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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування сучасних підприємств та організацій

всіх форм власності в Україні відбувається в умовах загост(

рення кризових явищ та зміни системи цінностей та приорі(

тетів розвитку. Реалізована більшістю підприємств антикри(

зова політика управління орієнтована переважно на забез(

печення існування підприємства на ринку (програма(

мінімум) та отримання прибутку від діяльності (програма(

максимум). У зазначених умовах системи менеджменту

підприємств побудовані як системи стратегічного типу, орі(

єнтовані на функціонування в мовах стратегічних несподі(

ванок та гнучких систем прийняття управлінських рішень, в

яких підприємство виступає як виробнича система генеру(

вання фінансових результатів, а аспекти підприємства як

соціальної системи, відходять на другий план. Такий стан

справ актуалізує необхідність балансування цілей стратегі(

чного менеджменту та зміни вектору стратегічного менед(

жменту підприємств та організацій із суто ринкового та

фінансового на еклектичний, який матиме соціальну спря(

мованість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
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С.Д. Бушуєв, В.Т. Вечерова, Р.Б. Тян, Г.К. Клівень та

інших. У свою чергу, соціальна робота як напрямок науко(

вого дослідження широко розвинута у працях Л.Т. Тюптя,

І.Б. Іванової, І.Д. Звєрєвої, Л.Х. Гуслякової, Ш. Рамона,

Т. Шаніна, Д. Ядранського, К. Ханвея, Т. Филпота та інших,

проте зв'язок менеджменту із системою соціальної роботи

на підприємствах та організаціях є не достатньо дослідже(

ним як у статичних умовах господарювання, так і в умовах

кризи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження виступає дослідження взаємозв'(

язку та взаємовпливу системи стратегічного менеджменту

та соціальної роботи на ефективність загального функціо(

нування підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати

наступні завдання:

— визначити місце соціальної роботи у діяльності

підприємства;

— оцінити вплив соціальної роботи та її результатив(

ності на діяльність підприємства;

— визначити перспективні напрямки розвитку соці(

альної роботи на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток ринкових умов та їх еволюція в Україна при(

звели до обов'язковості розуміння системи управління
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підприємством виключно у стратегічному аспекті, коли

підприємство є виробничою системою, яка активно взає(

модіє із зовнішнім середовищем. Практика менеджменту на

підприємствах України у 90 випадках із 100 носить стратег(

ічний характер, а у інших 10 випадках є системою, яка або

розвивається, або згортається. Неминучість стратегічного

характеру управління накладає відбиток на перебіг як внут(

рішньогосподарських комунікацій, так і зовнішніх комуні(

кацій підприємства. Обидва види комунікацій опосередко(

вані соціальною сферою, оскільки:

— рушійною силою виробничого процесу (або процесу

надання послуг) на підприємствах були і залишаються тру(

дові ресурси, які є носієм соціальних відносин;

— суспільні відносини як всередині підприємства, так і за

його межами, накладають відбиток на результати діяльності

через організаційну культуру та систему соціального клімату;

— "людський фактор" як конструктивно(деструктивний

чинник присутній як у зовнішньому, так і у внутрішньому

середовищі та потребує врахування при прийнятті будь(яко(

го рішення.

Отже, для ефективного функціонування та досягнення

системи стратегічних цілей підприємств та організацій, сис(

тема менеджменту повинна забезпечити ефективність соц(

іальної роботи на підприємстві.

У сучасній науковій літературі соціальна робота, як на(

укова категорія розглядається в трьох основних значеннях:

— практична професійна діяльність із подання допомо(

ги та підтримки людей, які опинились у скрутній ситуації;

— навчальна дисципліна з професійної підготовки

фахівців із соціальної допомоги та підтримки населення;

— галузь наукових знань, яка грунтується на сукупності

концепцій і теорій, досліджує принципи і закономірності,

моделі та методи соціальної роботи, має об'єкт і предмет

дослідження, систему наукових понять і категорій, су(

купність методів дослідження.

Саме поняття "соціальна робота на підприємстві" пере(

важно носить суто(формальний характер та зводиться до

наступних напрямків:

— заповнення анкетних даних про працівника, його соц(

іальний статус та наявність соціальних пільг — передбачає

роботу відділу кадрів (інспектора відділу кадрів) при прий(

нятті робітника на певну вакансію та при заповненні необх(

ідних документів;

— при формуванні кадрових звітів, у яких визначається

гендерна структура, вікова структура та освітній рівень пра(

цівників підприємства чи його окремих підрозділів;

— при роботі із соціально(незабезпеченими верствами

персоналу, як(то: матері(одиначки, особи, які мають на ут(

риманні членів родини із обмеженими фізичними можли(

востями;

— при необхідності складання соціального профілю

колективу та визначенні рівня забезпеченості певними соц(

іальними благами в колективі.

Соціальна робота як складова стратегічного менедж(

менту сучасних українських підприємств не має чітко окрес(

лених меж та не виокремлена у окремий стратегічний чи

аналітичний напрямок діяльності. Найбільш часто вона

віднесена у якості складової до кадрової стратегії, що, на

думку автора, не відповідає дійсності, оскільки:

— соціальна робота не може бути виключно категорією,

притаманною використанню ресурсу "робоча сила";

— вона стосується системи загально корпоративного

управління, оскільки, включає елементи організаційної куль(

тури, яка, в свою чергу, формується стейкхолдерами;

— соціальна робота потребує фінансового забезпечен(

ня, а значить, є складовою фінансової стратегії;

— динамізм суспільства та суспільних відносин визначає

інноваційний характер соціальної роботи, а отже, вона є

складовою інноваційної стратегії або стратегії НДДКР.

Сучасний менеджмент на стратегічному рівні потребує

закріплення засад стратегічного управління соціальним ко(

лективом підприємства, а значить, потребує розвитку підси(

стеми соціальної роботи. Налагоджування такої роботи ма(

тиме наступні позитивні наслідки для підприємства:

— формування позитивного іміджу компанії та форму(

вання її "соціального профілю";

— забезпечення керованої організаційної культури, яка

матиме можливість розвивати у персоналу потрібні перева(

ги, які будуть сприяти реалізації місії;

— забезпечення ефективного перебігу інформаційних

потоків у стратегічній системі організації інформації на

підприємстві;

— сприяння змінам на підприємстві та усунення опору

змінам.

Для досягнення таких позитивних змін необхідно впро(

вадити ряд заходів в межах підприємства, які забезпечать

налагоджування ефективної соціальної роботи. Серед них:

1. Впровадити у практику стратегічного менеджменту

напрямку аналітичної діяльності із відстежування та коор(

динації соціального профілю як всього підприємства, так і

його операційних підрозділів.

2. Розвивати елементи соціальної комунікації персона(

лу (проведення корпоративних заходів, спрямованих на соц(

іальну взаємодію різних верств персоналу підприємства).

3. Запровадити у практику роботи кадрових служб

підприємства практики ведення соціальних карток (чи соц(

іальних реєстрів) працівників, де буде накопичуватися не

тільки особиста інформація про персонал, але й про його

соціальний статус та наміри його зміни.

4. Започаткування практики ведення соціальних кош(

торисів чи соціальних бюджетів, покликаних створити

підгрунття для ефективної соціальної роботи на

підприємстві.

Стратегічний менеджмент в таких умовах буде сприяти

не тільки досягненню довгострокових ринкових та фінан(

сових цілей, але й розвитку підприємства як соціально(еко(

номічної відкритої системи, готової до несподіванок не

тільки стратегічного, але й соціального характеру, які, як

показує практика господарювання підприємств України, ще

складніше передбачити та виміряти.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що сучасний

стратегічний менеджмент повинен носити систематичний

характер та мати соціальну складову; соціальна робота має

бути виведена із царини кадрової роботи у окремий напрям

соціального управління; розвиток організаційної культури

підприємства повинен спиратися на зважені стратегічні та

соціальні дії. Тільки у такому сполученні елементів стратег(

ічне управління досягне не тільки результатного, але й соц(

іального ефекту.
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