-
бив метод проведення “пошукових нарад”, який став важливим інструментом 
довгострокового управлінського планування, і теорію організаційних умов; 
сформулював поняття “турбулентність” зовнішнього середовища. Дослі-
дження із соціальної екології здійснював у США та Канаді.

Туган-Барановський Михайло Іванович
Михайло Іванович Туган-Барановський (1865–1919) — видатний українсь-

кий вчений-економіст.
Народився в с. Солоне (Солянівка) Харківської губернії. В 1888 р. закін-

чив фізико-математичний факультет Харківською університету і майже 
одночасно правничий факультет, отримав звання кандидата природничих 
наук. У1890 р. вийшла його перша стаття “Вчення про граничну корисність”, 
в якій зроблено спроби синтезу теорії трудової вартості, висунутої класичною 
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школою, та теорії граничної корисності австрійської школи. У 1894 р. отри-
мав ступінь магістра при Московському університеті; в 1895 р. став приват-
доцентом Петербурзького університету, де вів власний семінарій. В 1898 р. у 
Московському університеті захистив докторську дисертацію; 1899 р. за полі-
тичну неблагонадійність був відсторонений від викладання, 1905 р. повернув-
ся на кафедру на ту саму посаду. З 1913 р. — професор Петербурзького полі-
технічного інституту. Великого значення надавав розвитку кооперативного 
руху. З 1908 р. брав участь в управлінні Комітетом сільських та кредитозбере-
жувальних товариств, а в 1909 р. створив спеціальне науково-громадське дру-
коване періодичне видання і очолив журнал “Вісник кооперації” — за визнан-
ням сучасників, найкраще із подібних видань не тільки в Росії, а й за кордоном. 
У журналі публікувалися матеріали про кооперативний рух в Росії та на За-
ході, а також статті теоретичного характеру. 

М. Туган-Барановський не належав до певної течії економічної науки. Він 
був близький то до теорії граничної корисності, то до марксизму, то до 
ревізіонізму, потім до бернштейніанства, то знову до суб’єктивно-психоло-
гічної школи, то прагнув поєднати її ідеї з марксизмом. Його наукові виснов-
ки, зроблені майже сто років тому, не втратили актуальності для України і в 
наш час, тим більше, що в останні два роки свого життя він безпосередньо 
брав участь у першому становленні української державності. Відразу після 
лютневої революції 1917 р. вже в березні виїхав з Петербурга до Києва, де 
влітку став секретарем фінансів Центральної Ради з входженням у її Гене-
ральний Секретаріат, а потім і першим міністром фінансів, промисловості та 
торгівлі. Проте його покликанням була наука, а не державна діяльність, і ос-
танній рік свого життя він присвятив викладанню у Київському університеті 
Св. Володимира та створенню Академії наук України, в якій 1818 р. очолив 
Відділення соціально-економічних наук.

Відповідно до своїх теоретичних поглядів учений формував напрями нау-
кових досліджень як перспективну комплексну програму, що містила прак-
тичні функції наукових розробок економіки України, передусім сільського 
господарства. У цей час він першим у світі розробив вчення про фундамен-
тальну закономірність циклічності економічної динаміки. У 1894 р. захистив 
магістерську дисертацію, яка того ж року вийшла у світ у вигляді книги “Про-
мислові кризи у сучасній Англії, їх причини та найближчі впливи на народне 
життя”. Досліджував низку фундаментальних проблем, пов’язаних із цикліч-
ним розвитком капіталістичного господарства. Запропонував нові для того 
часу підходи до вирішення цього питання, обґрунтував принципово важливі 
висновки, багато з яких повністю підтвердила реальна економічна історія 
XX ст. Головною заслугою М. Тугана-Барановського є те, що у своїх дослід-
женнях він показав закономірність не тільки виникнення криз, а й їх подо-
лання завдяки активізації інвестиційної та соціальної політики. Особливе 
значення у механізмі періодичних коливань економічної кон’юнктури нада-
вав процесу накопичення основного капіталу. Він першим у тогочасному світі 
розробив вчення про закономірність циклічності економічної динаміки, 
пов’язаної з періодичністю промислових криз як фактора, що впливає на змі-
ни у народному житті. Працюючи професором Санкт-Петербурзького універ-
ситету, виховав іншого видатного вченого — Миколу Кондратьєва, який на 
початку 20-х років ХХ ст. відкрив великі цикли кон’юнктури, що згодом було 
названо кондратьєвськими довгими хвилями, або скорочено К-хвилями.
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Тунг Розалі
Розалі Тунг (нар. 1948) — визнаний авторитет у галузі міжнародного ме-

неджменту, самостійної дисципліни в межах науки про міжнародний бізнес. 
Перша жінка-вчена, фахівець з проблем управління бізнесом, яка обрана чле-
ном Королівського наукового товариства Канади. Перший науковий фахівець 
з менеджменту — уродженка Азії, яка обіймала посаду професора і керівника 
кафедр провідних університетів США і Канади. Р. Тунг належить до п’ятірки 
фахівців з міжнародного менеджменту, на праці яких найчастіше посилалися 
в науковій літературі у 1989–1993 рр. 

Народилася 2 вересня 1948 р. в Шанхаї (Китай), росла і вчилася в Гонкон-
зі; після закінчення університету емігрувала до Канади, одержала ступінь ба-
калавра у Йоркському університеті (1972), ступені магістра (1974) і доктора 
(1977) в Університеті Британської Колумбії. Обіймала посади викладача і про-
фесора в Орегонському університеті, Університеті Вісконсіна-Мілуокі, Уні-
верситеті Саймона Фрезера, Гарвардському, Каліфорнійському, Манчес-
терському, Шанхайському та інших університетах.

Дослідження Р.Тунг є оригінальним внеском у теорію та практику міжкуль-
турних взаємовідносин і комунікацій у контексті економічного співробітниц-
тва господарських одиниць різних країн. Її доробок набув особливого визнання 
у двох сферах. По-перше, в галузі управління міжнародними людськими ресур-
сами; новаторські дослідження методів оцінки потенціалу експатріантів дали 
змогу розробити теоретичні засади для відбору і підготовки персоналу в міжна-
родні організації. Одержані результати підтвердили основні ідеї Р. Тунг і до-
помогли виявити ключові фактори, які впливають на ефективність відбору 
співробітників мультинаціональних компаній. До них належать: сімейний стан 
кандидата; наявність у нього навичок спілкування в умовах багатонаціональної 
компанії; використання необхідних критеріїв відбору і підготовки для різних 
категорій персоналу; застосування ефективних програм репатріації. 

По-друге, в галузі порівняльного міжнародного менеджменту Р. Тунг ви-
конала оригінальне глибоке дослідження представників країн Східної Азії 
щодо впливу менталітету менеджерів на використання ними методів управ-
ління. Результати цих досліджень ініціювали перегляд традиційних уявлень 
про міжкультурні ділові переговори між американцями і представниками 
Східної Азії (китайцями, японцями, корейцями). Ця праця істотно просунула 
теоретичне і практичне розуміння того, як люди різних культур можуть впли-
вати на способи здійснення комунікацій, оброблення інформації, а також на 
взаємодію, суперництво і співробітництво.

Представниця Азії, вихована в традиціях наукової школи Північної Аме-
рики, Р. Тунг проявила себе вченим, здатним ефективно інтегрувати теоре-
тичні та практичні методи управління Сходу і Заходу.

Уєно Іочі
Іочі Уєно (1883–1957) — відомий японський вчений, розробник філософії 

ефективності організації праці, зробив значний внесок у розвиток японського 
менеджменту. 

Народився 28 жовтня 1883 р. у Токіо; в 1908 р. одержав ступінь бакалавра 
психології в Токійському імператорському інституті. У передвоєнній Японії 
брав активну участь у русі за підвищення ефективності виробництва на основі 
ідей Ф. Тейлора про науковий менеджмент. 
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Основні праці: “Вступ до психології” (1914), “Психологія ефективних дій і 
підприємств” (1914), “Управління підприємством” (1928), “Управління про-
мисловістю” (1929), “Вступ до менеджменту” (1938), “Довідник з менедж-
менту” (1948). Найбільшу відомість йому забезпечила активна участь у впро-
вадженні в Японії методів підвищення ефективності виробництва, які 
ґрунтуються на ідеях Ф. Тейлора та його послідовників. І. Уєно твердо вірив у 
правильність уявлень Тейлора про те, що ефективна організація праці, під-
кріплена “ментальною революцією”, скоротить кількість виробничих кон-
фліктів, призведе до поліпшення відносин між працівниками і адміністра-
цією підприємств. Консультаційна діяльність, робота над статтями і книгами, 
викладання і виступи з публічними лекціями були для нього засобами досяг-
нення основної мети — впровадження високопродуктивних методів організа-
ції праці в японській промисловості. Створена ним філософія ефективності, 
тісно пов’язана з ідеями дзен-буддизму, могла використовуватися у повсяк-
денному житті. Завдяки його зусиллям тейлоризм значно вплинув на стиль 
японського менеджменту у передвоєнну епоху і заклав підвалини для майбут-
нього розвитку в повоєнній Японії.

У 1921 р. І. Уєно очолив Інститут досліджень ефективності. Одним із важ-
ливих досягнень інституту стало створення програми підготовки експертів з 
питань ефективності виробництва. У 1927 р. внаслідок злиття шести регіо-
нальних інститутів досліджень проблем ефективності було створено Японську 
національну асоціацію менеджменту, генеральним директором якої став 
І. Уєно. В 1925 р. він заснував Японське відділення Тейлорівського товарист-
ва США, яке стало його першою філією. В 1935 р. після одержання гранту від 
Японського товариства сприяння освіті разом з колегами по інституту розро-
бив тритомний підручник з менеджменту із використанням традиційних 
японських понять, який було видано у 1939–1941 рр. І. Уєно зробив значний 
внесок в роботу Йокогамської політехнічної школи (нині Університет Канага-
ва), де у 1939 р. після кількох років викладання історії наукового менеджмен-
ту очолив вперше відкритий факультет промислового менеджменту.

У праці “Вступ до менеджменту” (1938) вчений розкрив положення ство-
реної ним “Філософії ефективності”, в основу якої було покладено п’ять ос-
новних елементів: правильне харчування, правильний стан духу, вивчення 
без упередженості, правильні переконання, ефективне використання мови. 
У 1947 р. І. Уєно очолював Національне управління з кадрів і брав участь у 
створенні системи управління кадрами на місцях. За чотири роки на цій по-
саді розробив і запровадив “Систему навчання керівних кадрів Jinjiin” — 
першу тренінгову програму, створену японцями і для японців. У надруко-
ваній в 1948 р. книзі “Принципи управління” виклав власну філософію, в 
якій вдало поєднав різноманітні результати своєї багаторічної діяльності у 
сфері менеджменту. Основними складовими філософії є три “mu”: muda 
(втрати), muri (невідповідальність) і mura (неврівноваженість), усунення 
яких має велике значення для забезпечення ефективності. І. Уєно опубліку-
вав понад 100 книжок, присвячених науковим методам управління. Іншим 
важливим напрямом популяризації його ідей була робота редактора кількох 
журналів “Питання психології”, “Питання ефективності”, “Шляхи підви-
щення ефективності”.
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Тоді як більшість японських теоретиків менеджменту орієнтувалась на ні-
мецьку школу управління, І. Уєно відігравав провідну роль у поширенні та 
практичному застосуванні наукового менеджменту, який виник у США.

Уотсон Томас
Томас Уотсон (1874–1956) — один із засновників International Business 

Mashines (IBM) — провідної компанії світу в галузі інформаційних техноло-
гій.

Народився 17 лютого 1874 р. у сільському районі штату Нью-Йорк в родині 
нащадків шотландських емігрантів, які були парафіянами методистської цер-
кви. Після початку трудової діяльності в якості комівояжера зробив швидкий 
кар’єрний зліт у компанії National Cash Register (1895–1913); у травні 1914 р. 
обійняв посаду генерального управляючого в компанії Computing Tabulating 
Recording (CTR), яку в 1924 р. було перейменовано на International Business 
Mashines (IBM); протягом 41 року керував діяльністю CTR (IBM), передавши 
управління компанією старшому сину Томасу 1954 р. за шість тижнів до своєї 
смерті; помер 19 червня 1956 р.

Під керівництвом Т. Уотсона IBM стала однією з найпривабливіших для 
інвесторів та прибуткових компаній світу. Він був наполегливим комерсан-
том, харизматичним лідером, владним керівником. Своїм успіхом IBM багато 
в чому завдячує саме Т. Уотсону, який впровадив низку управлінських ново-
введень та створив особливу корпоративну культуру. Це стало своєрідним ета-
лоном для фірм, які зіткнулися з проблемами управління бізнесом наприкін-
ці ХХ ст.

У 90-х роках компанія зазнала невдач, що поклало початок інтенсивній 
полеміці серед теоретиків і консультантів, які займалися проблемами ме-
неджменту, але вже в 1994 р. почала одержувати помірні прибутки.

Т. Уотсон стверджував, що успішна реакція на зміни зовнішніх умов пере-
дбачає готовність організації змінити в собі все, за винятком своїх базових пе-
реконань.

Урвік Ліндал
Ліндал Урвік (1891–1983) — видатний англійський вчений, фахівець у га-

лузі менеджменту.
Народився 3 березня 1891 р. у м. Малверн (Вустершир, Англія). Вивчав іс-

торію в Рептонському коледжі та Оксфордському університеті (новий ко-
ледж). У 1912 р. отримав ступінь бакалавра, а згодом — магістра; проходив 
допризовну військову підготовку в Рептоні та Оксфорді; у 1912–1914 рр. пра-
цював у сімейній компанії, а у 1916 р. став її компаньйоном. У серпні 1914 р. 
був призваний до армії у званні лейтенанта, демобілізувався після Першої сві-
тової війни у грудні 1918 р.; отримав звання капітана; був нагороджений “По-
чесним хрестом за воєнні заслуги”, а також “Орденом Британської імперії”. У 
1919–1921 рр. працював у Fawness Brothers & Company в Уорчестері; у 1922–
1926 був співробітником Rowntree & Company в Йорку; у 1926–1928 займався 
створенням Управлінської дослідницької групи; у 1928–1933 — директор 
Міжнародного інституту менеджменту в Женеві; у 1934 — один із засновни-
ків, а згодом керівник консультаційної фірми Urwick Orr & Partners. Вийшов 
на пенсію у 1965 р. і переїхав до Австралії, де помер 5 грудня 1983 р.
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Основні праці: “Організація роботи відділу збуту” (1928); “Значення раціо-
налізації” (1929); “Менеджмент завтрашнього дня” (1933); “Комітети в ор-
ганізації” (1937); “Динаміка адміністрування” (1941); “Елементи адміністру-
вання” (1944), “Розроблення наукового менеджменту” (1946–1948); “Моделі 
в організації” (1946); “Моральний стан” (1947); “Золота книга менеджменту” 
(1956); “Сутність топ-менеджменту” (1954); “Управління у двадцятому століт-
ті” (1958); “Чи є менеджмент професією?” (1958); “Шістнадцять питань щодо 
відбору та навчання менеджерів” (1958).

Л. Урвік зацікавився питаннями управління в період проходження допри-
зовної військової підготовки в коледжі, потім намагався застосувати засвоєнні 
ним знання у виробничій компанії, що належала його родині. В цей час він оз-
найомився з працями Ф. Тейлора, ідеї якого були близькі його власним. Протя-
гом 40 років займався впровадженням у практику управління принципів ме-
неджменту з одночасними спробами вдосконалення управлінських процесів. 
Був активним учасником англійського інституціонального “руху за вдоскона-
лення менеджменту” та брав участь у процесах розвитку вищої освіти. 

Зробив значний внесок у розвиток практичного менеджменту та викла-
дання управлінських дисциплін. Виступав з доповідями та читав лекції пе-
ред учасниками наукових і освітніх конференцій. Перший такий виступ від-
бувся у квітні 1921 р. в Оксфорді на тему “Менеджмент як самостійна 
наука”. Після успішного виступу був запрошений у Йорк в Rowntree & 
Company для допомоги в розробленні та впроваджені програм вдосконален-
ня управління збутом і діяльністю центрального офісу, де у січні 1922 р. 
взяв на себе роль дослідника “організації та методів”. Результати досліджен-
ня опублікував у своїй праці “Організація роботи відділу збуту”, яка стала 
першим внеском Л. Урвіка у вивчення організаційних змін та вдосконален-
ня методів праці. 

Співробітництво Урвіка з Rowntree тривало завдяки його участі в експе-
риментах з організаціями у Великобританії. Головна функція Л. Уровіка по-
лягала у проведенні бесід з керівниками всіх рівнів великих промислових 
компаній з метою оцінки їх реакції на нову ідею і пропозицію щодо її експе-
риментальної реалізації. У середині 1926 р. на виділені Фондом соціальних 
досліджень початкові кошти він відкрив маленький лондонський офіс, в яко-
му працював над здійснення запланованого експерименту. На початку 1927 р. 
ним було сформовано чотири групи, до складу яких входило від восьми до де-
сяти фірм. Для забезпечення порівнянності результатів ці фірми залежно від 
розміру були віднесені до однієї з трьох категорій: крупні (понад 2000 праців-
ників), середні (від 500 до 2000), малі (менше 500). Завдяки наполегливим зу-
силлям Л. Урвіка кількість груп, які належали до усіх трьох категорій, пос-
тупово збільшилась. Згодом було створено управлінську раду для координу-
вання політики та розвитку відносин. Позитивний вплив участі компаній у 
діяльності досліджених груп став найбільш помітним у 1930–1940 рр., особ-
ливо у першій групі, до складу якої входило приблизно 30 найкрупніших у 
Великобританії промислових концернів. 

У травні 1927 р. Л. Урвік був членом британської делегації на Всесвітній 
економічній конференції. В той час особливого значення набула проблема “ра-
ціоналізації” з точки зору вдосконалення управління та підвищення продук-
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тивності праці. Він брав активну участь у підготовці звіту про конференцію. 
Результатом його роботи стало опублікування книги “Значення раціоналіза-
ції”, що містила детальний виклад теоретичних принципів і практичних  
методів менеджменту, а також їх системного проникнення в управлінські 
процеси. У 1928 р. прийняв пропозицію стати директором Міжнародного ін-
ституту менеджменту в Женеві. 

У 1933 р. вийшла наступна книга Л. Урвіка “Менеджмент завтрашнього 
дня”, що охоплювала широкий спектр теорій та практичних методів управ-
ління. Представлені в ній ідеї мали прогресивний характер, відображали різ-
ні спектри розвитку наукового менеджменту та давали уявлення про так зва-
ний “менталітет Урвіка”, який значно вплинув на розвиток менеджменту в 
наступні роки ХХ ст. 

1933 р. у зв’язку із закриттям женевського Міжнародного інституту ме-
неджменту внаслідок загальносвітової фінансової кризи Л. Урвік повернувся 
до Англії, де почався новий етап його кар’єри. У вересні 1934 р. розпочало ро-
боту нове спільне підприємство Urwick Orr & Partners Limited, метою діяль-
ності якого було “надання консультаційних послуг у сфері організації та уп-
равління”. Ці послуги полягали у впровадженні змін, рекомендованих для 
поліпшення організації й підвищення ефективності діяльності клієнтів фір-
ми, що передбачало здійснення попереднього і поточного консультування 
персоналу замовника та його перенавчання. Протягом другої половини 30-х 
років Л. Урвік неодноразово отримував запрошення виступити на зборах та 
конференціях різних об’єднань і товариств, що займалися проблемами ме-
неджменту; тексти його доповідей часто друкувались у журналах та видава-
лись у вигляді окремих брошур. Крім того, він написав багато спеціальних 
статей для комерційних журналів. Серед багатьох тем особливий інтерес його 
привертали дві: “організація та делегування повноважень” і “управління 
людьми”. 

Під час Другої світової війни Л. Увік перебував на державній службі, зай-
мався розробленням і впровадженням вдосконалень у методи організації та 
управління. Продовжував також співпрацювати з громадськими органі-
заціями, в тому числі Інститутом промислового адміністрування, який ак-
тивізував свою діяльність. Був обраний членом ради інституту, а у листопаді 
1944 р. — головою його комітету з освіти, отримав мандат на перегляд та мо-
дернізацію учбової програми. У 1945 р. взяв активну участь у створенні Комі-
тету з викладання менеджменту при Міністерстві освіти. Він був головою Ко-
мітету з освіти, що забезпечило йому важливу роль у процесі розвитку 
викладання менеджменту до кінця 40-х років. 

Починаючи з середини 50-х років, співробітництво Л. Урвіка з різнома-
нітними організаціями все більше набувало міжнародного характеру. Він ре-
гулярно отримував запрошення виступати на конференціях національних  
наукових товариств та центрів викладання менеджменту різних країн. Між-
народна діяльність Л. Урвіка отримала високу оцінку: Золота медаль Міжна-
родного комітету з організаційних наук (1951). Л. Урвік став першим англій-
цем, якого було обрано членом учбової ради, заснованої у 1958 р. Міжнародної 
академії менеджменту і пізніше нагороджено Пам’ятною золотою медаллю 
Гантта.
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Файоль Анрі
Анрі Файоль (1841Ц1925) — відомий французький дослідник і фахівець у 

галузі менеджменту, засновник так званої класичної, чи адміністративної, 
школи менеджменту. 

Народився в м. Константинополі 29 липня 1841 р. Після закінчення ліцею 
і Національної вищої школи гірничої справи в м. Сент-Етьєн з 1860 р. по 
1918 р. працював у гірничодобувній і металургійній компанії “Комментрі-
Фуршамболь-Деказвіль” (“Комамболь”). Будучи керівником середнього рів-
ня, набув певної відомості завдяки публікаціям результатів досліджень гео-
логічних проблем, а працюючи генеральним менеджером, допоміг врятувати 
свою компанію від банкрутства і перетворив її на одне із провідних підпри-
ємств Франції. Після 1918 р. А. Файоль був радником французького уряду з 
питань управління промисловістю; викладав у Національному військовому 
інституті Франції і заснував Центр адміністративних досліджень. 

А. Файоль вважається одним із найвидатніших європейців першої полови-
ни ХХ ст., який зробив значний внесок у розвиток теорії наукового менедж-
менту. В книзі “Загальне і промислове управління” (1916) всі операції, які 
виконуються в організаціях, він розподілив на шість груп: 

• технічні (виробництво, виділка, обробка); 
• комерційні (купівля, продаж, обмін); 
• фінансові (залучення фінансових коштів і розпорядження ними); 
• страхові (страхування та охорона майна і осіб); 
• облікові (бухгалтерія, калькуляція, облік, статистика та ін.); 
• адміністративні (передбачення, організування, розпорядництво, коорди-

нування, контроль). 
Незалежно від складності виробництва та розмірів підприємства ці шість 

груп операцій виконуються в них завжди і перебувають у тісному взаємо-
зв’язку. Із всіх операцій він виділяє адміністративні. А. Файоль сформулював 
14 принципів управління, від застосування яких залежить успіх управління 
організацією, використовував їх у своїй практиці: 

1) розподіл праці, мета якого — підвищити кількість і якість виробництва 
за постійних витрат зусиль; 

2) поєднання влади як права віддавати розпорядження і відповідальності 
в управлінні; 

3) дисципліна як дотримання правил, вимог, угод працівниками і робото-
давцями (керівниками); 

4) єдиноначальність (підпорядкованість тільки одному безпосередньому 
керівнику, виконання його розпоряджень і звітність перед ним); 

5) єдність керівника (один керівник і єдиний план для групи людей, що 
діють в межах єдиної мети); 

6) підпорядкування індивідуальних інтересів загальним (інтереси праців-
ника, службовця чи групи працівників не повинні ставитися вище від інтере-
сів підприємства); 

7) винагорода персоналу (повинна бути справедливою і задовольняти інте-
реси працівників та роботодавців); 

8) оптимальне співвідношення централізації та децентралізації в управ-
лінні; 
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9) ієрархія (керівні посади в організації від найнижчої до найвищої); доку-
менти, звіти, розпорядження повинні проходити шляхом ієрархії керівних 
посад; 

10) порядок (матеріальний порядок — кожна річ повинна знаходитися на 
відведеному для неї місці; соціальний порядок — кожен працівник має бути 
на своєму місці); 

11) справедливість (вимогливе, але справедливе ставлення адміністрації до 
підлеглих забезпечує лояльність персоналу до підприємства); 

12) стабільність складу персоналу (надмірна плинність працівників нега-
тивно впливає на ефективність розвитку підприємства; водночас є причиною і 
наслідком неефективного управління); 

13) ініціатива (менеджери повинні заохочувати підлеглих висувати ідеї); 
14) корпоративний дух (необхідно створювати дух єдності та спільних дій, 

розвивати колективні форми праці). 
Вчений підкреслював, що застосування принципів управління у практич-

ній діяльності повинне мати гнучкий характер і завжди залежати від ситуа-
ції. Основними елементами управління вважав: 

• планування — “погляд уперед”, передбачення, яке ґрунтується на ре-
сурсах, методах роботи в конкретній ситуації, майбутніх тенденціях 
діяльності підприємства; 

• організацію — забезпечення підприємства всім необхідним для функціо-
нування (сировиною, устаткуванням, капіталом, персоналом, будівля-
ми та ін.); розроблення структури організації для забезпечення єдності 
персоналу при досягненні цілей підприємства; 

• розпорядження, метою якого є залучення підлеглих до дій в інтересах 
підприємства (менеджер, який виконує обов’язки з розпорядження, по-
винен: добре знати власних підлеглих і усувати некомпетентних; знати 
особливості трудових угод між підприємством і працівниками; бути при-
кладом для підлеглих; здійснювати періодичні перевірки організації та 
використовувати їх результати в подальшій діяльності; проводити наради 
з підлеглими для досягнення єдності керівництва і узгодження зусиль; не 
перевантажувати свою увагу деталями; домагатися, щоб серед підлеглих 
домінував дух результативності, ініціативи, усвідомлення обов’язку); 

• координування — забезпечення досягнення узгодженості в роботі всіх 
ланок системи шляхом встановлення раціональних зв’язків між ними; 

• контроль — перевірка виконання роботи відповідно до затвердженого 
плану, оголошених наказів і встановлених принципів з метою виявлен-
ня, усунення і подальшого недопущення відхилень і помилок.

Фідлер Фред
Фред Фідлер (нар. 1923) — відомий вчений у сфері менеджменту, розроб-

ник моделі ситуаційного лідерства. 
Народився 1923 р. у Відні; 1938 р. переїхав до США. Навчався у Чиказько-

му університеті, де одержав ступінь магістра з клінічної психології, а згодом — 
доктора гуманітарних наук (1946–1949). У 1951 р. переїхав до штату Іллінойс, 
де заснував Лабораторію дослідження групової ефективності. З 1969 р. — про-
фесор психології у Вашингтонському університеті; 1992 р. вийшов на пенсію і 
продовжував наукову діяльність у галузі підготовки керівників.
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Основні праці: “Теорія ефективного лідерства” (1967), “Підвищення ефек-
тивності керівництва: концепція відповідності вимогам, які висовуються до  
лідера” (1976).

Широка відомість Ф. Фідлера пов’язана із розробленням ним у середині 
60-х років моделі ситуаційного лідерства, яка дає змогу передбачити ефектив-
ність робочої групи під керівництвом лідера. У моделі використовуються три 
ситуаційні змінні, які дають можливість визначити ступінь сприятливості та 
контрольованості ситуації для визначеного лідерського стилю:

1) відносини між менеджерами і підлеглими (ступінь лояльності, довіри, 
підтримки, поваги у підлеглих до менеджера; якщо підлеглі визнали лідера, 
вони робитимуть все можливе для досягнення поставлених цілей);

2) структурованість роботи підлеглих (залежить від ясності цілі, кількості 
способів її досягнення, ступеня обґрунтованості рішень керівника, специфіч-
ності рішень);

3) посадові повноваження лідера (відображає рівень формальної влади ме-
неджера, його можливості впливати на стан підлеглих).

На думку Ф. Фідлера, всіх менеджерів за ознакою стилю лідерства, можна 
поділити на дві групи: орієнтованих на завдання і орієнтованих на відносини. 
При цьому лідерський стиль залишається відносно постійним і майже не змі-
нюється залежно від ситуації. Модель ефективного лідерства будується на 
тому, що лідерство є ситуаційним. Три ситуаційні змінні (відносини між ме-
неджером і підлеглими; структурованість роботи підлеглих; посадові повно-
важення лідера) у поєднанні з двома лідерськими стилями (орієнтований на 
завдання чи на відносини) дають вісім типів ситуацій, які наочно описують 
модель Фідлера.

У 70-х роках учений працював над доповненням і розробленням способів 
практичного застосування моделі ситуаційного лідерства. Основним напря-
мом його діяльності стає навчання лідерів і вивчення впливу на ефективність 
лідерства таких факторів, як досвід та інтелект керівників. У книзі “Підви-
щення ефективності керівництва: концепція відповідності вимогам, які вису-
ваються до лідера”, керівникам даються поради стосовно того, як управляти 
атмосферою у групі, структурою завдання і позиційною владою, щоб мати 
можливість змінити ситуацію з метою досягнення відповідності власному сти-
лю і підвищення ефективності управління.

Фоллет Мері Паркер
Мері Паркер Фоллет (1868–1933) — відомий американський психолог, 

одна із засновників концепції “людських відносин”. 
Народилася 3 вересня 1868 р. в м. Куінсі, США; в 1898 р. з відзнакою за-

кінчила Редкліфський коледж в Кембриджі, штат Массачусетс, за спеціаль-
ностями економіка, державне управління, правознавство і філософія. Розро-
била концепцію бізнес-підпрємства як соціального органу і господарської 
одиниці; підтримувала ідеї групової діяльності та демократичного управлін-
ня на робочому місці як способів досягнення найвищої ефективності вироб-
ництва. 

Основні праці: “Голова палати представників” (1896), “Нова державно-гру-
пова організація: рішення для народного правління” (1918), “Творчий досвід” 
(1924), “Свобода і координація” (1949). 



789

М. Фоллет була, в першу чергу, вченим-політологом, підтримувала ідею 
створення суспільних груп, які вона розглядала як основну одиницю самоуп-
равління і найефективніший спосіб досягнення справедливого суспільства з 
вищою продуктивністю праці. На її думку, колективне управління і самоуп-
равління груп дає змогу досягти більш бажаних і ефективних результатів як в 
державній і суспільній діяльності, так і в бізнесі. Значну увагу вона приділя-
ла аналізу фундаментальних понять конфлікту, влади, повноважень, керів-
ництва, які є основою будь-яких взаємовідносин. У процесі дослідження 
діяльності бізнес-підприємств застосовувала досягнення як природничих, так 
і соціальних наук, вказувала на необхідність забезпечення єдності дій в умо-
вах різноманіття інтересів і стимулювання розвитку людських відносин у 
процесі праці. Вчення М. Фоллет за її життя набуло широкої підтримки, але 
поступово втратило популярність. Проте основні його ідеї зберігають свою 
цінність і нині.

Форд Генрі
Генрі Форд (1863–1947) — відомий американський промисловець, “ко-

роль” автомобілебудування США, один із творців теорії менеджменту. 
Народився 30 липня 1863 р. біля м. Діборн (штат Мічиган) в родині фер-

мерів, емігрантів із Ірландії. У 15 років залишив заняття в школі й почав пра-
цювати учнем слюсаря в механічній майстерні в м. Детройті, в 1893 р. став 
головним інженером Едісоновської компанії, що спеціалізувалась на освітлен-
ні Детройта, а в 1899 р. — головним інженером Детройтської автомобільної 
компанії. В 1903 р. заснував “Форд мотор компані”, маючи на цей час репута-
цію винахідника швидкісних моделей автомобілів, яку отримав завдяки 
участі його машин в автоперегонах. У 1906 р. придбав контрольний пакет ак-
цій своєї компанії. Тріумфом Г. Форда стали розроблення і масовий випуск 
моделі “Т”. За 19 років, починаючи з жовтня 1908 р., було продано 17 млн ав-
томобілів цієї марки (таку саму кількість було виготовлено автомобільними 
компаніями всього світу). В 1921 р. компанія Форда контролювала 56 % рин-
ку автомобілів, проте наприкінці 20-х років втратила позиції лідера на авто-
мобільному ринку США.

У своїх працях “Моє життя, мої досягнення” (1924 р.), “Сьогодні і завтра” 
(1927) Г. Форд розробив теорію, яку назвали “фордизм”. На своїх підприємс-
твах він організував систему поточно-масового виробництва, основою якої 
стало впровадження конвеєрного збирання, що разом з іншими технічними 
новаціями (чітка система контролю і планування, уніфікація деталей, стан-
дартизація продукції та ін.) різко підвищило рівень продуктивності праці та 
знизило собівартість продукції. Він вважав за необхідне: добре оплачувати 
працю кожного робітника і стежити за тим, щоб він працював всі 48 годин на 
тиждень, але не більше; забезпечувати найкращий стан всіх машин; привча-
ти людей поважати знаряддя праці, оточення і самих себе. На всіх підприємс-
твах Форда домінували принципи: важкі роботи виконуються машинами; 
жорсткою вимогою організації виробництва є оперативне впровадження кра-
щих науково-технічних розробок; чистота, гігієнічність — обов’язкові пара-
метри виробничого середовища; суворе врахування психофізіологічних ха-
рактеристик працівників при їх розподілі за монотонними чи творчими 
операціями.
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Г. Форд був прибічником патерналістських відносин керівників і під-
леглих. Організував заходи з поліпшення соціального стану робітників. Пер-
шим в автомобільній галузі встановив на своїх заводах мінімальний рівень за-
робітної платні та 8-годинний робочий день. На заводах Форда було створено 
одне із перших ремісничих училищ у США, працювала соціологічна служба 
зі штатом 60 осіб для вивчення умов праці, побуту, відпочинку робітників. 
Він вважав найважливішим завданням бізнесменів — створити умови в 
країні, завдяки яким повною мірою можуть виявитися можливості її народу. 
Зазначав, що одна із цілей промисловості — це не тільки забезпечувати спо-
живачів, але й створювати їх. 

У 1914 р. ввів на своїх заводах найвищу оплату праці в галузі, чим викли-
кав обурення багатих підприємців. Його пояснення з цього приводу були такі: 
якщо робітники не стануть добре заробляти, вони не зможуть бути активними 
споживачами товарів, а в Америці не з’явиться середній клас, від соціальної 
стабільності якого залежить динамічний розвиток економіки країни. Г. Форд 
негативно ставився до спекулянтів. Зазначав, що вони не створюють суспіль-
но корисні цінності, а прагнуть скористатися моментом і підвищити ціни, 
займаються такою ж злочинною діяльністю, як і ті бізнесмени, які мають ви-
году від війн. Такі люди, на думку Форда, найчастіше є невігласами в бізнесі, 
оскільки вони вважають, що найвища ділова мудрість полягає в тому, щоб на-
житися будь-якими засобами і якомога швидше.

Хаммер Майкл
Майкл Хаммер (нар. 1948) — впливовий теоретик менеджменту початку 

90 років ХХ ст., розробник концепції реінжинірингу. 
Народився у 1948 р, одержав звання бакалавра, магістра і доктора у Масса-

чусетському технологічному інституті. 
Основні праці: “Реінжиніринг корпорації” (1993), “Революція реінжині-

рингу” (1995), “По той бік реінжинірингу” (1997).
У своїх працях він дає визначення реінжинірингу як радикальної реор-

ганізації бізнес-процесів з метою різкого підвищення їх ефективності. На від-
міну від концепції тотального управління якістю реінжиніринг орієнтується 
на різкі кількісні зміни функціонування, на досягнення проривів, а не просто 
незначних поліпшень. Важливу роль у цьому процесі надає застосуванню су-
часних інформаційних технологій, наявності у компанії сильного і багатого 
на ідеї лідера. 

Передбачається, що реінжиніринг потребує переходу: 
• від функціональних відділів до груп виконання процесів; 
• від простих завдань до багатовимірної праці; 
• від контролю над працівниками до наділення їх повноваженнями; 
• від простої підготовки до освіти; 
• від оплати за виконання певного виду діяльності до винагороди за досяг-

нення результату; 
• від просування на основі ефективності діяльності до просування з ураху-

ванням здатності; 
• від менеджера-контролера до менеджера-тренера; 
• від ієрархічної структури до горизонтальної; 
• від менеджера, орієнтованого на результати, до керівника-лідера.
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У працях М. Хаммера стверджується, що реінжиніринг передбачає фун-
даментальне перетворення трудової діяльності, менеджменту, підприємства. 
Всі працівники повинні перетворитися на самокерованих професіоналів, а ме-
неджери мають стати господарями процесів, наставниками і лідерами. Таким 
чином організації перетворяться на гнучкі утворення, які не відчувають обме-
жень і повністю орієнтовані на постачання цінностей споживачам.

Фахівці менеджменту, критики концепції реінжинірингу, яку активно 
пропагував М. Хаммер, зазначають її негативні сторони: 

• необхідність жорсткого придушення опору змінам з боку персоналу; 
• грубий економізм (М. Хаммер стверджує, що матеріальна винагорода — 

це єдиний реальний стимул), який формує вузьке, агресивне і націлене 
на жорстоку конкуренцію бачення проблем організації та суспільства; 

• виникнення стресів і особистих проблем у персоналу в процесі реінжині-
рингу організації; 

• недостатнє урахування людського фактора у процесі реінжинірингу.

Хаммурапі
Хаммурапі — правитель Вавилону (1792–1750 до н. е.) з Аморейської ди-

настії. Один із найвеличніших володарів Давнього Сходу, за царювання якого 
давньовавилонське царство досягло розквіту і який об’єднав під своєю владою 
практично все Межиріччя. Продовжуючи завойовницьку політику свого бать-
ка Синмубаліта, який прагнув встановити контроль над іригаційною систе-
мою та землями, розташованими південніше Вавилону, Хаммурапі успішно 
воював з правителем Ларси Риле-Сіном, захопив міста Урук, Іссин, але зму-
шений був укласти мир. Він переміг еламітів, підкоривши північніше від Ва-
вилонії царство Марі, та завоював місто Ашшур — центр могутньої в майбут-
ньому держави. Створена ним імперія, проіснувала майже два століття. 

Хаммурапі був не лише великим полководцем, а й енергійним політичним 
діячем. Енергія і політична мудрість царя сприяли зміцненню центральної 
влади: було встановлено жорсткий державний контроль над торгівлею, упо-
рядковано збирання податків, здійснено судову реформу. Цар підпорядкував 
своїй владі храмові господарства і жерців. Приділяв велику увагу будівниц-
тву нових храмів і відновленню старих, спорудженню зрошувальних каналів. 
За часів його царювання багато було зроблено у сфері астрономії та календа-
ря, математики і писемності. Його ім’я збереглось у віках передусім завдяки 
викарбуваному на базальтовому стовпі кодексу законів із 282 статей, що 
зберігся до наших днів. Правові норми, що ґрунтувалися на звичаєвому праві, 
застосовували і до царювання Хаммурапі, але у систематизованому вигляді, 
доповнені законодавчою практикою самого правителя, вони з’явилися лише 
наприкінці правління Хаммурапі. Норми права його кодексу були практично 
вільні від релігійного впливу. За своїм змістом і рівнем розвитку тогочасної 
юридичної думки ці закони були значним кроком уперед порівняно з давні-
шими шумерськими та аркадськими правовими пам’ятками.

Хікс Джон Річард
Джон Річард Хікс (1904–1989) — відомий англійський економіст, лауреат 

Нобелівської премії (1972). 
Народився у м. Воріка, навчався у Кліфтон-коледжі, згодом — у Бейліол-

коледжі (Оксфорд). Спершу спеціалізувався з курсу математики, а відтак за-
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цікавився економікою. У 1926–1935 рр. викладав у Лондонській школі еко-
номіки; у 1928–1931 опублікував у журналі “Економіка” кілька статей, 
присвячених умовам формування заробітної плати у будівництві, теоретич-
ним концепціям, в яких існування прибутку виводиться з невизначеності, що 
характеризує операції підприємця та ін. У 1932 р. йому було присвоєно вче-
ний ступінь доктора природничих наук. 

Перша його праця “Теорія заробітної плати” (1932) засвідчила інтерес уче-
ного до загальних теоретичних проблем, передусім до теорії вартості. Автор 
вважав, що теорія визначення заробітної плати за вільного ринку є окремим 
випадком загальної теорії вартості. Єдиний фактор, який порушує вільну 
взаємодію ринкових сил, — діяльність професійних спілок робітників і служ-
бовців. Розроблена ним модель визначення заробітної плати, в якій ставки 
оплати праці визначаються перетином “кривої поступок” підприємців і “кри-
вої опору” профспілок, широко використовується у західних навчальних 
посібниках. У цій праці застосовано низку аналітичних прийомів, які згодом 
стали загальноприйнятими в економічній літературі Заходу. Зокрема, роз-
глядаючи зміни в розподілі доходів, Хікс пов’язує їх з процесами заміщення 
між працею і капіталом і висловлює міркування щодо можливості еластич-
ності такого заміщення. Характеристики еластичності цього заміщення тепер 
використовують у теорії виробничих функцій; вони відіграють істотну роль у 
сучасних західних теоріях розподілу доходів. 

Значного поширення набуло визначення вченим “нейтральності” техніч-
них нововведень. Працюючи в Лондонській школі економіки, він надрукував 
у журналі “Економіка” статтю “Ще раз про теорію вартості” (1934), в якій 
зробив спробу переглянути попередні формулювання теорії корисності та сис-
темно викласти деякі співвідношення між доходом, попитом і цінами, що роз-
глядалися в макроекономічній теорії. 

На сучасну постановку питання про формування купівельної сили грошей 
істотний вплив мала його стаття “Пропозиція про спрощення теорії грошей” 
(1935), в якій констатується, що спроби застосування принципів граничного 
аналізу до грошей були безрезультатними і що в цій галузі, як і раніше, пот-
рібна “маржинальна революція”. Ці невдачі пояснювалися, на думку Хікса, 
тим, що корисність грошей у працях його попередників пов’язувалася з попи-
том на товари, які купують за гроші, а не попитом на касові залишки. Він за-
пропонував застосувати до грошей загальну теорію вибору. В схемі Хікса гро-
ші є одним із рядових елементів набору (чи портфеля) різних активів, якими 
оперують особи у процесі своєї господарської діяльності. Різні зовнішні зміни 
економічної ситуації призводять до порушень у структурі цього набору, зок-
рема досягнутого раніше “портфельного балансу”. Завдяки їм змінюється та-
кож попит на різні елементи портфеля: цінні папери, товари, касові залишки. 
Шкала граничних оцінок, що формується у процесі пошуку оптимальних 
комбінацій, визначає у підсумку відносну цінність кожного окремого активу, 
в тому числі й купівельну силу грошової одиниці. 

У 1935 р. Хікс перейшов на наукову роботу: три роки працював у Гонвіленд 
Кіз-коледжі в Кембриджі, а з 1938 — професором політичної економії Ман-
честерського університету. Цей період був плідним у його дослідницькій 
діяльності. Пильну увагу він приділяв теорії Дж. Кейнса. Праця Кейнса “За-
гальна теорія зайнятості, відсотка і грошей” (1936) спричинила тривалу по-
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леміку між ними. У 1936 р. було опубліковано статтю-рецензію Хікса “Теорія 
зайнятості Кейнса”, у 1937 — працю про співвідношення нової концепції  
Кейнса і класичної економічної теорії. Дж. Хікс одним із перших західних те-
оретиків висунув ідею “синтезу” кейнсіанської і неокласичної моделей. 
У статті “Кейнс і “класики”: пропонована інтерпретація” він уперше вжив 
термін “неокласичний синтез” на позначення об’єднання кейнсіанської та нео-
класичної теорій в одну теоретичну систему і піддав критиці претензії Кейнса 
на створення “загальної” моделі економічного зростання, зазначаючи, що за-
гальна теорія — це дещо більш ортодоксальне з огляду на те, що істина —  
ближче до “класичної” моделі. 

Дж. Хікс запропонував спрощену схему відтворювального процесу, що пе-
редбачає розгляд двох кривих, одна з яких характеризує рівноважні співвід-
ношення між обсягом сукупного продукту (доходу) і позичковим відсотком у 
грошовій сфері, а друга — аналогічні співвідношення на ринку капіталу. Пе-
ретин цих кривих визначає рівноважні розміри доходу. Ця схема “добудо-
вувала” логічні зв’язки, які не розвинув Кейнс. Модель Хікса є суттєвим  
внеском в економічну теорію. 

У 1939 він опублікував свою головну працю “Вартість і капітал”, що стала 
класичною, присвячену теорії вартості. У 1972 р. Хіксу і відомому економісту 
К. Ерроу за піонерний внесок у теорію загальної економічної рівноваги і в тео-
рію добробуту було присуджено Нобелівську премію. У праці “Вартість і капі-
тал” уперше після англійського економіста А. Маршалла Хікс зробив спробу 
системного аналізу основних засад неокласичної теорії. Однією з найважливі-
ших його заслуг є розроблення основ сучасної теорії загальної рівноваги. Вив-
чаючи систему загальної рівноваги, він прагнув виділити передусім проблему 
стійкості аналізованої економічної структури. Зміни в системі цін, на його 
думку, мають визначатися умовами стабільної рівноваги всієї системи. Хікс 
показав, що припущення про незмінну граничну корисність грошей (ігнору-
вання ефекту доходу) унеможливлює точне визначення справжніх розмірів 
споживчого надлишку після зміни цін. Поняття споживчого надлишку вжито 
й у теорії державних фінансів, зокрема для вивчення проблем оподаткування. 
Вчений довів, що непрямі податки (акцизи) за всіх інших рівних умов за-
подіюють більші збитки їх реальним платникам, ніж еквівалентна сума пря-
мого подохідного податку, оскільки непрямі податки поглинають і частину 
споживчого надлишку. 

Щодо розроблення моделей загальної рівноваги Дж. Хікс успішно розви-
нув неокласичну теорію оптимальної поведінки споживачів і конкуруючих 
фірм: функції ринкового попиту і пропозиції відповідали вихідним передба-
ченням про поведінку учасників господарського процесу. Він також започат-
кував розроблення теорії стійкості конкурентної економіки. Працюючи над 
книгою “Вартість і капітал”, ґрунтовно вивчив дослідження засновника ук-
раїнської економіко-математичної школи Є. Слуцького і наголошував, що 
саме він є фундатором основного рівня вартості, який показує, як зміна ціни 
певного товару впливає на попит індивіда на інший товар. Цей вплив Хікс на-
звав ефектом доходу і відповідно ефектом заміщення. Його праця “Суспіль-
ний лад: вступ до економічної теорії” (1945) стала популярним навчальним 
посібником в англійських і американських університетах. 
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У роки Другої світової війни Дж. Хікс у співавторстві з дружиною У. Хікс і 
англійським економістом Л. Ростесом опублікував книгу “Оподаткування 
воєнного багатства” (1941), у співавторстві з У. Хікс — “Критерії витрат міс-
цевих органів влади” (1943) і “Тягар податків, які стягуються у Великобри-
танії місцевими органами влади” (1945), в яких розглядалися найгостріші 
питання функціонування місцевих бюджетів Англії в умовах воєнної еконо-
міки. 

З 1946 р. працював у Оксфорді — спершу науковим співробітником На-
філд-коледжу, а з 1952 р. до виходу у відставку в 1965 — професором політич-
ної економії в місцевому університеті. У 50–60-х роках поєднував науково-
викладацьку діяльність з практичною роботою економіста. В цей період знову 
звернувся до питань економічної теорії, зокрема теорії вартості, та характе-
ристики природи капіталу (“Розвиток теорії торгового циклу” (1950), “Пере-
гляд теорії попиту” (1956), “Капітал та економічне зростання” (1965)). У “Те-
орії економічної історії” (1960) учений застосував свої напрацювання з 
проблем макроекономіки для аналізу економічної дійсності (з ретроспектив-
ними ракурсами про стан економіки багатьох країн). Він акцентував увагу на 
історичній послідовності подій, завдяки яким поширення нової технології зу-
мовило економічне зростання. У процесі його вивчення з’ясував умови, за 
яких забезпечується стан динамічної рівноваги і уможливлюється визначен-
ня її максимального темпу. 

Глибокому аналізу проблем підвищення цін у повоєнній капіталістичній 
економіці присвячена його праця “Нариси про світову економіку” (1959), в 
якій найбільш повно викладено теоретичну концепцію сучасної інфляції Xік-
са. Ця концепція згодом привернула увагу вчених, оскільки в 70-х роках у 
капіталістичних країнах значно прискорився процес підвищення цін, інфля-
ція стала предметом теоретичних дискусій. Хікс виявив тенденцію до одно-
часного зростання цін і безробіття. Це нове явище він розкрив у праці “Еконо-
мічні перспективи. Нові нариси про гроші і господарське зростання” (1977). 
Викладаючи теорію грошей, значну увагу приділив змінам у механізмі внут-
рішніх і міжнародних грошових розрахунків у 70-х роках, зокрема впливу 
цих змін на рух цін. 

Суттєвим внеском Хікса у сучасну теорію грошей є його праця “Критичні 
нариси з теорії грошей” (1967). Сумістивши два графіки, що характеризують 
стан рівноваги на товарному і грошовому ринках, учений отримав їх пере-
тин — “хрест Хікса”, який відображає квінтесенцію “неокласичного синте-
зу”, є основою інтерпретації кейнсіанства як теорії депресивної економіки, як 
поодинокого випадку більш загальної теорії — “неокласичного синтезу”, яку 
можна розвинути на основі поєднання кейнсіанської та неокласичної теорій. 

У 1947 р. свої погляди на проблеми кейнсіанства вчений виклав у праці 
“Криза економічної теорії Кейнса”. Особливості економічної ситуації постій-
но привертали увагу Хікса. У 80-х роках він переглянув характеристики 
тимчасової рівноваги (“Методи динамічної економіки” (1985)). 

Дж. Хікс — автор понад 20 наукових праць і кількох десятків статей. Він 
член Британської, Шведської королівських академій наук, Італійської націо-
нальної академії наук, Американської академії наук і мистецтв. У 1960–
1962 рр. його було обрано президентом Королівського економічного товарист-
ва. Він — почесний професор Оксфордського університету, йому присвоєно 
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почесні вчені ступені багатьох університетів. За значні заслуги Дж. Р. Хікса і 
Я. Тінбергена Європейська економічна асоціація в 1991 р. заснувала медаль 
Хікса–Тінбергена, якою щодва роки нагороджують економістів, видатні пра-
ці яких опубліковано в “Європейському економічному огляді”.

Черч Гамільтон
Гамільтон Черч (1866–1936 рр.) — представник американської школи на-

уки про управління. 
Основні теоретичні висновки досліджень Г. Черча викладено в його праці 

“Основи управління виробництвом”. У вступі до неї він зазначає, що багато 
гірких наслідків мало часте порушення в процесі організації фабрик всіх ос-
новних принципів адміністрування. Нерідко доводиться бачити слабкі й не-
рентабельні підприємства, які могли б розвиватися і давати блискучі ре-
зультати. Цих проблем, на думку Г. Черча, можна було б уникнути, якби 
організатори виробництва складали та координували елементи підприємства, 
будуючи його як живий організм.

Основним надбанням Г. Черча є розгляд функціональних засад управлін-
ня. Він стверджував, що “загальна мета виробництва реалізується шляхом 
синтезу п’яти органічних функцій, наявних в усіх галузях промисловості, 
хоча співвідношення між ними дуже варіює. Цими органічними функціями 
є: проектування (design), облік (comparison), оперування (operation), облад-
нання (equipment), розпорядництво (control). Мистецтво управління виробни-
чим підприємством, на його думку, має дві складові: перша — визначення ор-
ганічних функцій, їх найвигідніших пропорцій; друга — правильний аналіз.

Основою кожного адміністративного акту є певна мета чи бажання щось 
зробити. Дослідження роботи виробничої адміністрації свідчить, що вона 
спрямована на виконання п’яти чітко розрізнюваних видів завдань або цілей, 
і ця відмінність є вичерпною, тобто у виробництві не може бути жодної мети 
або завдання, які не могли б бути віднесені до одного з цих п’яти видів.

Кожній із п’яти специфічний цілей мусить відповідати особливий апарат, 
що має завданням досягнення цієї мети й втілення її в життя. Тому кожну 
таку мету треба розглядати як точне вираження особливої органічної функції 
через проектування, яке приписує; обладнання, яке створює необхідні фізич-
ні умови; розпорядництво, яке специфікує завдання й наказує; облік, який 
вимірює, фіксує та зіставляє; оперування, яке працює (виконує).

Розглядаючи організацію виробництва, Г. Черч визначає етапи практичної 
побудови організаційних функцій. Так, на його думку, виконання функції 
проектування поділяється на такі етапи: організування, аналіз машин, роз-
поділ праці, координування робіт, економія праці, вибір матеріалу, специфі-
кація робочих прийомів, організація виробничої частини відділу проекту-
вання, координування зусиль, розроблення стандартів, заохочення праці.

Реалізація функції устаткування спрямована на визначення необхідних 
видів обладнання та їх продуктивності. Вона також виконується поетапно і 
передбачає: установку обладнання, узгодження зусиль, економію зусиль, на-
громадження досвіду, заохочення зусиль. 

Щодо реалізації функції обліку успіх керівника підприємства залежить від 
таких трьох обставин: правильного виділення тих фактів, що дійсно мають іс-
тотне значення; точності документації та правильного викладу цих фактів; 
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доцільних дій, що ґрунтуються на визначенні цих фактів. Упровадження 
функції обліку передбачає нагромадження досвіду, поділ зусиль, заохочення 
зусиль.

Функція розпорядництва, на думку Г. Черча, повинна розглядатися з двох 
боків — настановлення та адміністрування. Настанови створюють певну схе-
му обов’язків, адміністрація добирає людей, які повинні виконувати ці 
обов’язки, і примушує їх працювати. 

У роботах Г. Черча розглядається відділ планування, напрями його діяль-
ності. Він зазначає, що плановий початок будь-якої діяльності є початком пе-
редбачення. Специфічною особливістю планування є те, що воно регулює від-
носини між речами ще до виникнення цих відносин. Наголошує на тому, що 
основний принцип будь-якої системи планування полягає в тому, щоб не уск-
ладнювати справу більше, ніж того потребують конкретні обставини.

На відміну від інших американських вчених, які доводили свої наукові до-
слідження до конкретних пропозицій щодо поліпшення організації праці на 
певних ділянках виробництва, Г. Черч вивчав та формулював найзагальніші 
принципи управління промисловим підприємством. 

Щокін Георгій Васильович
Георгій Васильович Щокін (нар. 1954) — відомий український учений у 

галузі психології, соціології, освіти та управління, засновник і президент 
Міжрегіональної Академії управління персоналом, Міжнародної кадрової 
Академії, громадський діяч. 

Трудову діяльність розпочав у 1971 р., працював соціологом, начальником 
відділу кадрів виробничого об’єднання “Електроприлад” (1980–1984); заступ-
ником начальника главку Мінбудматеріалів України з питань праці, кадрів та 
побуту; заступником директора Республіканського центру з працевлаштуван-
ня, перенавчання та профорієнтації населення Держкомпраці УРСР (1985–
1989). Захистив кандидатську дисертацію із соціальної психології у Київсько-
му державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1989). Був засновником і 
директором Київського науково-впроваджувального центру “Кадри”, ректором 
народного університету працівників кадрових служб та соціального розвитку 
(1989–1990), Всесоюзного заочного університету управління персоналом  
(з 1994 — Міжрегіональна Академія управління персоналом  — МАУП). 

Г. Щокін — автор понад 300 монографій, навчальних посібників, курсів 
лекцій, науково-популярних праць з психології, педагогіки, соціології управ-
ління, кадрового менеджменту, релігієзнавства, культурології тощо. Широке 
визнання вченому забезпечили фундаментальні монографічні праці, зокрема: 
“Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведе-
нию”. (1995); “Теория социального управления” (1996); “Организация и пси-
хология управления персоналом” (2002); “Основы кадрового менеджмента” 
(1991); “Социальная теория и кадровая политика” (2000) та ін. 

Г. Щокін — ініціатор та організатор підготовки низки проектів державних 
програм, концепцій управління суспільством, що трансформується, реаліза-
ції соціальної, освітньої, кадрової політики. Він — активний суспільний діяч, 
публіцист, перу якого належать десятки статей на актуальну суспільно-полі-
тичну, духовну тематику. В 1997 р. Г. Щокіну було присуджено вчений 
ступінь доктора соціологічних наук із соціології управління. Він є також док-
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тором філософії в галузі ділового адміністрування (1996), доктором освіти 
(2004), професором богослов’я, соціології та управління персоналом, почес-
ним професором і доктором багатьох університетів зарубіжних країн, дійсним 
і почесним членом кількох наукових академій, заслуженим працівником на-
родної освіти України (1998), “Відмінником освіти України” (1999), нагоро-
джений багатьма громадськими, міжнародними та церковними відзнаками. 

Як теоретик і практик, Г. Щокін зробив вагомий внесок у науку управлін-
ня та предметне, практичне втілення в життя інноваційних моделей управ-
ління освітою і наукою, соціальною сферою, посттоталітарним суспільством, 
що модернізується на засадах демократії, національної державності, високої 
духовності та моралі.

Якокка Лі
Лі Якокка (нар. 1924) — видатний американський менеджер італійського 

походження, якого є всі підстави називати найкращим. Багато фахівців у 
сфері менеджменту вважають його “Менеджером ХХ ст.” 

Народився 1924 р. у сім’ї італійських емігрантів, які ще у 1902 р. приїха-
ли до Америки у пошуках щастя й долі. Не маючи ніякого капіталу, крім під-
приємницького таланту і великої жаги побудувати власний добробут, члени 
цієї родини стали успішними бізнесменами. 

Ще у шкільні роки Лі Якокка працював у дилерській структурі автомо-
більної компанії Форда, в якій служив потім понад  30 років, останні шість — 
на посаді її президента. У 1978 р. був понижений у посаді й, бажаючи довести  
несправедливість цього рішення, прийняв пропозицію конкурента Форда — 
автомобільної компанії “Крайслер”, яка наприкінці 70-х років виявилась на 
межі банкрутства, і 1979 р. став її президентом. 

Завдяки своєму професіоналізму (прийняттю низки геніальних неординар-
них рішень, величезній популярності у ділових, профспілкових та урядових 
колах США того часу, Якокка на посаді головного керівника врятував ком-
панію від повного краху. Через кілька років вона “відродилась з попелу”, по-
чала отримувати прибутки і впевнено рухатись до успіху, зайняла свою нішу 
на ринку, а Лі Якокка набув світового визнання. 

Оцінюючи свій життєвий шлях в автобіографічній книзі “Кар’єра мене-
джера” (1991), що стала кращим діловим бестселером наприкінці ХХ ст., ав-
тор зазначає, що такого успіху він не досяг би ніколи, якби свого часу його не 
розлучили з рідною компанією за сумнівних причин і обставин. Проявивши 
волю, порядність і мужність, помножені на професіоналізм і досвід, Лі Якок-
ка переміг не лише самого себе, а й своїх опонентів.
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