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MODERN PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT IN ORGANIZATION

У представленій статті розглядається вплив основних управлінських засад на формування
довірливих взаємовідносин у колективі та створення внутрішньої оптимальної атмосфери в
організації, що позитивно відбивається на результатах діяльності. За допомогою аналітичної
оцінки виявлена необхідність підтримки доброзичливих суспільних комунікацій між колегами,
керівництвом, враховуючи той факт, що значну частину життя людина проводить на роботі.
Наведено основні напрями з вирішення питань відносно реалізації управлінських підходів,
сутність яких полягає в розумінні та прислуханні до кожного працівника, у сприянні його роз�
витку та розкритті творчих можливостей і спонукань. Останнє забезпечує більш якісні резуль�
тати праці й більш продуктивне спілкування. Тобто ефективні показники діяльності компанії
збільшуються, а конфлікти легко вирішуються.

Today, with the goal of solving complex social and economic problems resulting from processes of
globalization, fruitful interaction of the whole society is necessary. Among such challenges: search
for implementation of directions for harmonious coexistence of people; definition of ways out of the
financial and economic crisis; prevention of environmental problems. Advanced, effective personnel
management system in an organization can provide this. We note, labour productivity improves during
professional activities in case a friendly climate among colleagues develops. The main task of the
paper is to reveal the positive tendencies of company development with the use of moral and cultural
priorities in the staff administration. Moreover, the research considers public and economic changes
in Ukraine under the influence of the global crisis and unequal understanding of the fundamental
principles in the definition of human values in society. The mechanism of introducing the creative
and moral content in managerial culture has theoretical and practical sense for the development of
organizations. Realization of ethical human values into a company life in public interests and the
education of the best qualities in family contribute to the effective socio�economic growth of the
activity results. Consequently, the useful functioning the administration approaches based on the
cultivation of spiritual richness promotes "healthy" communications between people in society and
provides the positive direction for an increase of the state economy as a whole. The foregoing can be
used as the fundamental basis of good management in the organization to ensure the loyalty of
employees. Along with this, it can become a ground for stabilizing a certain position of the company
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in the market and the development of its business in the future. Also, it is essential for Ukraine to
take into account the socio�economic transformation processes associated with the European
integration of our country and globalization. Summarize, that the effective functioning of management
principles based on the preservation and education of moral values of the individual promotes cultural
communication of people in society and provides a positive direction for economic growth in general.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У період сучасних фінансово�економічних процесів

соціально�гуманітарний розвиток організацій потребує

втілення в їх діяльність морально�етичних засад та пра�

вил у стосунках між працівниками, що у змозі забезпе�

чити процвітання компаній та держави загалом. Це ви�

магає впровадження в систему менеджменту організації

поміркованих ефективних комунікативних засад, оскіль�

ки в умовах взаємовідносин у колективі формуються

певний настрій і поведінка кожної людини. Доброзич�

ливий мікроклімат серед колег сприяє спільній продук�

тивній роботі в процесі професійної діяльності. Дослі�

дження триває в контексті визначення необхідних управ�

лінських дій під час керування персоналом з метою от�

римання позитивних результатів соціально�економічної

активності. Сьогодні, в трансформаційних умовах фун�

кціонування доцільним є ретельний моніторинг щодо за�

стосування моральних і культурних засад у системі ме�

неджменту компанії в процесі управління персоналом.

На нашу думку, саме такі позитивні тенденції у політиці

керівництва, що стосуються сприяння всебічному само�

вдосконаленню працівників, гарантують соціально�гу�

манітарне зростання організації. Провідним орієнтиром

при цьому є спостереження та прогнозування оптималь�

них напрямів щодо реалізації певних адміністративних

механізмів, а також аналіз корисних творчих напрацю�

вань професіоналів з яскравим досвідом у сфері менед�

жменту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Розгляд останніх публікацій показав, що проблемам

ефективного менеджменту компанії присвячена значна

Ключові слова: управлінські засади, мікроклімат у колективі, менеджмент персоналу, управлінська куль�

тура, людський капітал.

Key words: management principles, micro�climate in team, staff management, management culture, human

capital.

кількість робіт. Зокрема, такі питання як виявлення тен�

денцій стосовно ефективності втілення основних мо�

ральних і культурних засад у діяльність організації; за�

стосування світового досвіду у створенні сучасних

управлінських підходів в період трансформаційних со�

ціально�економічних процесів; побудова моральної еко�

номіки й соціально�відповідального бізнесу; необхід�

ність забезпечення інтелектуальними людськими ресур�

сами під час керування компанією; вплив науково�техн�

ічного прогресу на розвиток нових напрямів управлін�

ня; визначення місця менеджменту у світовій економіці

— знайшли своє відбиття у працях закордонних і віт�

чизняних авторів: Т. Андерсена, Д. Маккабе, П. Світінга,

П. Шрьодера, С. Велещук, Л. Давидюк, В. Захарченка,

С. Осадець, О. Ткачук, О. Прутської, І. Ткаченка, В. Ха�

чатрян, В. Турчак та ін.

Головним напрямом представленої роботи є адап�

тація загальновизнаних культурних і моральних прин�

ципів у процесі керівництва організацією до сучасних

українських реалій, з акцентуванням уваги на необхід�

ності виховання в особистості високих моральних рис,

відповідних етичних норм спілкування, а також сприян�

ня розвитку творчого мислення, освіченості людини, її

самореалізації з метою зростання показників діяльності

компанії.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення позитивних тенденцій, ре�

зультатів розвитку організації від застосування або

впровадження моральних і культурних пріоритетів в

управління персоналом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нині для вирішення складних соціально�економіч�

них питань, які є наслідком світових глобалізаційних

процесів, виникає потреба у продуктивній взаємодії су�

спільства — поєднанні спільних зусиль. Серед таких

проблем: пошук і втілення у життя напрямів щодо гар�
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монійного співіснування людей, визначення орієнтирів

виходу з фінансово�економічної кризи, попередження

екологічних негараздів. Зазначимо, що криза являє со�

бою не занепад, а переломне рішення, необхідне для

переходу розвинутих країн на якісно новий рівень роз�

витку людського капіталу. Найшвидше і найкраще та�

кий рух можуть здійснити ті цивілізаційні системи, чий

духовно�ментальний геном орієнтований на людину та

збереження екосередовища. Зазначене, відповідно,

можна розглядати й на рівні окремої організації.

Важливим у подоланні проблеми є спрямування осо�

бистості на позитивне творче зростання та професійний

розвиток шляхом якісного управління персоналом ком�

панії. Останнє у змозі забезпечити міцні фундаментальні

основи для доброзичливих відносин у колективі, а та�

кож сприятиме успішному вихованню молоді, наступних

поколінь [1].

Загалом, менеджмент організації являє собою про�

цес, спрямований на досягнення її цілей за допомогою

систематизації механізму перетворень вихідних ре�

сурсів (людського капіталу, матеріалів, коштів, інфор�

мації) у необхідні результати діяльності (товари, виро�

би, послуги, ідеї).

Достатньо відомим є той факт, що управлінці ма�

ють значний вплив саме на головну структурну складо�

ву компанії — працівників, координуючи їх діяльність

та створюючи загальну атмосферу. Так, Андреа Кім з

колегами у власному дослідженні дискутують на тему,

що гарний настрій персоналу компанії залежить від доб�

розичливого гумору керівництва [2].

Стосовно ефективності ведення менеджменту

організацій, характеристикою сучасного професійного

управлінця, який у змозі виграшно здійснювати керів�

ництво, досягати результатів у власній роботі є високий

рівень його фахової освіти, практичний досвід, інтуїція,

певна удача тощо [3].

Сутність менеджменту можна уявити у вигляді трьох

взаємозалежних підсистем, які базуються на відповід�

них напрямах: функціональному, прийнятті рішень,

інформаційному. Головним з них є перший підхід, згідно

з яким процес управління поділяється на основні менед�

жерські обов'язки (планування, організацію, мотивацію,

керівництво, контроль), що слугують фундаментальною

основою для систематизації й гармонізації інформації

керівництвом компанії. Другий напрям містить у собі

підготовку та вибір рішення в процесі його прийняття,

що реалізується на базі забезпечення різноманітними

корисними відомостями (третій підхід).

Досить значну частину життя людина проводить на

роботі. Тому одним з важливих завдань в управлінні

організацією є певний філософський критерій щодо

втілення у взаємостосунки моральних і етичних прин�

ципів культури менеджменту.

Цікавими є спостереження Джейсон В. Ріджа [4]

стосовно того, що докази соціальної психології пози�

тивно визначають таку рису керівника як скромність.

Своєю чергою, остання впливає не тільки на внутрішній

мікроклімат в організації, але й викликає слушні реакції

інвесторів та сприяє процвітанню компанії загалом.

Особливість професійної етики менеджера по ро�

боті з персоналом міститься в тому, що він має відпові�

дати не тільки моральним вимогам, але й вміти ефек�

тивно налагоджувати комунікації під час керування ко�

мандою. До безпосередніх обов'язків адміністратора

входять: створення довіри в організації, мотивація

співробітників, активне залучення останніх у робочій

процес.

Культура спілкування в колективі являє собою су�

часний управлінський механізм, що сприяє цілісності

організації, її ефективному розвитку та визначає успіх

функціонування і перспективи зростання. Комунікаційні

зв'язки формуються саме менеджерами за допомогою

прийняття й впровадження певних стандартів мислення

та поведінки. Водночас базисним поняттям є культурна

орієнтація окремої людини, що відображає внутрішній

стан особистості у стосунках з іншими. Разючим свід�

ченням ефективного управління компанією є щире ба�

жання кадрів віддано працювати й творити, реалізову�

ючи значний внесок у суспільну діяльність. Робота є не�

від'ємною частиною життя, і тому вкрай важливо, щоб

вона була до душі, приносила позитивні емоції, при

чому, активне залучення персоналу в діяльність органі�

зації підвищує її результати [5].

Зазначимо, що на першому місці в ефективному

менеджменті компанії — звернення керівництва до

"внутрішньої людини", її розуміння та надихання, і тільки

після цього можливою є реалізація зовнішніх управ�

лінських засобів (дрес�коду, режиму робочого дня, кор�

поративних заходів тощо). У такій ситуації робота для

працівника стає більш цікавою, улюбленою, спонукає

до самовіддачі й творчості. Присутня в організації по�

зитивна атмосфера, що базується на виважених управ�

лінських засадах, сприяє її розвитку та досягненню як�

існих результатів.

Р. Семлер, аналізуючи власний досвід щодо веден�

ня менеджменту організації, у своїй роботі наголошує

на необхідності застосування демократичного підходу

у процесі керування людьми, сутність якого — у безпо�

середній участі персоналу в управлінні компанією та

звільненні робітників від бюрократичних формальнос�

тей і "корпоративних кайданів" [6].

Цивілізований інноваційний менеджмент сьогодні є

одним з важливих призначень успішного зростання

організації. Корисною тенденцією при цьому є забез�

печення комфортних умов і сучасних можливостей сто�

совно всебічного розвитку особистості, покращення її

добробуту. О. Глущенко визначає зміст категорії доб�

робуту як здатність, потенційну можливість задоволь�

нити потреби людини у розвитку, що своєю чергою

може набувати різних форм. Так, у досвідченого еру�

дованого працівника показники роботи — якісніші,

спілкування — продуктивніше, при цьому результати

діяльності компанії значно зростають, а конфлікти лег�

ко вирішуються [7].

Чіа Ху Ву та Шерон К. Паркер у власному дослід�

женні вважають, що настрій і робоча активність персо�

налу компанії безпосередньо залежать від підтримки

керівництва та застосування останнім певних механізмів

управління, орієнтирів і мотиваційних методів, оскіль�

ки загальна атмосфера в організації завдається саме

адміністрацією [8]. Відсутність в управлінні таких еле�

ментів співробітництва, як інтриги, подвійні стандарти,

залякування безперечно позитивно позначається на її

результативних показниках.
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Отже, важливим є правильний управлінський підхід

щодо процесу формування людського капіталу, який

слугує механізмом виявлення продуктивних здібнос�

тей кадрів за допомогою вкладень у певні сфери їх

життєдіяльності. Інвестування в особистість здійс�

нюється так: 1) вкладення фінансових коштів і ресурсів;

2) витрати часу та зусиль у певні напрями її діяльності.

Наприклад, створення робочого місця відповідної

якості; надання гідних можливостей щодо навчання,

відпочинку працівників; сучасне, кваліфіковане медич�

не обслуговування персоналу. Так, Хелі Ванг у своїй

статті проводить моніторинг шляхів стимулювання

кадрів в організації та доцільності інвестування засобів

у людський капітал — йдеться про отримання праців�

никами спеціалізованих знань, їх інтелектуальний роз�

виток [9].

Аналізуючи алгоритм інвестування в людські ресур�

си, О. Ткачук визначає, що йому притаманні такі особ�

ливості [10]:

1. Якісніші й триваліші вкладення найчастіше є більш

ефективними.

2. Інвестиції в людські ресурси є корисними як для

окремої особистості, так і для суспільства, загалом.

3. Характер, масштаби та види інвестицій у розви�

ток людини зумовлені історичними, національними,

культурними традиціями суспільства.

4. Особливості фізичного та морального зношуван�

ня трудових ресурсів пов'язані з природним і мораль�

ним старінням особистості в процесі інноваційного про�

гресу, появою нових знань або зменшенням цінності її

освіти.

5. Функціонування людського капіталу, віддача від

його застосування зумовлені власником, його особис�

тими якостями та пріоритетами.

6. Вкладення в людські ресурси компанії надають

значний за обсягом, тривалий за часом, інтегральний за

характером соціально�економічний ефект.

На наш погляд, досить повчальними й корисними

стосовно ефективного управління організацією в Ук�

раїні, особливо сьогодні, на шляху до євроінтеграції

можуть бути висловлювання [11] одного з найбільш

успішних відомих підприємців Р. Бренсона, засновника

корпорації "VirginGroup", що можна представити у ви�

гляді наступних рекомендацій:

1) ввічливість та уважне сприйняття іншої людини:

слухати більше, ніж розмовляти;

2) дотримання поставленої цілі з простим і зрозу�

мілим поясненням власної думки;

3) любов до роботи й одержання задоволення від

неї, що є основою професійної удачі;

4) обов'язковість гарного відпочинку в разі невдачі,

після чого — нові починання;

5) створення й пропозиція такого продукту або ідеї,

що відрізняється від наявного;

6) далекозорість у реальних витратах: інколи вар�

тість запуску інноваційного проєкту суперечить здоро�

вому глузду, але такий ризик може бути цілком виправ�

даний та принести успіх компанії;

7) найкращі активи організації — задоволені співро�

бітники, які можуть зробити щасливими своїх клієнтів;

8) наявність у колективі професіоналів і людей, які

розумніші за вас;

9) прислухання до іншої думки в процесі управлін�

ня, постійний зворотний зв'язок з членами команди та

клієнтами;

10) необхідність бути помітним — просувати ком�

панію зі ставленням себе або іншого керівника в центр

уваги тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, запропонований механізм стосовно

впровадження у життя організації креативної мораль�

ної складової культури менеджменту має теоретичний

і практичний результат. Втілення управлінцями етич�

них людських цінностей у побут компанії в суспільних

інтересах поряд з вихованням найкращих якостей осо�

бистості у родині сприяє ефективному соціально�

економічному зростанню показників діяльності орган�

ізації. Відбувається формування оптимального сере�

довища в колективі, що забезпечує щире, відкрите

спілкування між колегами та позитивний робочий

настрій. Водночас зацікавленість управлінців у творчій

реалізації можливостей співробітників і підтримка кон�

цептуального розвитку останніх надихають персонал

на продуктивну та якісну працю, надаючи відчуття по�

трібності, значущості в команді, спонукають до досяг�

нення загальних цілей організації. Саме людина з по�

зитивним світосприйняттям у змозі запропонувати яс�

краву інноваційну думку, власне нестандартне розв'я�

зання проблеми й доброзичливість у спілкуванні з

іншими.

Вищезазначене слугує фундаментальною осно�

вою укріплення позицій компанії на ринку та розвит�

ку її бізнес�діяльності у майбутньому. Суттєво необ�

хідним для України є врахування соціально�еконо�

мічних трансформаційних процесів, пов'язаних з

євроінтеграцією нашої держави та світовою глоба�

лізацією.

Підсумуємо, що ефективне функціонування в орга�

нізації управлінських засад на основі збереження і ви�

ховання моральних цінностей особистості сприяє куль�

турному спілкуванню людей у суспільстві та забезпечує

позитивний напрям щодо зростання економіки країни,

загалом.
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