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Для забезпечення продуктивно�
го функціонування системи управ�
ління професійного виробничого об'єд�
нання бажано запропонувати менед�
жерам загальні принципи створення
і діяльності такої системи, а також
загальні критерії за якими можна
визначити її ефективність.

Становлення менеджменту як
науки супроводжувалось зміною
точки зору на принципи управління,
які повинні забезпечувати ефек�
тивність діяльності будь�якого суб'єк�
та господарювання. Часто принципа�
ми менеджменту на початкових ета�
пах його розвитку називають 14 прин�
ципів продуктивності, визначених
одним із засновників класичної (ад�
міністративної) школи управління
А. Файолем (1841—1925 рр.):

— розподіл праці;
— поєднання влади і відповідаль�

ності;
— дисципліна;
— єдиноначальність;
— єдність керівного центру;
— підлеглість індивідуальних

інтересів загальним цілям і завдан�
ням;

— стимулювання;
— централізація влади;
— ієрархічність;
— порядок;
— справедливість;
— стабільність;
— ініціатива;
— колективний дух [1].
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При цьому представник школи
наукового управління Ф. Тейлор
(1856—1915 рр.) визначив основні чо�
тири принципи управління:

— науковий підхід до виконання
кожного елементу роботи;

— науковий підхід до добробуту,
навчання та тренування робітників;

— кооперація з працівниками;
— розподіл відповідальності за

результатами роботи між менедже�
рами і працівниками [2].

До сучасних принципів менедж�
менту А. Шегда відносить:

— пріоритет споживача;
— надійне обслуговування;
— швидкість і зручність;
— високу якість [3].
Г. Осовська визначає менедж�

мент як творчість, що заснована на
певних принципах:

— єдиноначальності;
— лідерства;
— науковості;
— відповідальності;
— правильного добору та роз�

становки кадрів;
— економічності;
— забезпечення зворотного

зв'язку [4].
Т. Мостенська, В. Новак, М. Луць�

кий і М. Міненко вважають, що до
найбільш важливих принципів управ�
ління організацією на сучасному
етапі бажано віднести принципи:

— наукової обгрунтованості уп�
равління;

— підпорядкування ієрархії ці�
лей;

— поєднання відповідальності і
повноважень;

— спадковості управлінських
рішень;

— планування;
— економічності;
— правильного відбору і розста�

новки кадрів;
— зацікавленості у результатах

праці;
— контролю;
— зворотного зв'язку [2].
Крім принципів управління су�

б'єктом господарювання, які вико�
ристовуються для вирішення конк�
ретних організаційних, соціальних,
економічних і виробничих задач, є
принципи корпоративного управлін�
ня ЄБРР по взаємодії із зацікавлени�
ми особами [5] і принципи корпора�
тивного управління ОЕСР [6].

У 1997 році Європеський банк ре�
конструкції та розвитку спільно з
компанією "Куперс енд Лайбранд"
розробили Раціональні норми і кор�
поративну практику (Sound Business
Standarts and Corporate Practices), в
яких рекомендували загальні підхо�
ди для кредиторів та інвесторів при
прийнятті інвестиційного рішення,
які Т. Мостенська, В. Новак, М. Лу�
цький і Ю. Симоненко узагальнили
як Принципи взаємодії із зацікавле�
ними особами: клієнтами, співробіт�
никами, постачальниками, суспіль�
ством, державними органами та
місцевою владою, акціонерами (табл.
1) [7].

Принципи ОЕСР (ОЕСD Princip�
les of Corporate Govermence), які
прийняті у травні 1999 року на засі�
данні Ради ОЕСР та які і досі є од�
ним із основних міжнародних стан�
дартів корпоративного управління,
на думку цих авторів, стосуються
п'яти площин: прав акціонерів, рівно�
го відношення до акціонерів, ролі
зацікавлених осіб, інформації, ради
директорів (табл. 2) [7].

Таким чином, єдиної думки щодо
принципів управління суб'єктом гос�
подарювання і принципів корпора�
тивного управління на сучасному
етапі розвитку не існує.

Крім того, не визначено загальні
принципи створення і діяльності ви�
робничих професійних об'єднань,
які можуть бути визнані державою
та максимально забезпечувати само�
регулювання галузі, інтереси якої
вони представляють на місцевому,
загальнодержавному і міжнародно�
му рівні. Також не встановлено за�
гальних критеріїв професійної
відповідності виробничого об'єднан�
ня, досягнення яких дасть мож�
ливість стверджувати, що формуван�
ня є професійним і ефективно функ�
ціонуючим з точки зору держави і
всіх зацікавлених сторін.

На сучасному етапі розвитку
суспільства і економіки визначення
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таких принципів і критеріїв профе�
сійної відповідності дасть змогу
створити певні правила і норми для
забезпечення ефективної діяльності
формувань, які законодавчо визнає
держава як виробниче об'єднання,
що представляє інтереси галузі.

На думку автора, до загальних
принципів, які бажано використову�
вати при створенні і організації
діяльності професійних об'єднань, ,
можна віднести наступні: професій�
ності, добровільності, рівноправ�
ності, самоврядності, саморегульо�
ваності, ефективності, соціальної
відповідальності, прозорості та від�
критості.

Автор вважає, що зазначені прин�
ципи відображають загальну основу,
яку кандидати у члени об'єднання,
члени об'єднання і керівні органи
об'єднання повинні визнавати та вит�
римувати для забезпечення ефектив�
ного функціонування формування і
яке при цьому може вважатися про�
фесійним.

Принципи не є обов'язковими,
проте вони можуть бути використані
як рекомендаційні для удосконален�
ня законодавчо�нормативної бази,

яка юридично визначає діяльність
об'єднань на території України та
для підвищення якості змісту внут�
рішніх організаційних документів,
які регламентують діяльність про�
фесійних формувань.

Розглянемо запропоновані
принципи:

1. Принцип професійності — пе�
редбачає запровадження обов'язко�
вої процедури професійного підбо�
ру і прийому у члени об'єднання та

відповідних кваліфікаційних вимог
до представників керівних органів
формування і системи підвищення їх
кваліфікації та самоосвіти.

2. Принцип добровільності — пе�
редбачає добровільну згоду всіх учас�
ників створити професійне об'єднан�
ня на умовах визначених законодав�
чими актами держави та статутними
документами формування.

3. Принцип рівноправності —
передбачає для кожного учасника
об'єднання мати право одного голо�
су, при прийнятті рішень і право вето
— у разі незгоди з рішенням інших
учасників.

4. Принцип самоврядності — пе�
редбачає право об'єднання само�
стійно проводити свою діяльність
відповідно до вимог законодавства
держави та зареєстрованих статут�
них документів без втручання із
зовні.

5. Принцип саморегульованості —
передбачає можливість об'єднання
забезпечувати ефективність функ�
ціонування системи управління (га�
лузі), яку воно представляє, у спів�
праці з державними виконавчими і
законодавчими органами та іншими
суб'єктами господарювання (заці�
кавленими сторонами).

6. Принцип ефективності — пе�
редбачає оптимальне і раціональне
функціонування об'єднання для за�
безпечення досягнення поставлених
цілей, що визначають його учасники,
і що потребує система управління
(галузь) на конкретному етапі роз�
витку.

7. Принцип соціальної відпові�
дальності — передбачає створення
балансу економічних і соціальних
інтересів між керівними органами
об'єднання, його учасниками і всіма
зацікавленими сторонами.

8. Принцип прозорості та відкри�
тості — передбачає процедуру ство�
рення і організацію діяльності ви�
робничого об'єднання, включаючи
дотримання європейських та міжна�
родних стандартів, що забезпечать
високий рівень довіри всіх зацікавле�

Таблиця 1. Принципи корпоративного управління ЄБРР
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Таблиця 2. Принципи корпоративного управління ОЕСР
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них сторін до соціально�економічної
політики формування.

На думку автора, розглянуті прин�
ципи є загальними при створенні і
організації діяльності професійних
об'єднань, які претендують пред�
ставляти інтереси галузі на місцево�
му, всеукраїнському і міжнародно�
му рівні. Одні з них доречно викори�
стовувати при розробці і реєстрації
статутних документів, інші — врахо�
вувати при визначенні першочерго�
вих цілей діяльності, щоб відразу за�
безпечити ефективне функціонуван�
ня об'єднання як своєрідної системи
управління. Використання цих прин�
ципів дозволить уникнути серйозних
прорахунків в управлінні, обгрунту�
вати прийняті рішення, забезпечити
їх реалізацію з мінімальними витра�
тами, створити збалансовані умови
для функціонування керівних орга�
нів об'єднання, його учасників і всіх
зацікавлених сторін. Крім того, дот�
римання цих принципів унеможли�
вить вихід членів об'єднання із його
складу та створення конкуруючого
формування.

При розробці законодавчо�нор�
мативних документів органами зако�
нодавчої і виконавчої влади також
доречно використовувати запропо�
новані загальні принципи створення
і діяльності об'єднань, що дасть мож�
ливість на законодавчому рівні уник�
нути подвійних стандартів.

Визначивши загальні принципи, які
створюють умови для ефективного
функціонування професійних об'є�
днань, доречно відразу запропонувати
можливі критерії професійної відпові�
дності для виробничих об'єднань.

Сьогодні не встановлено загаль�
них критеріїв професійної відповід�
ності виробничого об'єднання, що не
дає можливості стверджувати про
професійність і ефективність функ�
ціонування конкретного формуван�
ня як з точки зору держави, так і всіх
зацікавлених сторін.

На сучасному етапі розвитку
суспільства і економіки визначення
критеріїв професійної відповідності
дасть можливість державним орга�
нам на законодавчому і виконавчо�
му рівні встановити єдині правила і
норми для виробничих формувань,
які бажають і можуть представляти
інтереси цілої галузі.

Теоретичні дослідження, аналіз
і практичний досвід автора дають
змогу запропонувати наступні за�
гальні критерії професійної відпові�
дності виробничого об'єднання:

1. Об'єднання має колегіально
затверджені у відповідному порядку
власні Стандарти діяльності, які не
суперечать законодавчо�норматив�
ним актам держави.

2. Учасники об'єднання відповіда�
ють власним Стандартам діяльності.

3. Об'єднання регулярно прово�
дить сертифікацію членів об'єднан�
ня щодо відповідності власним Стан�
дартам діяльності.

4. Об'єднання має колегіально
затверджені Кваліфікаційні вимоги
щодо фахівців об'єднання, які узго�
джені із загальнодержавними квалі�
фікаційними вимогами.

5. Фахівці об'єднання відповіда�
ють Кваліфікаційним вимогам об'є�
днання.

6. Об'єднання регулярно прово�
дить атестацію фахівців щодо відпо�
відності Кваліфікаційним вимогам
формування.

7. До складу об'єднання входять
суб'єкти господарювання, які покри�
вають понад 51% ринку по одному із
основних напрямків діяльності.

8. Об'єднання забезпечує дивер�
сифікацію напрямків своєї діяль�
ності із обов'язковим рівноправним
залученням до цієї діяльності всіх
бажаючих членів об'єднання.

9. Об'єднання створює умови
для підтримки інноваційного та інве�
стиційного клімату на вітчизняному
ринку.

10. Об'єднання співпрацює з суб'є�
ктами законодавчої ініціативи щодо
створення правового поля сфери
діяльності галузі.

11. Об'єднання публічно висту�
пає експертом з проблем розвитку
сфери діяльності галузі, яку воно
представляє.

12. Об'єднання регулярно взає�
модіє з органами державної та місце�
вої влади, постійно виступає від імені
галузі, яку воно представляє, підпи�
сантом документів, що визначають
умови такої взаємодії.

13. Об'єднання пропагує та реал�
ізує заходи щодо соціальної відпові�
дальності виробника та створює умо�
ви для дотримування європейських і
міжнародних стандартів соціальної
відповідальності його учасниками.

14. Об'єднання дотримується
норм законодавства держави та
вітчизняних стандартів.

15. До об'єднання відсутні пре�
тензії зі сторони державних фіскаль�
них органів.

16. До об'єднання відсутні скар�
ги з боку зацікавлених сторін.

17. Об'єднання є членом про�
фільних міжнародних професійних
об'єднань.

18. Об'єднання є безпосереднім
учасником реалізації міжнародних
програм у сфері діяльності галузі.

19. Об'єднання забезпечує дот�
римання європейських і міжнарод�
них стандартів якості щодо діяль�
ності його учасників.

20. Керівні органи об'єднання за�
безпечують прозорі і демократичні
умови діяльності формування і кож�
ного його учасника.

21. Об'єднання має діючий, пос�
тійно оновлений сайт з повною ін�
формацією про свою діяльність.

22. Об'єднання один раз на рік
проводить незалежний аудит своєї
діяльності та оприлюднює на сайті
його результати.

Зазначені критерії достатньо по�
вно можуть охарактеризувати про�
фесійність виробничого об'єднання
з точки зору дотримання стандартів,
вимог до кваліфікації працівників,
охоплення ринку, диверсифікації на�
прямків діяльності, співпраці з су�
б'єктами законодавчої ініціативи і
органами виконавчої влади, реалі�
зації заходів щодо соціальної відпо�
відальності, міжнародної діяльності,
прозорості і демократичності функ�
ціонування.

Основною метою визначення
рівня дотримання цих критеріїв по�
винно стати встановлення загальної
оцінки щодо визнання виробничого
об'єднання професійним на сучасно�
му етапі розвитку суспільства. Дифе�
ренційований підхід щодо досягнен�
ня кожної із груп цих критеріїв дасть
змогу керівництву формувань і його
членам поетапно і комплексно пла�
нувати свою діяльність реалізуючи
загальні принципи створення і діяль�
ності виробничих об'єднань.

Реалізуючи принципи  і досяга�
ючи відповідного рівня розвитку фор�
мування, здобуде статус професій�
ного і при належній законодавчій
підтримці забезпечить саморегуль�
ваність галузі у співпраці з держав�
ними законодавчими і виконавчими
органами та всіма зацікавленими
сторонами.
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