
ТЕОРІЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УДК 351.824
Варцаба В. І., к.е.н.,
доцент, зав. каф. фінансів,
ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»
vira.vartsaba@gmail.com
Петренко В. П., д.е.н.,
професор кафедри менеджменту
і адміністрування,
ДВНЗ «Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу»
petrenko.v.p@rambler.ru

ГАРМОНІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ — АКТУАЛЬНИЙ
НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ
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теоретичних засад гармонії і гармонізації в процесах і процедурах управління і
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Вступ. Універсалізм поняття «гармонія» підтверджується його масштабним
використанням в самих різноманітних сферах наукової, мистецької, виробничої,
економічної, соціальної, політичної і, навіть, побутової інтелектуальної активності
людства.

У сучасному світі першим феномен гармонії з економічними результатами по-
ведінки людських спільнот об’єднав видатний економіст М. І. Туган-Барановсь-
кий, «гармонічні господарські системи» якого [1] можна вважати прообразом су-
часних «добре упорядкованих і мудрими правами як найбільше забезпечених» [2,
с. 175], успішно функціонуючих, інноваційних і конкурентоздатних соціально-
економічних систем, досягнення позитивних результатів в розвитку яких обумов-
лено належним рівнем управління і менеджменту.

Вперше ж про ідею «гармонічного менеджменту», основаного на числах Фібонач-
чі і «золотому січенні» було згадано в роботі [3] А. Івануса, який інтерпретував біз-
нес-процеси в умовах ринкової економіки у вигляді цілісної системи, всі складові
якої погоджені між собою відповідно логіці стійких гармонічних пропорцій.

Проблемами використання засад гармонізації в різних аспектах управління со-
ціумом і підприємствами в Україні займаються науковці Барзінський В. П., Без-
божний В. Л., Денисов С. Ф., Крючкова І. В., Лукяненко Д. Г., Ляшенко О. М.,
Попова Н. М., Попок А. А., Сорока М. П., Чужиков В. І., Шаріпова О. С., Єлагін
В. П., Юшин С. А. та ін.

Слід вказати, що більшість сучасних зарубіжних і вітчизняних наукових дослі-
джень економіко-управлінського характеру присвячені не стільки основам гармонії в
економіці та управлінні, скільки різноманітним наслідкам «гармонізації», розглядаю-
чи при цьому тільки окремі аспекти гармонізації процесів управління окремими соці-
ально-економічними системами. Це свідчить про те, що сучасна економічна і управ-
лінська наука, використовуючи основні наукові принципи гармонії, можуть і повинні
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через теоретичне обґрунтування можливостей і потенціалу гармонічного управління і
менеджменту сприяти створенню «гармонічної економіки», а за великим рахунком і
«… гармонічного суспільства, основаного на знаннях» [4].

Постановка задач. Створенням суспільства, заснованого на знаннях, була за-
початкована епоха створення якісно нового і дуже специфічного напрямку людсь-
кої активності, спрямованої на інтенсивне генерування нових знань в таких масш-
табах, які можна порівняти тільки із масштабами виробництва, торгівлі та
споживання людством товарів і послуг. Цими змінами обумовлюється необхід-
ність динамічного розвитку з відповідними якісними і кількісними характеристи-
ками всіх тих сфер людської активності, які орієнтовані на нові знання: управлін-
ня, політика, бізнес, виробництво, торгівля тощо. Таким чином, уже сьогодні слід
очікувати появу низки наукових, технологічних, технічних, організаційних та ін.
проблем, пов’язаних з цільовим пошуком, отриманням, агрегацією, аналізом та
ефективним використанням інформаційних потоків з генеруванням вчасних, адек-
ватних і якісних управлінських рішень на всіх рівнях управлінської ієрархії будь-
якої соціально-економічної системи. Все це вимагає наукового обґрунтування до-
цільності розробки специфічних управлінських технологій, які б, ґрунтуючись на
фундаментальних принципах гармонії і гармонізації, забезпечили суттєве покра-
щання результативності і ефективності функціонування сучасних соціально-
економічних систем, чому і присвячено дане дослідження.

Результати дослідження. Звернувшись до відомих визначень і трактувань по-
няття гармонії (табл. 1), звернемо увагу на той факт, що всі приведені визначення
характеризують стан того чи іншого об’єкта — сукупності складових, які за своєю
природою є різнорідними, протилежними і, навіть, конфліктними.

Таблиця 1
Відомі визначення поняття «гармонія»

Гармонія це: Автор Джерело

- поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей (предметів,
явищ, частин цілого)

- [5]

- принцип узгодження різнорідних і навіть протилежних, конфлікт-
них елементів, приведення їх у єдине ціле.

- [6]

- concordia discors («погоджене різноманіття») Горацій [7]

- єднання багатоманітного і погодження різноманітного. Боецій [8]

- внутрішня погодженість і врівноваження протилежностей, які склада-
ють ціле (предмет або сам космос).

Геракліт [9]

- … виникає із протилежностей. …єднання багатоманітних (сутностей) і
погодження різноманіття.

Філолай [10]

Тому, з позицій науки про управління соціально-економічними системами,
стан «гармонії» можна і слід вважати таким станом системи, який досягається
шляхом «гармонізації», в розумінні «… — приведення в стан відповідності, зла-
годженості, збільшення гармонійності» [5, с. 223]. У цьому випадку очевидним
стає факт попереднього знаходження системи в стані «дисгармонії», для якого є
характерним порушення гармонії, відсутність єдності, розлад в якій-небудь спра-
ві, порушення відповідності чогось із чимось і т. п. [11].

У такому разі, під гармонізацією пропонуємо розуміти складний і багатоас-
пектний процес переведення будь-якої соціально-економічної системи
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(об’єкта) та всіх її різноманітних і різноорієнтованих складових підсистем із
стану дисгармонії до стану гармонії під управлінськими впливами їх керівних
органів (суб’єктів).

Тоді, гармонізоване управління і менеджмент — це ніщо інше, як виконання
управлінських функцій з приведення суб’єктами управління системи і всіх її
складових підсистем до стану гармонії та тривале і стабільне їх утримання в
такому стані.

Аналізуючи тлумачення цього терміну в більшості відомих прикладних робіт з
гармонізації процесів і процедур управління вітчизняними і зарубіжними автора-
ми, неважко прийти до висновку, що і «… взаємне погодження, зведення в систе-
му, уніфікація, координація, впорядкування …» [12], і «Регулювання відмінностей
і невідповідностей між різними мірами, методами, процедурами, графіками, спе-
цифікаціями, або системами з метою їх уніфікації або взаємної сумісності» [13]
стосуються тільки окремих процесів управлінської діяльності, серед яких гармоні-
зація: методів, правил, процесів і процедур планування, розробки політик, страте-
гічних і програмних документів, бухгалтерської і фінансової звітності, податків,
окремих механізмів та інструментів реалізації виробничої, збутової, маркетинго-
вої і т. п. діяльності.

Зважаючи на відсутність « … гармонійного розвитку соціальних відносин між
головними суб’єктами базових інститутів у системі: індивід — ринок — грома-
дянське суспільство — держава» [14] і «… передумов гармонізації партнерських
відносин органів влади з бізнесом … « [15], найактуальнішим напрямом дослі-
джень слід вважати «… гармонізацію теолого-етичних, теоретико-методологічних
і правових підстав адаптації вітчизняного діяльнісного простору до вимог приско-
реного розвитку суспільства» [16].

В якості ж найузагальненішої проблеми сьогодення багато авторів у тому чи
тому вигляді визнають той факт, що в Україні «…. існує проблема ролі держави
як головного координуючого суб’єкта в суспільстві…», а її головним завданням
«… є створення механізмів гармонійної взаємодії решти суб’єктів …» [17].

При цьому, більшість вітчизняних дослідників вбачають завдання гармонізації
в необхідності: «… побудови нової моделі організації влади і управління…», в ос-
нові якої «…має бути гармонізація інтересів держави, регіону, територіальної
громади та особи» [17], розбудови інституціонального середовища, яке б «…
сприяло гармонізації соціо-еколого-економічних пріоритетів сталого розвитку»
[18], забезпечення відповідності «… домінуючої в соціумі культури, гармонією
всіх елементів в системі «економіка — політика — культура» [19], «… гармоніза-
цію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі» [20],
«… управління соціумом на базі гармонізації енерго-інформаційних потоків» [21],
«… гармонізації інтересів держави та об’єднань громадян» [22], «… гармонізації
державно-конфесійних відносин» [23], «… гармонізації суспільного життя як …
запобігання злочинності молоді» [24], структурної гармонізації економіки через
створення механізмів, «… які можна назвати «гармонізаторами» інтересів усіх
членів суспільства» [25], «мегарегіональних суперечностей» [26].

З наведених прикладів стає очевидним той факт, що об’єктами гармонізації на
рівні окремих суб’єктів у більшості випадків виступають ендогенні складові, по-
годжене функціонування яких забезпечує їх успішну діяльність, однак ніяким чи-
ном не впливає на стан їх зовнішнього оточення, не приводять до змін у ньому і
не покращують взаємодію із зовнішніми агентами.
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При цьому слід вказати на існування групи екзогенних чинників, які впливають на
всіх суб’єктів і виступають об’єктами гармонізації, серед яких, для прикладу, закони і
норми в різних сферах людської активності, правила, стандарти і нормативи.

Однак, обидві названі вище групи об’єктів не слід, на наш погляд, вважати ре-
левантними суті і завданням гармонізації конфліктуючих протилежностей. Адже,
процедури, методи, політики, закони, нормативи, стандарти, стратегії, програми,
інші документи та форми після так званої гармонізації (іншими словами — уніфі-
кації) втрачають свою конфліктність і не потребують подальших дій з «погодже-
ності і врівноваження протилежностей» [9].

Справжніми об’єктами гармонізованого управління і менеджменту слід вважа-
ти ендогенні і екзогенні складові та характеристики суб’єктів взаємодії в системі,
які після завершення процесу гармонізації інтересів і цілей не втрачають своїх
конфліктних ознак і продовжують залишатися «concordia discors» [7], тобто хоча і
погодженими але різнорідними та різноманітними, в зв’язку з чим вимагають по-
стійних управлінських впливів.

У процесі розвитку вчення про людину та взаємодію А. П. Сорокіним була за-
пропонована типологія соціальних взаємодій [27, с. 21—22], яка більшістю соціо-
логів розглядається як основа всієї системи суспільних відносин. При цьому, соці-
альна дія окремішньої особистості, будучи «першоцеглинкою» соціальної
реальності, виступає базовим елементом системи суспільних відносин і є такою
дією, при якій ця особистість обов’язково враховує дії інших людей та орієнтуєть-
ся на них, гармонізуючи таким чином свою поведінку з оточенням.

Вважаємо, що ці напрацювання можуть бути успішно використані для вирі-
шення актуальної проблем гармонізації взаємовідносин і поведінки суб’єктів по-
літичної, громадянської, ділової і т. п. активності в сучасному лібералізованому,
глобалізованому та інформатизованому ринковому середовищі на основі інтер-
претації останніх в якості своєрідних колективних «першоцеглинок» з притаман-
ними їм потребами та інтересами.

При цьому, пріоритетними об’єктами гармонізації і гармонійного управління-
менеджменту доцільно визначити процеси життєдіяльності суб’єктів ринкового
простору при реалізації ланцюжка «потреби — мотивація — дія — результат —
інтерес» кожним із потенційних учасників соціально-економічного розвитку зок-
рема і всіма разом.

Висновки. Таким чином, цілком очевидно, що «гармонічне суспільство» і «гар-
монічну економіку» доцільно створювати та управляти ними за принципами і техно-
логіями «гармонійного управління» та «гармонійного менеджменту», які необхідно
створити на науково-теоретичних засадах і принципах гармонії і гармонізації.

Пріоритетну позицію в подальших дослідженнях слід віддати проблемі теоре-
тичного обґрунтування і розробки управлінських технологій гармонізації інтере-
сів і цілей суб’єктів управління всіх сфер діяльності і рівнів ієрархічних структур
соціально-економічних систем, а також специфічно орієнтованим інструментам
гармонійного менеджменту.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація. У статті розглянуто сутність соціального партнерства, визначе-
но основні заходи досягнення соціального компромісу в суспільстві через ме-
ханізм залучення бізнесу до розв’язання соціальних питань, проаналізовано
соціальне партнерство в якості системоутворюючого грунту соціально орієн-
тованої економіки, зроблено висновки щодо вибору ефективної моделі соціа-
льного партнерства.

Ключові слова: соціальне партнерство, соціальні партнери, колективний
договір, соціально-економічні відносини.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими чи практичними завданнями. Розвиток інституту соціального парт-
нерства є одним із найефективніших способів цивілізованого вирішення суспіль-
них протиріч, недопущення соціальних конфліктів, успішної підтримки
соціальної, економічної та політичної стабільності в країні. Для України, яка зітк-
нулася із соціальними протиріччями і конфліктами на шляху переходу від адміні-
стративно-командної економіки до ринкової моделі господарювання, необхідно
побудувати ефективний механізм збалансованих взаємовідносин між роботодав-
цями, найманими працівниками і державою у вирішенні невідкладних завдань со-
ціальної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Питанням становлення
соціального партнерства в Україні приділялася велика увага зарубіжними, так і ві-
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