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Зростання ролі громадського сектору в житті нашого
суспільства вимагає високого рівня професіоналізму
від його лідерів. Особливо це актуально зараз, коли
ще не створено систему підготовки керівників НДО на
державному рівні. Саме з урахуванням цих обставин
створювалось видання. Першу частину цього
навчально-методичного посібника присвячено
теоретичним основам менеджменту та громадським
організаціям як об’єктам управління. Традиційно
видання містить чимало вправ та завдань для
самовдосконалення. Видання здійснено ІСКМ та
ЦПТІ в рамках проекту підтриманого Фондом Євразія
за рахунок коштів, наданих USAID.
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Менеджмент неприбуткової організації (Частина І).

Розділ 1. Теоретичні основи менеджменту
1.1. Сутність менеджменту. Основні етапи його
розвитку.

На загальному рівні менеджмент можна визначити,
як управління організацією.
"Організація - це диференційоване і впорядковане
об'єднання індивідів і груп, діючих на підставі спільних
цілей, інтересів і програм." (18; с. 239) Будь-який
соціальний інститут можна розглядати як організацію.
Організації виконують різні функції: виробництво
матеріальних і духовних благ, надання послуг, охорона
здоров'я, оточуючого середовища, пошук нових знань і
т.п. Будь-яка організація, будь-то підприємство, фірма,
заклад культури чи НДО, являє собою систему свідомо
координованої діяльності двох і більше людей. Люди в
організації можуть змінюватися, але ролі, які вони
виконують, зберігаються. Відповідно зберігається і сама
організація. Така відносна стабільність стає можливою
завдяки управлінню.
Під управлінням в кібернетиці розуміють такий
вплив на об'єкт (процес), який обирається з багатьох
можливих взаємодій з урахуванням поставленої мети,
стану об'єкта (процесу), його характеристик і веде до
поліпшення функціонування чи розвитку даного об'єкта,
тобто до наближення мети. (9; с.104-105).
Управляти - це не придушувати, не нав'язувати
об'єкту (процесу) хід, що протирічить його природі, а
навпаки - максимально враховувати природу процесу,
узгоджувати кожний вплив на процес з його логікою. При
управлінні організацією і процесами, що відбуваються в
ній, свобода виступає як нагальна необхідність.
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Управлінська діяльність - це систематизуючий
фактор, що забезпечує цілісне функціонування,
збереження і розвиток організації.
Управління,
як
цілеспрямований
і
систематизуючий процес, спрямований на підвищення
результативності організації і включає в себе відносно
самостійні і послідовні елементи:
•
сприйняття і усвідомлення загальної мети
управління;
•
збір, систематизація і передача інформації про
реальні можливості в плані досягнення
поставлених цілей;
•
виробка (обґрунтування) і прийняття рішення;
•
перетворення рішення в різні форми команд;
•
забезпечення виконання команд;
•
аналіз ефективності прийнятого рішення в аспекті
поставленої мети і, у випадку необхідності, її
корекція;
Як бачимо, завдання управління полягає в тому,
щоб по-перше, зібрати інформацію про керований об'єкт,
оцінити ці відомості і лише потім пропонувати варіанти
ефективного вирішення проблеми.
Роль теорії управління необхідно розглядати з
врахуванням найбільш відомих концепцій організації
виробництва. Ці теорії з'явилися на початку минулого
століття, коли функція управління відокремилася від
власника і виник спеціальний інститут професійних
організаторів виробництва - так званих менеджерів.
Становлення і розвиток менеджменту пов'язані з
вченнями Ф.Тейлора, Г.Файоля, А.Маслоу, Г.Хікса,
Р.Джулета, Л.Алена та ін.
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Менеджмент неприбуткової організації (Частина І).

Наочне уявлення про внесок різних теорій
управління в розвиток менеджменту дає Таблиця №1.
В монографії Мекона М.Х., Алберта М., Х'ядоурі
Ф. "Основи менеджмента" (10; с.70) також узагальнюється
внесок різних наукових напрямків в розвиток
менеджменту.
Таблиця №І. Внесок різних теорій у розвиток менеджменту.
ЕТАП
РОКИ

ВКЛАД В РОЗВИТОК
МЕНЕДЖМЕНТУ
1 ЕТАП

2 ЕТАП

1900-1920

1920-1940

3 ЕТАП

1940-1960

4 ЕТАП

1960-1970
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Зародження менеджменту. Роль і
значення управління в організації
виробництва.
(Ф. Тейлор)
Виділення менеджменту як науки.
Визначення основних функцій
менеджменту: планування, організація
управління, мотивація і реіулювання,
контроль. Ствердження керуючих
принципів: чітка регламентація,
розподіл роботи і дисципліна,
підпорядкованість інтересів,
заохочення, стабільність персоналу,
справедливість. (А.Файоль)
Теорія "людських відносин"
(А.Маслоу, менеджмент з
гуманістично-психологічним
нахилом, посилення ініціативи,
ділової активності людей через
розвиток вищих потреб шляхом
задоволення нижчих. Розроблено
ієрархію потреб: фізіологічні,
потреба в надійності, соціальні
потреби, усвідомлення власної
гідності, реалізація самого себе
Залучення в процес управління технічних
засобів. Комп'ютеризація системи
управління.
Замість вербального (словесного) аналізу
використання математичних моделей в
рішенні важких ситуацій.

5 ЕТАП

1970-1980

6 ЕТАП

Починаючи з
1980

Ситуативний менеджмент. Основний принцип гнучкість методів, форм управління. Творче
управління з використанням стратегічного
планування і з використанням творчих ідей
інших спеціалістів.
Мета менеджменту: створити ефективну
організацію і потім змінювати її таким чином,
щоб вона відповідала завданням і обставинам, що
також постійно змінюються.
Управління розглядається в тісному зв'язку з
ринком і з маркетингом. Маркетинг - наука і
мистецтво управління обміном, управління
ринком. Маркетинг - система організації і
управління діяльністю підприємства по
розробці нових видів товарів чи послуг та їх
реалізації на основі вивчення ринку і потреб
споживача.
______________________________________

•
•
•
•

Автори виділяють чотири основні школи:
школа наукового управління;
школа людських відносин і поведінкових наук;
класична школа управління;
школа науки управління.
Школа наукового управління
Застосування наукового аналізу для визначення
ефективних засобів виконання завдання;
Відбір працівників, які найбільш пасують до
виконання завдань, і забезпечення їхньої фахової
підготовки;
Забезпечення працівників ресурсами необхідними
для виконання завдань;
Систематичне і правильне використання
матеріального стимулювання для підвищення
продукгивності;
Відокремлення планування і обдумування від
процесу самої праці.
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Школа людських відносин і поведінкових наук
•
використання прийомів управління
міжособистісними відносинами для підвищення
рівня задоволення і продуктивності;
•
застосування наук про поведінку до управління і до
такого формування організації, щоб кожен працівник
мав змогу використати їх відповідно до своїх потреб.
Класична школа
•
розвиток принципів управління;
•
опис функцій управління;
•
систематизований підхід до управління всією
організацією.
Школа науки управління
•
поглиблення розуміння складних проблем
управління на основі розробки і застосування
моделей;
•
розвиток кількісних методів на допомогу
керівникам, які приймають рішення у складних
ситуаціях.
Отже, ми бачимо, що кожний етап, кожна наукова
управлінська школа робить свій особливий внесок в розвиток
менеджменту. Сучасний менеджмент представляє собою
сукупність теоретичних і практичних знань, в яких
узагальнені дані різних наукових шкіл і напрямків.
Об'єкт управління (організація чи її підрозділ)
розглядається як складна соціотехнічна система, в якій
взаємодіють технічний і соціальний компоненти:
Технічний компонент об'єкту управління включає в
себе засоби виробництва (будівлі, машини, обладнання); різні
види технологій, що використовуються в діяльності
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організації, а також структуру організації, рівень професійної
підготовки як персоналу, так і самих управлінських кадрів.
Соціальний компонент об'єкту управління виявляється не
менш важливим. Він включає в себе різні форми
стимулювання праці, стилі спілкування, організаційну
культуру та інш. В працях американських науковців Т.Пітерса
і Р.Уотерліна управління організацією як соціальною
системою розкривається з позиції концепції семи "с",
тобто з точки зору семи характеристик самої організації:
1. Стратегії.
2. Структури.
3. Системи.
4. Складу кадрів.
5. Стилю керівництва.
6. Суми навичок і вмінь.
7. Спільних цінностей.
Як бачимо, об'єктом управління організацією в
першу чергу повинен стати людський ресурс, який
проявляється в кадровому складі, стилі і звичках,
цінностях.
В західній науковій літературі відмічається, що для
сучасного управління соціотехнічною системою
характерно наступне:
•
нові підходи до розміщення коштів виробництва.
Обладнання, апаратура, механізми повинні
розміщуватись таким чином, щоб розміщення
сприяло ефективному завершенню об'ємів робіт;
•
нові підходи до підготовки і перепідготовки
кадрів. Професійна підготовка кадрів повинна
бути поліфункціональною. Співробітники
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повинні оволодівати паралельними
спеціальностями;
•
наявність філософської бази в організації, тобто
усвідомлення кожним працівником своєї мети,
свого призначення, готовність розділити з
керівництвом відповідальність за результати праці;
•
наявність культури управління, яка надала
кожному співробітнику реальні можливості для
участі в управлінні.
Отже, менеджмент слід розглядати як систему дій,
що забезпечують узгоджену роботу персоналу організації, а
також її технічного компонента для досягнення оптимальних
результатів.
Кінцева мета менеджменту - створити ефективну
організацію, а потім змінювати її так, щоб вона відповідала
цілям та завданням, що змінюються.
Менеджмент можна визначити також як сукупність
принципів, методів, засобів і форм управління організацією
з метою підвищення ефективності її діяльності.
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1.2. Види управління і принципи менеджменту.
Для розуміння сутності менеджменту доцільно
звернутися до теорії управління. В кібернетиці виділяють
два види управління:
•
управління без зворотного зв'язку, тобто без
регуляції перебігу керованого процесу з боку
управлінця;
•
управління, при якому отримують відомості про
стан керованого об'єкту (процесу) і регулюють його у
відповідності з даними, отриманими від
зворотного зв'язку.
Таким чином, управління може здійснюватися
по-різному:
•
за принципом "чорної скрині", коли зворотній
зв'язок, а відповідно і регуляція процесу
здійснюється тільки з урахуванням "виходу"
кінцевого продукту процесу. Шлях, який веде до
цього продукту, лишається невідомим;
•
за принципом "білої, так-званої прозорої скрині". У
цьому випадку збирається інформація про сам
процес отримання кінцевого продукту. Принцип
"чорної скрині" зазвичай пов'язують з
аналізом системи управління на рівні макропідходу, а "білу
скриню" використовують для аналізу на рівні
мікропідходу.
При вирішенні питання про вибір виду та принципу
управління, враховують:
•
складність керованого процесу (об'єкту);
ступінь вивченності його закономірностей;
множинність внутрішніх та зовнішніх факторів
впливу;
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множинність перепон, ризиків, що впливають на
об'єкт (процес).
До управління за принципом "чорної скрині"
вдаються у тому випадку, коли необхідні відомості про
керовану систему, а також про можливі перешкоди, що на
неї впливають, невідомі. При цьому, багато авторів
вважають, що цей принцип є обмеженим у своїх
можливостях і тому рекомендують використовувати
управління за принципом "білої скрині".
У випадку управління організацією, об'єктом
управлінського впливу є складна соціотехнічна система.
Тому між зовнішнім впливом та зовнішньою реакцією
(дією, що виникає у відповідь) немає однозначного зв'язку.
Завжди має місце фактор ризику, загрози. Ось чому
менеджер повинен передбачати всілякі труднощі, які
виходять з джерел, що впливають на організацію. Джерела
зовнішнього середовища знаходяться між собою у тісному
взаємозв'язку, тому зміна одних впливів призводить до
зміни інших.
В процесі управління організацією результат
залежить не тільки від безпосереднього впливу на об'єкт,
але і від поєднання різних ресурсів в даний момент і від
попереднього досвіду діяльності. Це означає, що до
управління
соціо-технічною
системою
можна
застосовувати принцип "білої скрині". Здійснення такого
управління можливо при виконанні наступних вимог:
•
означення мети управління;
•
встановлення початкового стану керованого процесу;
•
означення програми впливів, що передбачає
перехідні стани процесу;
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•

отримання інформації по певній системі параметрів
про стан керованого об'єкту (забезпечення
зворотного зв'язку);
•
забезпечення переробки інформації, що була
отримана по каналу зворотного зв'язку;
•
вироблення корегуючих впливів.
Розглянемо кожен з перерахованих вище
компонентів по відношенню до управління організацією.
Мета управління. Управління завжди носить
цілеспрямований характер. В одних випадках його мета
полягає в тому, щоб підтримати керований об'єкт (процес) в
одному і тому ж заданому стані, в других - не допускати
виходу його за певні рамки, а в третіх - мета управління
полягає в зміні стану керованого процесу, в доведенні його
до завчасно наміченого.
Наприклад, суть управління підприємницькою
структурою полягає в тому, щоб наявні ресурси, праця,
матеріали та інші активи поєднати в такі комбінації, які
збільшать їх первинну вартість. При цьому здійснюються
якійсь зміни, вводяться нововведення, створюється новий
порядок діяльності.
Аналіз цілей управління повинен бути проведений
спочатку на макрорівні, тобто, необхідно уявити всі ті
зміни, які повинні бути внесені в організацію під впливом
зовнішнього середовища, яке забезпечує організацію
ресурсами, кадрами, енергією, споживачами (клієнтами).
Важливо з'ясувати найбільш вагомі для організації
джерела (чинники) з тим, щоб вже на наступному етапі
мікроаналізу, при визначенні цілей управління, знайти
найбільш адекватні способи реагування на зовнішній
вплив. На цьому етапі аналіз повинен бути доведений до
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виділення пріоритетних видів діяльності, які необхідно
здійснювати для реалізації поставленої мети.
Встановлення початкового стану організації і
процесів, що відбуваються в ній. Як і у випадку
визначення цілей управління, аналіз початкового стану
організації повинен бути проведений на двох рівнях:
•
встановлення відповідності можливостей
організації поставленим на даному етапі цілям;
•
встановлення наявності конкретних ресурсів,
необхідних для виконання пріоритетної діяльності.
При перевірці наявності необхідних ресурсів може
бути два випадки:
•
всі необхідні ресурси наявні;
•
частина ресурсів відсутня чи не відповідає тим
показникам, які необхідні для досягнення цілей. В
першому випадку при визначенні програми
управління передбачаються тільки нові види діяльності,
необхідні для досягнення мети, у другому - спочатку
формуються відсутні ланки з системи вже існуючих
ресурсів, а потім - види діяльності, що передбачені метою.
Визначення
програми
впливів,
що
передбачають перехідний стан. Успішність досягнення
мети діяльності організації залежить від знання основних
проміжних станів та їх послідовності. Програма
управління повинна забезпечити проходження діяльності
організації через основні якісні етапи цього процесу.
Етап - це складова частина програми, це конкретне
завдання, що спрямоване на досягнення програмної мети.
Кожен з етапів пов'язаний з певною проблемою і
спрямований на її вирішення в повному обсязі. Ось чому
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важко вказати конкретний зміст цих етапів та їх
послідовність.
Наприклад, ЦПТІ визначив мету своєї діяльності в
укріпленні життєздатності регіональних НДО на основі
створення сприятливого середовища для їхнього
саморозвитку. Основний шлях досягнення цієї мети партнерські відносини із закладами культури. Дана мета
визначила послідовно-поступальний розвиток відносин
ЦПТІ із закладами культури:
1 етап - мотиваційно-підготовчий;
2 етап - організаційний. Це етап підтримки НДО
ресурсним центром на базі
інформаційно-консультативної мережі, створеної в
районних будинках культури;
3 етап - корекційний. Етап вдосконалення діяльності НДО
шляхом підвищення якості послуг, що надаються їм
в інформаційно-консультативних пунктах ЦПТІ;
4 етап - творчий (перетворюючий; саморозвиток).
Регіональні НДО створюють власні проекти і
приймають участь в конкурсі проектів.
Забезпечення зворотного зв'язку. Поняття
зворотного зв'язку пов'язане з виникненням кібернетики.
Н. Віннер ввів це поняття на основі узагальнення даних
перш за все в області теорії автоматичного регулювання.
Проте необхідність зворотного зв'язку в поведінці тварини
і діяльності людини була обґрунтована фізіологами і
психологами значно раніше. (І.П. Павлов, Е. Торндайк,
П.К. Анохін, Н.Н. Бернштейн).
Здійснення зворотного зв'язку відносно управління
організацією передбачає рішення наступних проблем:
•
визначення змісту зворотного зв'язку;
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•

визначення частоти зворотного зв'язку.
Визначити зміст зворотного зв'язку означає
визначити сукупність контрольованих характеристик, що
базуються з одного боку на цілях організації та з іншого на змісті програм. Загальне правило полягає в тому, що
контролю підлягають основні незалежні характеристики,
спільна зміна яких і призводить до переходу з одного
якісного стану в інший.
Керовані характеристики - це кількісно-якісні
критерії, покладені в основу зміни досягнення
поставлених цілей.
Наприклад, екологічна організація сформулювала
мету (задачу) - організувати на регіональному ТУ
щонедільну програму, яка б забезпечила населення
важливою для його життєдіяльності екологічною та
культурно-історичною інформацією.
Характеристиками
(показниками),
що
контролюються, для цієї мети можуть виступати:
•
рангове місце екологічної передачі серед інших
програм регіонального ТУ;
•
точка зору телеглядачів до передачі;
•
точка зору телеглядачів після передачі.
Корекційні впливи. Відомості про хід реалізації
програми, отримані за допомогою зворотного зв'язку,
дозволяють вносити в неї певні корективи. З кібернетичної
точки зору, корегування може здійснюватися трьома
шляхами:
•
реагування на очікувані зміни ситуації (за
непрямими ознакам передбачають шкідливий
вплив на організацію і у відповідності з їхнім
характером проводиться перебудова програми);

•

реагування на отримані зміни в ситуації (корекція
програми проводиться у відповідності із змінами
умов роботи організації);
•
реагування на помилки (корекція проводиться у
відповідності з характером відхилень, тобто на
основі аналізу помилок).
Відносно управління діяльністю неприбутковою
організацією можуть бути використані всі три шляхи. В
першому і в другому випадках корекція дозволяє уникнути
відхилень в процесі керування, оскільки виробляється
раніше, ніж умови, що вже змінилися, і які зможуть
негативно вплинути на процес. У третьому випадку в
програму вносяться зміни, що дозволяють врахувати
характер помилок і ліквідувати їх.
Таким чином, аналіз діяльності організації як
об'єкту управління свідчить про те, що специфіка цього
процесу вимагає циклічного управління за принципом
"білої скриньки". Для реалізації такого управління
необхідно мати дані, що дозволяють вирішити наступні
задачі:
•
точне визначення об'єкту керування;
•
визначення системи незалежних характеристик
(показників) об'єкту керування. Це необхідно для
отримання інформації по каналу зворотного
зв'язку;
•
корегуючі впливи на керований об'єкт.
Принципи менеджменту - це вихідні положення,
які визначають основні вимоги результативності керування
організацією. Принципи є конкретизацією, відображенням
законів суспільства та їх закономірностей. В принципах
менеджменту відображаються наступні закономірності:
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•

закони, що розкривають сутність технологічного
способу виробництва. В них відображаються
відносини людини і природи, людини і техніки;
•
соціально-екологічні закони притаманні розвитку
виробничих відносин;
•
соціальні закони, які розкривають сутність
відносин між соціальними верствами і
прошарками в процесі суспільного виробництва;
•
правові закони, які закріплені в
нормативно-правових актах;
•
соціально-психологічні закони, що відображають
вплив соціальних умов на поведінку, а також
міжособистісні, міжгрупові відносини в процесі
праці, обміну, розподілу і споживання
матеріальних і духовних цінностей.
З іншого боку, принципи є відображенням
закономірних зв'язків, що притаманні самому управлінню,
як цілісній формації, а також її окремим елементам.
Розглянемо основні принципи менеджменту:
•
чітке формулювання основної мети управління;
•
чітка спрямованість менеджмент-діяльності для
досягнення мети організації;
•
принцип врахування індивідуальних
особливостей персоналу;
•
принцип єдиного начала (працівник повинен
отримувати вказівки від одного й того ж керівника
і звітувати не більш, ніж перед одним керівником);
•
принцип спеціалізації в сфері управління (всі дії,
які регулярно повторюються необхідно
розподілити між персоналом і не дублювати їх);
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принцип діапазону управління
(рекомендується мати не більше 6-12 підлеглих);
•
принцип економічності;
•
принцип чіткої регламентації
повноважень і ступеня відповідальності кожного
робітника;
•
принцип справедливості у вирішенні
конфліктних ситуацій.
•
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1.3. Управлінські функції в менеджменті.

В теорії менеджменту управлінська діяльність
розглядається як системоутворюючий фактор, який
забезпечує цілісне функціонування, збереження і розвиток
організації.
Управлінська діяльність складається з циклів, які
повторюються і котрі забезпечують досягнення системи
цілей. Це так звані функції управління (планування,
організація управління, мотивація, контроль).
Управлінські функції - це циклічні процеси, що
повторюються і забезпечують досягнення системи цілей,
ефективне функціонування, збереження і розвиток
організації
(Файоль).
Управлінські
функції
в
управлінському процесі можна проілюструвати увигаяді
схеми:
Схема ]. Управлінські функції в процесі управління.

Планування
Контроль

Організація
управління
Мотивація,
регулювання

Планування - обов'язковий елемент управлінської
діяльності. Його справедливо вважають початком і
основою менеджменту.

1.3. Управлінські функції в менеджменті.

План - це заздалегідь намічений порядок,
послідовність здійснення трудової діяльності. Готовий
план показує що, як, коли і ким буде виконано.
У залежності від того, який період часу охоплюють
заплановані заходи, розрізняють такі види планів:
•
стратегічний;
•
тактичний;
•
операційний;
•
поточний.
Особливе місце в менеджменті належить
стратегічному плануванню. У стратегічному плані
визначається чим буде займатися організація в перспективі
на найближчі 3-5 років і як вона буде це здійснювати. У
стратегії завжди відбивається найбільш значуща ціль
організації; програми, послуги, що вона буде робити;
методи залучення і використання матеріально-технічних і
людських ресурсів.
Будь-який план повинен задовольняти такі вимоги:
•
він повинен бути економічно обґрунтованим і
раціональним (досягти кінцевої цілі з найменшими
витратами часу, фінансів і ресурсів);
•
він повинен спиратися на реальні можливості
організації (групи або окремого індивіда);
•
він повинен бути достатньо гнучким (можливість
вносити зміни в процес його реалізації без збитку
для досягнення поставленої цілі).
Рівні планування:
•
рівень планування цілей і завдань;
•
рівень рангового планування (виділяються
більш важливі цілі);
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•
•
•

•

•

•

рівень планування етапів діяльності (розглядається
кожне окреме завдання);
рівень планування засобів досягнення цілі, засобів
рішення завдання;
рівень планування умов (аналіз проблем, аналіз
відповідності передбачуваних засобів поставленим
цілям і реальним умовам);
рівень альтернативного планування (оцінити
можливість досягнення мети за допомогою
обраного засобу);
рівень раціонального планування (усі спочатку
поставлені цілі, засоби, умови, проблеми, запасні
варіанти уявити у вигляді єдиної раціонально
організованої діяльності, де окремі плани
об'єднані, причому так, щоб якісь дії виконувалися
паралельно й в один і той же час);
рівень сценарного планування (оцінити можливість
виникнення проблем, труднощів, несприятливих
ситуацій, що заважатимуть реалізації плану;
оцінити причину виникнення труднощів (чому?);
відокремити здогадки від реальних фактів і подій;
визначити, яка додаткова інформація потрібна, яку
інформацію необхідно уточнити, зібрати, вивчити,
які дії можуть допомогти подоланню можливих
труднощів, які сценарії дій варто передбачити на
всі несприятливі випадки).

Організація управління - це забезпечення
виконання плану.

1.3. Управлінські функції в менеджменті.

Головне завдання організації управління - визначити
хто за що відповідає, хто з ким повинен співпрацювати
на різних етапах виконання плану.
Форми організації управління:
•
делегування повноважень;
•
створення організаційної структури об'єднання структури підпорядкування і відповідальності;
•
регламентування прав, обов'язків, фахових функцій
робітників (юридичне оформлення прав і
обов'язків у посадових інструкціях, трудових
контрактах);
•
нормування працевитрат і термінів виконання
визначених робіт;
•
інструктаж робітників; прийняття управлінських
рішень.
Важливою формою управлінської діяльності є
делегування повноважень, тобто передача частини
управлінських функцій більш низькому рівню, передача
повноважень униз, але зі зберіганням відповідальності.
Повноваження - право приймати рішення.
Виділяють:
•
лінійні повноваження - право вирішувати всі
проблеми підрозділу;
•
штатні повноваження (право радити, але не
вирішувати);
•
функціональні повноваження (за рішенням
визначеної функції, наприклад, пошук волонтерів).
Ефективність передачі повноважень зростає, якщо
керівник:
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Таблиця № 2. Рівні прийняття рішень та управлінські

Рівень другий:
селективний

Рівень перший: рутинний

Тип
рішен
ня

Рівень третій:
адаптаційний

оцінює ризик (тому що можливе нанесення збитку
якості, робота може бути не виконана, тому важливі
справи менеджеру краще виконувати самому);
•
передає повноваження здібним людям;
•
домагається загального чіткого розуміння цілей;
•
регулярно проводить консультування, щоб
контролювати процес виконання завдання і
надавати своєчасну допомогу підлеглому.
Прийняття управлінських рішень - важливий
елемент організації діяльності. За формою ухвалення
рішення бувають:
•
одноосібні;
•
колегіальні;
•
колективні.
Колегіальні рішення приймаються на основі
обговорення проблеми зі спеціалістами, пошуку
оптимального варіанту з урахуванням запропонованих
ідей, але остаточне формулювання рішення і вся повнота
відповідальності належить при цьому керівнику.
Колективні рішення приймаються колективом на
основі голосування, відповідальність за наслідки лежить
на всьому колективі, а не на керівнику.
Виділяють чотири рівні ухвалення рішення, для
кожного з них необхідні певні управлінські навички (див.
наступну сторінку).
Прийняття управлінських рішень - складний,
багатоступінчастий процес, у якому можна виділити п'ять
стадій:
вивчення проблеми;
розробка ідей;
оцінка ідей;

Рівень четвертий:
творчий

•
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Навички, необхідні
керівнику

Характеристика типу рішення

Рішення приймаються у
відповідності з наявною програмою,
керівник повинен ідентифікувати
ситуації та взяти відповідальність за
певні дії на себе.
Труднощі можуть виникати якщо
менеджер некомпетентний, діє
нелогічно чи виявляє нерішучість.
Керівник, який правильно розуміє
ситуацію, який робить вірні
висновки, досягає того, що
необхідно. На цьому рівні непотрібно
творчого підходу.
Керівник оцінює достоїнства цілого
кола можливих рішень та
намагається обрати ті дії, котрі є
найкращими для даної ситуації, є
найбільш ефективними,
економічними.

• Неухильне
виконання
процедури, правил,
інструкцій.
• Розумна оцінка
ситуації.
• Контроль.

•
•
•

Встановлення цілей.
Планування.
Аналіз інформації.

Адаптаційні рішення викликають
• Ідентифікація
труднощі, тому що тут керівник
проблем.
шукає нове рішення відомої
• Систематизоване
проблеми, він повинен зуміти
рішення проблем.
відмовитись від звичного, вже
• Створення робочих
застарілого підходу до проблеми та
груп.
виробити творче вирішення. Успіх • Аналіз можливого
керівника залежить від його
ризику.
особистої ініціативи та здатності
робити прорив в невідоме.
Найбільш складні рішення.
• Творче управління.
Керівнику необхідно знайти способи • Стратегічне
розуміння зовсім неочікуваних та
планування.
непередбачуваних проблем. Для
вирішення таких проблем погрібні
нові уявлення та методи, здатність
мислити по-новому, творчо
вирішувати проблему, обговорюючи
та використовуючи творчі ідеї інших
спеціалістів.
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планування нововведень,
зворотний зв'язок і аналіз.
Кожна з цих стадій, маючи свою специфіку,
реалізується в послідовно здійснюваних кроках.
Перша стадія - вивчення проблеми - містить у собі:
1) Постановку проблеми, що складається з таких
послідовних кроків:
- усвідомлення конкретних труднощів, природи
проблеми;
- усвідомлення цілей, тобто розуміння того, чого мають
намір домогтися;
- виділення критеріїв успіху (як визначити, досягай ми
поставлених цілей чи ні; який кінцевий результат
потрібен?).
2) Делегування повноважень компетентному
спеціалісту, що буде збирати інформацію для прийняття
рішень, розглядати проблему. Делегування містить у собі
такі кроки:
- підготовка співробітника;
- пояснення задачі;
показ зразка вирішення завдання;
- подальше виконання співробітником під наглядом
компетентного спеціаліста;
- повна передача співробітнику роботи і здійснення
тільки контролю за виконанням.
3) Збір інформації, побудова інформаційної моделі
проблемної ситуації. Важливо брати до уваги не тільки
інформацію, здобуту своїми співробітниками, але і
отриману від "опонентів", "конкурентів".
4) Побудова концептуальної моделі проблемної
ситуації, цілісне розуміння проблеми.
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Друга стадія - вироблення ідей. Найбільш
ефективним на цій стадії є метод "мозкового штурму".
Учасники "штурму" знайомляться із ситуацією, із
сукупністю чинників і явищ, що характеризують проблему,
і пропонують свої рішення.
Третя стадія - оцінка ідей, альтернатив, відсів ідей.
Ця стадія містить у собі такі кроки:
оцінити достоїнства, переваги ідеї в цілому;
- оцінити реалістичність, практичність, економічність
ідеї;
- оцінити наслідки реалізації ідеї, ризик невдачі.
Четверта стадія - планування нововведень,
планування виконання рішення. На цій стадії важливо
визначити, які роботи, хто і до якого терміну повинен виконати.
П'ята стадія - зворотній зв'язок - містить у собі:
практичну реалізацію дій, плану, управлінські рішення;
контроль і аналіз результатів для їхнього поліпшення;
- корекція управлінського рішення, повернення на
стадію "вивчення проблеми", або "вироблення ідей",
або інші проміжні етапи.
Контроль - це процес, за допомогою якого
керівники всіх рівнів перевіряють правильність своїх
рішень, обґрунтованість критеріїв і показників, що лежать
в основі діяльності підлеглих.
Види контролю:
•
поточний контроль за відхиленнями;
•
контроль, що випереджає;
•
підсумковий контроль.
Поточний контроль проводиться безпосередньо в
процесі роботи з урахуванням об'єктивних та істотних
показників. У ході поточного контролю з'ясовується, які
відхилення від наміченого небезпечні, істотні, а які припустимі.
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Контроль, що випереджає, має за мету не припустити
відхилень, попередити збої. Під час контролю, що випереджає,
проводяться іноді корекційні впливи, щоб запобігти
небажаним змінам.
Підсумковий контроль дає керівнику інформацію для
наступного планування (у тому випадку, якщо аналогічні
роботи будуть проводитися надалі). Проте, головне його
призначення - переконатися, чи досягнута поставлена мета,
проаналізувати проблеми, що виникли на шляху до її
досягнення, а також пошук оптимальних варіантів їх
вирішення.
До контролю встановлюють такі вимоги:
•
об'єктивність оцінки діяльності організації і
персоналу;
•
вчасність проведення;
•
відкритість контролю (підлеглі мають знати,
що і як контролюють, про результати
контролю треба повідомити підлеглих;
•
економічність контролю (мінімізація витрат на його
проведення).
Мотивація і регулювання. Будь-який керівник для
спонукання підлеглих до гарної, сумлінної, якісної роботи
повинен піклуватися про підвищення рівня їхньої
задоволеності. Для цього він посилює головні мотиватори.
Таблиця №3 Регулятори мотивації г мотиви.
Р е г у л я т о р и
1. Робоче середовище
Зручне робоче місце
Чистота
Низький рівень шуму
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2. Винагорода
Добра оплата праці
Справедлива винагорода
за результатами роботи
(премії)

З.Безпека
Відчуття своєї
належності,
необхідності для
організації Повага,
визнання, схвалення з
боку колег та керівника

1.3. Управлінські функції в менеджменті.
Дизайн

Соціальні блага
(медобслуговування, спорт,
культурний відпочинок і т.д.)

Добрі відносини в
колективі

Добрі фізичні умови
роботи
4. Особистісний
ріст
Можливість для
навчання
Можливість кар'єри
Ріст відповідальності
та впливу
Можливість
творчості,
самовираження

Головні мотиви
5. Почуття співучасті
Відчуття користі від своєї
роботи
Інформованість про справи,
плани, перспективи організації
Врахування керівництвом
особистих думок працівників
Спільне прийняття рішень

6. Інтерес та виклик
Цікава робота
Робота, яка
ускладнюється та вимагає
росту майстерності
Зростаюча
відповідальність
Змагальний ефект,
постановка складних
цікавих цілей

Виділяють
такі методи
стимулювання
результативності праці:
• економічні методи (грошові заохочення або покарання
у вигляді позбавлення премії, штрафів);
• цільовий метод (постановка перед підлеглими
конкретних і нових трудових цілей підвищує його
ефективність);
• метод розширення і збагачення робіт (розширити
роботу - це значить дати робітнику більше роботи того
ж типу, тоді як для збагачення праці йому доручають
більш складну роботу або більш високого порядку
роботу, більш різноманітну, більш значущу, більш
самостійну і т.п.);
• метод співучасті або залучення робітників (робітники
беруть участь у спільному прийнятті рішень, що
підвищує їхню активність і задоволеність роботою).
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1.4. Професійні вимоги до менеджера.

Менеджери (англ. manager - той, що керує) специфічний соціальний прошарок суспільства, що
складається з професійних управляючих (директорів
компаній і фірм, керівників окремих підрозділів
підприємства, тощо).
Менеджер - це керівник, що обіймає постійну
посаду, має спеціальну підготовку з менеджменту і
підпорядкованих йому людей.
В залежності від масштабів організації чи
підприємства, виділяються менеджери високої, середньої
та низької ланки. Так, в США у великих корпораціях
менеджерами високої ланки є 2 - 3 особи (президент,
віце-президенти). З 12,5 млн. управляючих тут близько 10
тис. менеджерів високої ланки. Менеджери високої ланки
повинні бути всебічно обізнаними у сфері зв'язків в
середині корпорації, а також підтримувати зв'язки з
посадовцями держапарату.
До менеджерів середньої ланки відносять
керівників підрозділів (цехів, відділів та інш.). Вони
повинні мати повні, глибоко професійні знання про всі
особливості керованого ними підрозділу, а також мати
уявлення про інші структурні елементи своєї організації.
До обов'язків менеджерів середньої ланки входить підбір
і розподілення кадрів для свого відділу.
Найбільш численною є група менеджерів низької
ланки (майстри, бригадири та інш.). Окрім глибокого
знання процесу виробництва на своїй ділянці вони повинні
вміти налагоджувати контакти з усіма працівниками свого
підрозділу.
ЗО
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Зарубіжні менеджери високої і середньої ланки
отримують спеціальну професійну освіту на базі вищих
учбових закладів. Менеджерів низької ланки, як правило,
готують учбові центри на базі великих корпорацій.
Опитування відомих менеджерів США, Європи,
Японії показали, що вони в якості найважливіших
факторів успіху своєї діяльності виділяють наступне:
•
бажання і зацікавленість людини, що займається
менеджментом;
•
вміння працювати з людьми, вміння спілкуватися,
взаємодіяти, переконувати, впливати на людей;
•
гнучкість, нестандартність, оригінальність
мислення, здатність знаходити правильні рішення;
•
оптимальне поєднання розкутості і
відповідальності;
•
здатність передбачити майбутній розвиток подій,
передбачити наслідки рішень, інтуїція;
•
висока професійна компетентність і спеціальна
управлінська підготовка.
Менеджмент - це елемент сучасної людської
культури, що включає в себе традиції, інститути, практику,
спрямовані на вдосконалення виробничої діяльності. Ось
чому для роз'яснення професійно значущих якостей і рис
менеджера, а також особистих факторів, що забезпечують
успіх його діяльності, доцільно звернутися до досвіду
країн, що відрізняються культурою, традиціями, але
однаково вдалих в економічному і соціальному розвитку.
Для порівняння використаємо матеріали В.Л.Васильєва
про американський і японський бізнес. Для
американського суспільства головними цінностями стали
індивідуалізм, як вищий вияв свободи людини; ініціатива,
як засіб досягнення своїх цілей; рівність, як умова
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конкурентної боротьби. Все це зумовило домінування
одноосібного стилю керівництва, беззаперечного
підпорядкування, жорсткої дисципліни.
Серед американських менеджерів домінують люди
незалежні, з яскраво вираженою індивідуальністю, що
мають яскраві здібності, інтуїцію, прагнення до
особистого прийняття рішень.
Сьогодні одна з основних проблем американського
бізнесу - пошук нових ринків, дебюрократизація
виробництва. Менеджмент останніх років спрямований
на позитивні зміни з метою вирішення нових завдань.
Автори книги "Американський менеджмент на порозі 21
століття" пишуть: "у багатьох американців є бажання і
готовність змінитися. Є нове покоління керівників і
працівників, яким подобаються умови боротьби, які
прагнуть поступово покращувати свою роботу."
В останні роки теоретики менеджменту закликають
до зміни авторитарного стилю управління, "пом'якшення
моралі", відмови від єдиного джерела керування.
Незалежність, індивідуалізм, формалізм, ще
недавно типові для американського стилю управління,
витісняються пропагандою спільного духу команди.
Сучасний менеджер змушений ставати комунікативним,
терпимим до чужої думки, гнучким і дипломатичним,
прагнути до співробітництва.
Типовою для ділової Америки є специфіка
керування фірмою ІВМ. Тут сформульовані принципи
управління, що базуються на демократизмі, довірі між
керівниками і підлеглими.
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•

спільні етичні цінності, що розглядаються
підлеглими як особисті переконання: порядність,
чесність в роботі, взаємна довіра, висока
мотивація до праці;
•
здійснення політики повної зайнятості або
"довічного" найму працівників. При цьому
співробітники мають право вибору в межах фірми у
відповідності зі своїми вподобаннями. За бажанням
вони також можуть змінювати професію всередині
фірми;
•
здійснення широкого і ефективного морального і
матеріального стимулювання праці робітників;
•
особиста участь робітників в прийнятті рішень на
основі консенсусу;
•
патерналістичний, родинний, неформальний стиль
взаємовідносин керівників і підлеглих;
•
офіційне проголошення поваги до людини та віра в
нього;
•
заохочення індивідуалізму, яскравих особистих
якостей; залучення до роботи спеціалістів вищої
кваліфікації;
•
максимальне делегування повноважень
працівникам, включаючи робітників найнижчих
рівнів;
•
штатні управлінці стають "груповими",
демократичними, сприяють розвитку
горизонтальних зв'язків, стимулюють ініціативу
інакомислення, ділову критику.
Американці переконані, що лідером стає той, хто
вміє ризикувати і швидко втілювати інновації.

Ось деякі з них:
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Однією з особливостей ділової Америки є створення
широкої мережі підвищення кваліфікації, як для робітників
управління, так і для рядових співробітників.
Особливу популярність в США набули активні методи
навчання, спрямовані на розвиток особистої активності та
ініціативи, інтенсифікацію творчого мислення та
емоційно-вольової сфери. Тому одна з необхідних умов
діяльності менеджера - це вміння створювати сприятливі
умови як для власного росту, так і для перманентної освіти
співробітників.
Японський менеджмент формувався під впливом
творчого засвоєння закордонного досвіду в галузі
організації і управління (перш за все американського) і
збереження
національних
традицій.
Національні
особливості Японії в значній мірі визначають характер
управління організацією. Щоденна напружена праця - це
образ японської нації. Японці працелюбні, вони працюють
більше всіх в світі, а відпочивають менше за всіх. Свої
особисті поразки японці розглядають з позиції стимулу до
нової посиленої діяльності. Хто не долає перешкод,
вважають японці, той не розвивається.
Велике значення японці приділяють стилю
спілкування. Дипломатичність і стриманість - основні
атрибути ділового спілкування. Навіть граматичні
конструкції мовлення змінюються в залежності від того, з
ким розмовляє японець. Більш за все вони бояться
"втратити обличчя", намагаючись уникнути стану гніву,
роздратування. Допитливість, сприйняття всього нового,
прогресивність - невід'ємна риса японської нації.
Особливо у японців виділяють таку рису, як ощадливість.
Вони прагматичні, але духовно вільні. В душі кожного
японця живе самурай з його фанатичним прагненням до
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самовіддачі, вмінням діяти на межі своїх можливостей,
не милувати ні себе, ні свого партнера, ні свого
противника.
Серед менеджерів Японії, як і у всьому діловому
світі, простежується прихильність до колективних форм
праці, японці схильні до демократичної взаємодії під час
трудової діяльності.
Управлінці і звичайні співробітники фірм носять
однаковий одяг, харчуються в одній їдальні, працюють в
одному великому приміщенні. Часто сам управляючий
включається у виробничий процес.
Колективізм японців проявляється у надмірній
відданості справам фірми, а також у прагненні до
прийняття рішень, заздалегідь узгоджених на всіх рівнях
управління, при тому не зверху вниз, а знизу вверх. Для
того, щоб рішення було затверджено вищим керівництвом
фірми, воно повинно заздалегідь бути обговореним з
кожним керівником середньої ланки. І тільки після того,
як кожний співкерівник поставить на документі свою
печатку, управляючий фірмою прийме рішення.
Процедура прийняття рішень може бути довгою,
проте саме рішення дуже швидко виконується.
При просуванні на вищу посаду береться до уваги
загальний розвиток людини, наявність потенційних
можливостей стати керівником не вузького, а широкого
профілю.
Добрі знання в різних галузях науки і техніки
дозволяють менеджерам приймати нестандартні рішення.
Як правило, вони беруть участь в засіданнях різних
наукових товариств, слухають доповіді відомих вчених.
Японці постійно підвищують свою кваліфікацію.
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Життєвий досвід цінується високо. Тому ще до просування
на високу посаду робітник спочатку пробує сили
безпосередньо у відділах фірми і обов'язково у відділі
кадрів.
В Японії прийнято обновлювати не тільки свої
професійні знання, але і вдосконалювати духовний
розвиток. Японці вважають, що робітник, який має
розвинуті естетичні інтереси прагне працювати красиво, а
тому якісно і плідно. На завершення порівняльного
аналізу Ю.М.Васильєв наводить узагальнену таблицю.
Запропонована таблиця порівняльних даних
американського і японського менеджменту може бути
корисною для вивчення управління вітчизняними
організаціями. Беручи за основу запропоновані в таблиці
критерії, можна самостійно скласти професійну програму
українського менеджера.
Таблиця №4 Порівняльна характеристика менеджерів СШЛ і Японії.
Критерії

Японія

Характерні
якості ділової
людини

Обачливість

Здатність працювати в
команді

Вимоги для
просунення

Висока кваліфікація,
здатність до навчання,
співробітництва

Професійна
компетен -

Тенденція переходу
від вузької
спеціалізації до
оволодіння
декількома
професіями
Революційним шляхом
з підготовленою
інформаційною базою

Життєвий досвід,
добре знання
конкретного
виробництва
Високий рівень
розвитку духовності,
поєднання
спеціалізації і широко
професійних знань

ТНІСТЬ

Характер
проведення
інновацій
Форма
ділових
відносин
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США

Контракти

Еволюційним шляхом,
поступовим
покращенням і
виправленням
Особисті контакти на
основі взаємодовіри
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Процес
прийняття
рішень
Режим,
характер і
організація
трудової
діяльності

Зверху вниз, швидко по Знизу вверх, повільно,
узгоджено,
ієрархічним сходам
помірковано
Працюють швидко,
Повільність,
натхненно, в
ретельність,
індивідуальних
планомірність,
приміщеннях
послідовність.
Працюють в
спільному великому
приміщенні
Характер
Незалежні, формальні Взаємозалежність,
ділових
добрі неформальні
взаємовідносин
зв'язки, тісне
взаєморозуміння
Відданість справі,
Відданість справі,
Стиль життя
захоплення спортом.
захоплення
Високий статус дому,
мистецтвом,
родини
літературою. Домашні
турботи на другому
плані
Вирішення
Вирішення проблем у Особисті
ділових
суді. Мета - захист
взаємовідносини і
конфліктів
своїх позицій, прав
взаємні зобов'язання,
що тягнуть за собою
поняття "борг". Мета культивація
взаємозгоди

Наведемо результати деяких досліджень, в яких
розглядаються професійно значущі якості менеджера.
Вивчаючи психологічні якості, що обумовлюють
ефективність керівництва, Р. Сторцілл виділив наступні:
•
здатність впливати на підлеглих (домінантність):
•
впевненість в собі;
•
емоційна стійкість і стресова стійкість (здатність
менеджера контролювати свої емоційні прояви,
здійснювати самоуправління і оптимальну
емоційну розрядку);
•
високий практичний інтелект, здатність до
творчого вирішення завдань;
•
відповідальність і надійність у виконанні завдань;
•
чесність, вірність своїй обіцянці і гарантіям:
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гнучкість поведінки в умовах, що постійно
і вдосконалювати. При цьому автори використовують
змінюються;
позитивно-негативний підхід для характеристики цих якостей.
•
прагнення до досягнень і діловитість;
Наведемо таблицю з «Розкутого менеджера».
•
здатність піти на розумний ризик, готовність брати на себе
Таблиця №5. Порівняльна характеристика вмінь і навичок кваліфікованого і
відповідальність у вирішенні проблем;
некваліфікованого менеджерів.
•
комунікативність, вміння спілкуватись і
Кваліфікований менеджер
Некваліфікований менеджер
взаємодіяти з людьми.
Пристосовує стиль керівництва до змін, що
Дотримується застарілого стилю керівництва
В 1997р. було проведене опитування 41 великих
відбуваються
японських компаній. На думку респондентів - менеджер має бути
Використовує принципи поведінки підлеглих
Не звертає уваги на основи поведінки підлеглих
наділеним такими рисами:
При необхідності вживає заходів щодо зміцнення
Уникає санаційних заходів
•
енергійність, рішучість, в тому числі в умовах ризику - 42%
дисципліни
•
довгострокове передбачення і гнучкість - 34%
Розуміє і предметно впливає на виконання ним своєї
Не має уявлення про вплив на виконання ним своєї
•
широта поглядів, глобальний підхід - 29%
ролі
ролі
•
здатність повністю використовувати можливості
Встановлює творчі стосунки з оточуючими
Викликає негативне ставлення до оточуючих
співробітників за допомогою правильного розподілу і
Дає чіткі вказівки
Не прагне бути зрозумілим
справедливих санкцій - 24%
Регулярно аналізує діяльність підлеглих
Залишає діяльність підлеглих без уваги
•
готовність вислухати думку інших - 22%
Заохочує здібних співробітників, їх конкретні
Співпрацює з людьми середніх здібностей, не
•
особистий шарм - 22%
позитивні прояви
виявляючи невдоволення
•
здатність створювати колектив і гармонійну
Системно підходить до аналізу роботи
Аналіз роботи має випадковий, однобічний характер
атмосферу в ньому - 20%
Охоче і кваліфіковано делегує повноваження,
Недостатньо делегує повноваження підлеглим
•
готовність використати відкритий стиль управління, що
виховує людей
заохочує до співробітництва -19%
Уникає застосування негативного стилю
Вдається до негативного стилю
•
вміння чітко формулювати цілі і установки - 17%
Створює позитивний зворотній зв'язок
Не розуміє корисності позитивних оцінок підлеглих
•
вміння правильно використовувати свій робочий час-15%
Прагне до взаєморозуміння з важкими людьми
Нерідко конфліктує з важкими людьми
•
завзята праця, безперервне навчання,
Захищає підлеглих при небезпеці
Не захищає підлеглих
самовдосконалення- 10%.
Прагне вимагати від співпрацівників максимального
Мириться з низькими результатами діяльності
В книзі М.Вундука, Д.Френсіса "Раскрепощенный
внеску у діяльність фірми
підлеглих
менеджер" (3;) розглядаються вміння та навички, що необхідні
Визначає критерії ефективності
Нездатний визначити критерії ефективності
менеджеру і говориться про те, як можна розвивати
До основних критеріїв роботи менеджера в сучасних умовах
західні науковці відносять:
•
звітність;
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лідерство;
увага до роботи колективу;
тісний контакт з людьми;
самовіддача;
індивідуальність;
•
поєднання інтелектуальних і оперативних
якостей.
Керівники і менеджери, яким необхідно надихати
співробітників, самі повинні бути натхненними, зберігати
зв'язок з ідеями і енергією оточуючих людей, більше уваги
приділяти їх духовним якостям. Погляд на людину як на
знаряддя, інструмент, яким можна маніпулювати є ознакою
тоталітарного мислення.
В цьому зв'язку надзвичайно актуальною є книга Е.
Шострома "Анти-Карнегі, чи Людина-маніпулятор" (22;).
Наведемо коротку анотацію цієї книги. В якості
альтернативи маніпулятору Е. Шостром пропонує поведінку
актуалізатора, тобто людини, яка вважає себе та інших перш
за все особистостями, відкрито і вільно показує свої почуття.
Актуалізатор може помилятися, але здатний виправляти
свої помилки, готовий надати допомогу, коли потрібно, і
здатний до спільної творчої роботи.
Порівняльні характеристики маніпулятора і
актуалізатора можна подати в таблиці:
•
•
•
•
•

Таблиця №6 Порівняльні характеристики маніпулятора і актуалізатора.
Маніпулятор
Актуалізатор
Брехня (фальш та шахрайство)
Неусвідомленість (апатія і нудьга)
Контроль (закритість)
Цинізм (зневіра)

40

Чесність (прозорість, відвертість)
Усвідомленість (повнота життя,
зацікавленість, відгук)
Свобода (спонтанність,
відкритість)
Довіра (віра, переконання)

1.4. Професійні вимоги до менеджменту.

В кожному з нас, робить висновок Е. Шостром,
живе маніпулятор, який використовує фальшиві трюки,
щоб досягнути своєї мети.
Звичайно, не все маніпулювання - зло. Деякі
маніпулятивні кроки необхідні людині в боротьбі за його
існування. Але більша частина маніпуляцій дуже шкідливо
позначається на житті самих маніпуляторів.
В результаті постійного маніпулювання людина
втрачає можливість виражати себе прямо і творчо, вона
увесь свій час витрачає на те, щоб втримати минуле і
застрахуватися від майбутнього. Вона використовує цілий
арсенал масок та туманних заяв і не розуміє, який багатий і
яскравий реальний світ. Поведінкові прийоми
маніпулятора різні - від пихатої ворожості до
підлабузницьких лестощів.
На все це витрачається багато часу.
Маніпулятор - професійний гравець з життям, який
постійно намагається приховати свою справжню карту. Бо
професійний гравець вміє чудово зобразити байдужість,
та ця байдужа маска коштує йому великого нервової
напруги. Маніпулятор не використовує і малої частини тих
можливостей, які пропонує йому життя.
Е. Шостром виділяє 8 типів маніпуляторів та
чотири основних типи маніпулятивних систем, кожній з яких
відповідає певна філософія (дивись таблиці Типологія
маніпулятивних систем на стор. 42, 43).
Ідеальний менеджер повинен бути актуалізатором.
Абрахам Маслоу назвав самоактуалізаторами тих, хто живе
повним життям, більш повним, ніж звичайна пересічна
особа. Оскільки кожна людина до певної міри є
маніпулятором, сучасна гуманістична психологія вважає,
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Таблиця №7. Типологія маніпулятивних систем.
Тип
Диктатор

Ганчірка

Калькулятор

Прилипало

Хуліган

Добрий
хлопець

Суддя

Захисник
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Поведінкова характеристика

Різновид типу

Перебільшує свою силу, він
домінує, наказує, цитує авторитети,
робить все, щоб керувати своїми
жертвами
Зазвичай жертва диктатора та його
пряма протилежність. Перебільшує
свою чутливість. Використовує
прийоми: забувати, не слухати,
мовчати.
Перебільшує необхідність все і всіх
контролювати. Він говорить
неправду. Намагається, з одного
боку, перехитрити, з іншого
перепровірити.
Протилежність Калькулятору.
Намагається перебільшити свою
залежність. Це особистість, що
прагне
бути предметом піклувань.
Дозволяє
примушує інших робити за нього
роботу.
Перебільшує свою агресивність,
жорстокість, недоброзичливість.
Керує за допомогою погроз різного
виду.
Перебільшує свою любов,
дбайливість,
уважність. Він вбиває добротою. В
деякому плані зіткнення з ним
важче,
ніж з хуліганом. Боротися з Добрим
хлопцем важко. У будь-якому
конфлікті Хулігана чи Доброго
хлопця.
Хуліган програє.
Перебільшує свою критичність. Він
нікому не довіряє, всіх звинувачує,
йому важко пробачити.

Наставник.
Начальник. Бос.
Молодші
божества.
Недовірливий.
Дурний.
Хамелеон.
Конформіст.
Відступаючий

Повна протилежність судді. Він
надмірно підкреслює свою
підтримку і поблажливість до
помилок інших. Він псує людей
надмірно співчуваючи. Замість того,
щоб зайнятися власними справами,
він піклується про потреби інших.

Паразит.
Плакса.
Доросла дитина.
Утриманець.
Безпорадний.

Грубіян.
Ненависник.
Гангстер.
Погрожуючий.
Мораліст.
Людина
організації.
Догоджаючий.

Всезнайка.
Обвинувачувач.
Месник.

Тип
маніпулятивної системи

Сутність системи

Філософія

Активний
маніпулятор

Намагається керувати іншими за Главенствувати і
допомогою активних методів. Він володарювати щоб не
ні за яких умов не стане
сталося.
демонструвати свою слабкість і
буде грати роль людини повної
сил. Для цього він користується
своїм рангом. Він стає „собакою
зверху", спираючись при цьому на
безсилля інших і добивається
контролю над ними. Його
улюблена тактика -„зобов'язання
і очікування", принцип табеля про
ранги.

Пасивний
маніпулятор

Протилежність активному. Він
прикидається безпорадним та
недоумкуватим, граючи "собаку
знизу". Пасивний маніпулятор
виграє програючи.
Сприймає життя як постійний
турнір, безперервний ланцюжок
перемог та поразок. Дія себе він
відводить роль бійця. Для нього
життя - постійна битва, а люди суперники чи вороги. Це суміш
активного і пасивного
маніпуляторів.
Грає в байдужість,
індиферентність. Прагне піти,
відокремитися від контактів. Його
методи - це суміш активності і
пасивності водночас; він то
бурчливий, то мученик, то
безпорадний.

Маніпулятор,
що
змагається

Байдужий
маніпулятор

Ніколи не викликає
роздратування

Вигравати будь-якою
ціною

Відкидає піклування

що з усіх маніпуляцій ми можемо розвинути позитивний
потенціал, який називається "самоактуалізування".
Актуалізатор шукає в собі самобутність, неповторність,
унікальність. Маніпулятор - навпаки заганяє свою
самобутність всередину і повторює чиїсь моделі поведінки.
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Справа в тому, щоб переробити маніпулятивні межі
своєї натури в актуалізаційні.
З Диктатора може розвинутися чудовий Лідер. З Ганчірки
може вийти Співчуваючий. Він може вимагати доброї
роботи, проте лояльно ставиться до того, що кожна людина
може припускатися помилок.
З Прилипала може вийти Вдячний. Він не просто
залежить від інших, але високо цінує їхню працю,
майстерність, він з повагою ставиться як до іншого
способу життя, так і до інших точок зору і не відчуває
потреби в тому, щоби всі думали так, як він.
З Хулігана може розвинутися Наполегливий. Він
відверто радіє супротивнику і відрізняється відвертістю та
прямотою. Він не страждає жорстокістю.
З Доброго хлопця розвивається Опікун. Він
дружелюбний, здатний на глибоку любов без
підлабузництва Доброго хлопця.
З Судді розвивається Виразник. Він чудово виражає
свої потенційні переконання, не критикуючи і не
принижуючи інших.
Із Захисника може вийти Водій. Він не вчить і не
захищає всіх поспіль, та допомагає кожному знайти свій
власний шлях, не навіюючи своїх проглядів.
Маніпулятор,
як
правило,
потрапляє
під
класифікацію якого-небудь одного з маніпулятивних типів;
Актуалізатор ніколи не буває настільки примітивним. Він
інтегрує в собі декілька типів; він і Наполегливий, і Опікун,
оскільки енергійний в своїх міжособистісних відносинах і
піклується про них. Він може інтегрувати і Виразність, і
Водійництво, оскільки думає не за інших, а разом з ними
(Еверетт Шостром. Анти-Карнегі чи людина-маніпулятор,-М.:
1994).
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Сучасний етап розвитку менеджменту називають
інтегративним. Ось чому менеджер - це не просто мисляча
людина.
Сьогодні успіху в управлінні можна досягти тільки
думаючи за допомогою цілісних образів. Одна з
найважливіших функцій менеджменту - зробити
продуктивними довірені йому людські ресурси. Успішні
менеджери полюбляють говорити: "Наше найбільше
багатство - це люди".
Орієнтація на людину передбачає необхідність
постійного залучення співробітників всіх рівнів до
розробки і прийняття рішень. Для цього необхідно
збільшувати інвестиції в людський капітал в процесі
перепідготовки працівників. Керуюча роль в цьому
належить менеджерам.
Менеджер повинен орієнтуватися у питаннях
етики, естетики, фізичного і психологічного здоров'я
людини.
Сучасна
організація
може
ефективно
функціонувати в тому випадку, коли визначені її внутрішні
цінності. В зв'язку з цим менеджер повинен поруч з
персоналом виробляти цінності і доносити їх до підлеглих. В
цьому зв'язку менеджер повинен:
•
мати вміння неупереджено визначати цінності
(що сприяє вирішенню конфліктів);
•
виходити з того, що "всі цінності варті уваги,
хоча і не всі можуть використовуватися в конкретних
ситуаціях";
•
вивчати індивідуальне різноманіття
особистостей підлеглих;
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допомагати працівникам реалізовувати їх цілі в
рамках цілей і цінностей організації, виходячи з
пріоритетності інтересів співробітників.
Кількість цінностей залежить від складності
організації. Цінності потребують постійного уточнення.
Уточнення здійснюється в межах основних груп
цінностей: технологічних (питання вибору методів
вдосконалення діяльності організації, якості наданих
послуг),
соціальних,
моральних,
психологічних,
естетичних. Тобто аналіз різних підходів до діяльності
менеджера дозволяє сформулювати основні функціональні
напрямки його праці:
•
визначення мети і завдань організації;
•
планування діяльності колективу по досягненню
мети;
•
організація діяльності;
•
підтримка мотивації і організація комунікації;
•
створення умов для професійного росту
співробітників;
•
здійснення контролю.

2.1. НДО як структурний елемент третього сектору.
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Розділ 2.

НДО як об'єкт управління.

2.1. НДО як структурний елемент третього сектору.

НДО - це недержавна організація. Свою назву вона
отримала завдяки англійській абревіатурі NGO
(nongovernmental + organization). Цей термін частіше за все
використовується Організацією Об'єднаних Націй та
іншими міжнародними інституціями.
Правове становище НДО визначається Законами
України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992р. та
"Про благодійництво та благодійні організації".
У відповідності з законом "Про об'єднання
громадян": "громадською організацією є об'єднання
громадян для задоволення своїх законних соціальних,
економічних, вікових, національно-культурних та інших
інтересів" /ст.3/. При цьому підкреслюється, що дія цього
закону не поширюється на релігійні, кооперативні
організації, об'єднання громадян, що мають основною
метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи
місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі
ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні,
квартальні, сільські, селищні комітети), органи
громадської самодіяльності /народні дружини, товариські
суди тощо/ ..."/ст.1/
Стаття 6 визначає наступні принципи діяльності:
"Об'єднання громадян створюються і діють на основі
добровільності, рівноправності їх членів /учасників/,
самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у
виборі напрямків своєї діяльності."
Для здійснення своєї діяльності громадські
організації "набувають права власності на кошти та інше
майно, передане йому засновниками, членами /часниками/
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або державою, набуте від вступних та членських внесків,
пожертвуване громадянами, підприємствами, установами
та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок
власних коштів чи на інших підставах, не заборонених
законом" /ст.21/.
Таким чином, громадська організація за своїм
правовим станом дуже схожа на підприємницьку. Як і
бізнес-структура, вона також вільна і самостійна у
формуванні програми своєї діяльності, виборі клієнтів,
залученні матеріально-технічних, людських, інформаційних
ресурсів. Поруч з тим вона суттєво відрізняється від
підприємницької організації, і перш за все тим, що не має
за мету отримання прибутку для перерозподілу її між своїми
членами.
Специфіка
громадської
організації
може
розглядатися в контексті трисекторної моделі суспільства.
Глибокі
соціально-економічні
і
політичні
перетворення, що почалися в Україні після отримання нею
незалежності у 1991 році, якісно змінили діяльність
державних, комерційних і суспільних інституцій, а також
характер взаємовідносин між ними. Необхідність розбудови
демократичного громадянського суспільства не лише
збільшила кількість, але і наповнила новим змістом
діяльність партій, громадських організацій, благодійних
фондів та інших організацій, які не входять до державних
структур суспільства і не ставлять за мету отримання
прибутку.
Всі ці структури отримали назву недержавного
(третього) сектора суспільства, а організації що входять
в нього - громадських, або недержавних (НДО).
Схематично структуру сучасного суспільства
можна представити у вигляді малюнка:
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Державний сектор представлений державними
органами, що створюються для розв'язання конкретних
завдань від імені держави, тому вони наділені конкретними
повноваженнями - компетенцією, в межах якої і зобов'язані
функціонувати. В державний сектор входять також
бюджетні установи і організації, засновані на підставі закону
чи в межах повноважень державних органів.
Державні структури і організації виконують різні
функції:
•
розвиток законодавства, ствердження законності та
правопорядку;
•
захист економічної основи суспільства;
•
регулювання соціальних конфліктів, забезпечення
узгодженості інтересів та потреб індивідів та
соціальних груп;
•
контроль за освітою і вихованням, сферою
культури;
•
забезпечення екологічної безпеки, розумного
використання ресурсів, охорона людей;
•
захист інтересів держави у всіх сферах
міжнародних відносин.
Економічну
основу
суспільства
складає
бізиес-сектор, який забезпечує виробництво основної
маси
товарів
і
послуг,
що
здійснює
науково-дослідницьку,
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комерційну діяльність на основі принципу отримання
максимальних прибутків і мінімальних витрат.
Третій сектор складається з недержавних,
некомерційних громадських організацій. Вони створюються з
власної ініціативи засновників, незалежно від волі державних
органів влади чи посадовців. Теоретики третього сектору
вказують на наступні причини виникнення недержавних,
непідприємницьких організацій:
1.
"Плюралізм народу. Тобто наявність серед народу
досить стійких груп людей, які мають спільні для них
інтереси, що їх можна вирішити чи захистити за умов
спільних дій всіх чи більшості зацікавлених у цьому осіб. Ця
передумова є головною для створення власне громадських
організацій членського типу ...
2.
Наявність ніші суспільного життя, не заповненої
державним
чи
підприємницьким
сектором,
недостатність соціального чи іншого забезпечення з боку
державних служб чи органів та невигідність праці там для
приватного підприємства викликає до життя утворення
різних благодійних фондів чи установ або призводить до
створення організацій громадського самоврядування" (12;
сі2).
Таким чином, виникнення громадських організацій
зумовлено природною потребою сучасної людини бути
співучасником громадських справ, а також задовольняти свої
особисті, творчі, вікові, культурні інтереси.
В останнє десятиліття в Україні виникла велика
кількість недержавних громадських організацій різної
спрямованості: від клубів шанувальників музики до НДО,
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що надають підтримку соціально незахищеним
прошаркам населення.
НДО - це загальна життєдіяльність людей, яка
передбачає їх взаємозалежність і потребу один в одному. Це
- перебування людей в колективі, в соціальній групі, де є
спільна діяльність, спілкування, обмін послугами,
користування спільними речами і цінностями.
Значне місце в системі організацій третього сектору
займають також ті, які орієнтовані на надання допомоги
третім особам, тобто не обов'язково членам своєї організації.
Ці організації,
як правило, нечисельні за складом,
вивчаючи найближче соціальне оточення в аспекті своєї місії,
визначають коло тих проблем, які в силу певних причин не
можуть в повному об'ємі бути вирішеними
державою.
Наприклад, громадська організація, що надає психологічну
допомогу людям, що відчувають високу соціальну напругу і
легко вступають в конфлікт з оточуючим середовищем,
визначає, що особливої значущості ця проблема набуває для
людей звільнених з виправно-трудових установ, оскільки
значна їх частина знову скоює злочини. При цьому 52%
злочинів скоюється в перший рік після звільнення. Одна з
основних причин рецидивів - невміння звільненого
адаптуватися до умов життя на волі. Людина, потрапляючи в
нове соціальне середовище зустрічається із специфічними
труднощами, до боротьби з якими вона не завжди готова. Все
це змушує членів організації, в склад якої входять спеціалісти
з психології, юриспруденції, педагогіки, надати в своєму
регіоні психологічну підтримку звільненим в процесі їх
адаптації до умов життя на волі.
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Безумовно, у вирішенні подібних проблем
зацікавлені і державні органи, і місцевий бізнес, і
суспільство в цілому. Діяльність громадської організації з
вирішення подібної проблеми може бути більш
ефективною, ніж робота державних, правоохоронних
органів, які, як відомо, пріоритет в своїй діяльності
віддають не боротьбі зі злочинністю, а проблемам її
профілактики. Таким чином, НДО займає в сфері
громадського життя те місце, яке держава не може взяти
під свою опіку.
Крім того багато дослідників підкреслюють і
значення економічного фактору, оскільки "...часто
громадські організації виконують послуги чи здійснюють
суспільно-корисну діяльність набагато дешевше, ніж це
могла б зробити держава". (12; с.15).
Функції
третього
сектору
визначають
взаємовідносини з державою, бізнесом і, відображаючи
власні інтереси, потреби, у кінцевому результаті
спрямовані на зміцнення демократичних процесів
суспільства.
Схема №2 Функції третього сектору.
Функції третього
сектору
Функції
відносно держави

Опозиційна

Творча

Функції відносно
бізнесу

Творча

Функції відносно
інтересів клієнтів

Захист

Допомога
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Функції відносно держави. Діяльність організацій
третього сектора утримує сучасні демократичні держави
від надмірної централізації і відіграє вирішальну роль у
створенні
державою
умов
для
оптимального
функціонування і життєдіяльності суспільства. Саме тому
громадські організації по відношенню до держави
виконують наступні функції:
•
опозиційну;
•
творчу. Опозиційна функція по відношенню до
держави
спрямована на розлад державних планів і програм, що
негативно впливають на демократичні перетворення.
Форми опозиційного відношення можуть бути
різними:
1)
організація акцій протесту;
2)
використання судів для перегляду офіційних
рішень;
3)
об'єднання зусиль з політичною опозицією або
профспілками;
4)
використання засобів масової інформації і
неофіційних каналів зв'язку для формування
громадської думки.
Творча функція знаходить своє вираження в тому,
що неурядові організації третього сектора розвивають
власні програми у напрямку розширення послуг для
різних верств населення. При виконанні власної творчої
функції організації третього сектора іноді по відношенню
до державних структур виступають у позиції
співдиректора тих державних служб, які надають
населенню послуги. Форми такої творчої співпраці
різноманітні:

Розвиток та зміцнення демократичних процесів суспільства
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•

громадські організації на основі контрактів виконують
роботи з розвитку урядових соціальних програм;
•
громадські організації проводять тематичні
тренінги для державних структур;
•
громадські організації пропонують державі
оригінальні технічні розв'язання тих або інших
проблем.
Функції відносно бізнесу.
Своєрідно складаються стосунки громадських
організацій з бізнесом. Бізнес для третього сектора є одним із
джерел фінансування. У той же час третій сектор може
створювати сприятливе середовище для розвитку
підприємництва і сприяти у створенні інфраструктури
підтримки бізнесу (особливо малих підприємств).
Однією з основних форм такої співпраці є
консультування малих підприємств з питань організації
бізнесу, а саме:
1)
управління фінансами;
2)
управління персоналом і побудова
адміністративно-управлінської системи підприємства;
3)
оптимізація оподаткування;
4)
проведення маркетингових досліджень та ін. Функції
відносно інтересів членів своєї організації: Третя група
функцій громадських організацій
стосується своїх членів (функція захисту, допомоги).
Громадські організації захищають своїх членів від
державних структур. Це особливо важливо тоді, коли
законотворчий демократичний процес перебуває у стадії
формування і коли існує негативна тенденція невиконання
законів та неуважного ставлення до особистості
державними структурами. Функція допомоги знаходить
своє вираження в тому, що громадські організації за
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допомогою владних структур надають можливість своїм
членам вирішувати власні особисті проблеми.
Основна функція третього сектора - розвивати і
зміцнювати демократичні процеси, тобто такі процеси, "в
яких люди зі спільними цінностями і інтересами
об'єднуються і самі створюють для себе правила, з метою
захисту цих цінностей та інтересів усієї групи,
встановлення
індивідуальної
і
колективної
відповідальності, а відтак, спромагаються поважати ці
правила; а найважливіше - оцінити правила, виправляти і
поліпшувати їх у зв'язку зі змінами к реальному житті".
(19;с.10).
Як першоджерело для з'ясування ролі і функцій
третього сектора можна використати перший розділ
"Міжнародної
декларації
принципів
діяльності
неурядових організацій":
1.
Право об'єднуватись у спільноти належить до
фундаментальних прав людини. Воно є таким самим
базовим правом, як право на свободу слова. Людина є
частиною суспільства. Можливість об'єднуватись з
іншими людьми має принципове значення для життя
людини та її функціонування. Добровільні організації
зміцнюють відчуття задіяності та продуктивності
діяльності, створюють життєдайний механізм
солідарності, заохочують до взаємної допомоги та
зміцнюють індивідуальні ініціативи, направлені на
вирішення суспільних проблем.
Неурядові організації допомагають у вирішенні
суспільних проблем, які не можуть вирішити ані
держава, ані ринок, і природа котрих може бути
матеріальною, суспільною, психологічною,
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2.

3.

духовною або якоюсь іншою. Ці організації дуже
часто демонструють велику ступінь гнучкості та
чутливості, що надає їм специфічних переваг в
ідентифікації нових потреб, апробації
новаторських методик та в створенні інноваційних
шляхів вирішення важливих суспільних проблем.
А отже, ці організації є необхідними як для
суспільства, так і для тих людей, які беруть участь
в їх роботі або користуються результатами їх
діяльності.
Добровільні або неурядові організації відіграють
вирішальну роль в ефективній участі громадськості
в суспільному житті і тим самим роблять значний
внесок у розвиток демократії. Окрім завдання
реагувати на основні людські потреби, неурядові
організації повинні бути головним механізмом,
завдяки якому громадяни можуть діяти разом з
метою представлення суспільству спільних
проблем, захисту прав суспільних груп та
особистостей, підтримки визначеної політики,
підтримки певних заходів та відстежування того,
щоб держава чи приватний сектор несли свою
частку відповідальності перед суспільством. У
цьому сенсі неурядові організації мають ключове
значення для функціонування демократії та
побудови громадянського суспільства.
Для реалізації своїх цілей неурядові організації
повинні бути незалежними від держави,
користуватися повним самоврядуванням,
використовувати з метою реалізації своїх завдань
послуги добровольців і служити громадським
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цілям. Неурядові організації є добровільними
організаціями, які діють на благо суспільства. Вони
не ділять прибутки між своїми членами або
працівниками. Отже, вони є механізмом
використання громадських ініціатив для реалізації
суспільних цілей. Однак, щоб сповна
використовувати свої можливості та відігравати
важливу роль у суспільному житті, ці організації
повинні бути звільнені від державного контролю і
служити чітко визначеним громадським інтересам.
В "Настільній книзі неприбуткових організацій"
виділяються головні, загальні для всіх організацій третього
сектору, ознаки:
1.
Недержавний характер організації.
Держава в особі органів державної влади та
місцевого самоврядування не є засновником такої
організації на підставі закону чи через ухвалення
публічного акту відповідним органом влади, вона не
здійснює адміністративного управління чи контролю.
Деяким організаціям третього сектору (наприклад,
суспільно-корисним установам) дозволяється виступати
засновником чи співзасновником деяких органів
державної влади та місцевого самоврядування, проте після
заснування такої організації вона є юридичною особою
приватного права.
2.
Самоврядування.
Керівництво
організацією
здійснюється її учасниками відповідно до її статутних
(установчих) документів.
3.
Добровільність. Організація засновується на основі
доброї волі осіб чи особи, що виступає засновником. Ніхто
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не може бути примушений до вступу в організацію й
нікому не може бути заборонено вийти з такої організації.
4.
Некомерційність. Організації не сворюються з
метою вести підприємницьку, комерційну діяльність.
5.
Неприбутковість. Метою створення чи діяльності
такої організації не може бути одержання прибутку, що
розподіляється між її членами, засновниками чи пов'язаними
з ними особами. Прибуток організації, отриманий нею
внаслідок комерційної діяльності, може використовуватися
лише на статутні цілі, а кошти чи майно організації після її
ліквідації не розподіляється між її членами чи засновниками,
а використовується лише за статутною метою.
6.
Корисність. Для своїх членів - приватнокорисна
або організація взаємної вигоди; для суспільства в цілому
(через сприяння благодійництву, розвитку освіти, науки,
культури захисту природного середовища, надання певних
соціальних послуг тощо) - суспільно-корисна організація."
(12;с.9-10).
Розглянемо існуючі підходи до класифікації
організацій, які входять до складу третього сектору:
1.
Класифікація, в основу якої покладений
профіль діяльності НДО (7; с.6-7):
•
Організації взаємодопомоги - специфіка
організацій зводиться до того, що вони працюють
лише для своїх членів.
Приклад: організація пенсіонерів фірми X у місті
Y.
•
Опікунські організації - декларують послуги для
всіх, хто їх потребує, або лише для певних категорій
осіб.
Приклад: організація опіки над глухими дітьми.
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•

Представницькі організації - найчастіше
представляють інтереси будь-якої спільноти.
Приклад: громадський комітет мешканців вулиці.
•
Організації меншин - тут представлені інтереси
людей із рисами, що відрізняють їх від інших.
Приклад: організація гомосексуалістів.
•
Організації, створені ad hoc - виникають для
здійснення конкретної акції.
Приклад: організація, що збирає підписи під
петицією.
•
Організації, що займаються хобі та відпочинком
задовольняють специфічні потреби членів
організації та інших людей, зацікавлених даною
сферою діяльності.
Приклад: філателістична організація.
•
Цільові організації - найчастіше виконують певні
функції, доручені владою.
Приклад: організація, що займається охороною
парку.
•
"Традиційні" організації-займаються послугами.
Приклад: скаутська організація; спільнота
віруючих.
II.
Класифікація, в основі якої лежить інтерес
або вид діяльності (13; с. 202-203):
•
За економічними інтересами, зокрема, можна
виділити організації підприємців, які
використовують найману працю селян,
представників вільних професій,а також споживчі спілки.
•
За суспільно-політичними інтересами розрізняють
організації культурного, гуманітарного напрямків,
релігійні.
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•

За методами діяльності та правового статусу:
легальні та офіційні, напівлегальні та неформальні.
Наприклад: масонська ложа.
•
За місцем діяльності, за місцем докладання сип у
структурі влади: лобі, самоврядні організації, які
прагнуть урядових дотацій.
•
За видами діяльності: економічні, освітні,
культурні, наукові, науково-технічні, опікунські,
охорони здоров'я, природи, національні, оборонні,
спортивні та туристичні.
Якщо взяти за основу інші критерії, організації
можна класифікувати наступним чином:
•
Соціально-усвідомлені: жіночі (Союз українок,
Союз жінок України та ін.), молодіжні (Спілка
українських студентів, Спілка незалежної
української молоді та ін.), економічні (Українська
спілка промисловців та підприємців,
Загальноукраїнське об'єднання приватних
підприємців та ін.).
•
Ціннісноорієнтовані: Товариство української мови
ім. Т.Г.Шевченка, "Просвіта", "Знання" та ін.
•
Соціально-ціннісні: профспілка "Єднання",
Спілка офіцерів та ін.
III.
Класифікація, в основу якої покладені
організаційно-правові форми об'єднань громадян (16;
с. ЗО):
•
громадська організація;
•
благодійний фонд;
•
громадська установа;
•
громадський рух;
•
асоціація (спілка).

2.1. НДО як структурний елемент третього сектору.

IV.
Асоціація "Бостон-Київ: міста-побратими"
класифікує НДО згідно сфер діяльності (17; с. 5):
•
соціальний захист, благодійність;
•
діти і молодь;
•
жіночі проблеми;
•
культура, мистецтво, історичні
пам'ятки;
•
професійні об'єднання;
•
освіта;
•
екологія;
•
економіка;
•
спорт, хобі;
•
наука;
•
інші сфери діяльності (розповсюдження
інформації, незалежні ЗМІ, розвиток третього
сектору, сільське господарювання та ін.).
V.
За статусом виділяють наступні види
організацій (4;):
Види громадських організацій за статусом: 1.
Всеукраїнські. До всеукраїнських громадських організацій
належать громадські організації, діяльність яких
поширюється на всю територію України і які мають свої
осередки або представництва у більшості областей
України.
2.
Місцеві. До місцевих громадських організацій
належать громадські організації, діяльність яких
поширюється на територію відповідних
адміністративно-територіальних одиниць у межах
однієї області.
3.
Міжнародні. До міжнародних громадських
організацій належать громадські організації,
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діяльність яких поширюється на територію України
і хоча б однієї іншої держави.
VI.
У залежності від сфери інтересів
виділяють дві групи громадських організацій:
•
організації суспільних інтересів (доброчинні), тобто
такі, що враховують інтереси широких верств
населення;
•
організації власних інтересів, тобто ті, що
враховують інтереси лише своїх членів.
Отже, бізнес і НДО як суб'єкти корпоративного
спонсорства роблять узгоджені соціально значущі дії, що
є благом для певної частини соціуму, що знаходиться, як
правило, за межами своєї власної організації. В цій
взаємодії кожний суб'єкт виконує різну роль. Громадська
організація:
•
Ініціює цей процес.
•
Проводить цілеспрямовану роботу з формування у
бізнесмена довіри, позитивного ставлення до
діяльності НДО.
•
Вибирає з соціального оточення актуальну
проблему, розробляє проект, спрямований на її
розв'язання.
•
Переконує потенційного спонсора, що вкладені ним
в цей проект кошти знайдуть ефективне
застосування.
•
Використовує ресурси, надані підприємницькою
організацією для вирішення соціальної проблеми.
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Люди в організації являють собою внутрішньо
організовану групу, яка об'єднана загальною метою і спільною
діяльністю, спрямованою на її досягнення. Невід'ємною
ознакою цієї групи є наявність організаційного управління.
Воно може бути персоніфіковане в будь-кому із членів групи
(в лідерові, керівникові), а може і не персоніфікуватися, але це
не означає, що відсутнє організаційне управління. Просто в
цьому випадку функція керівництва розподілена між членами
групи і лідерство носить ситуативно-специфічний характер (в
певних ситуаціях людина, більш обізнана з даною сферою,
бере на себе функції лідера).
Оскільки держава не повинна втручатись у процес
утворення внутрішньої структури чи в діяльність громадських
організацій, то останні самостійно утворюють власні керівні
органи та здійснюють управління організацією.
Структура закладу - формальна модель вертикальних
та горизонтальних відносин на робочому місці; розподіл
функціональних обов'язків між відділами; розподіл
управлінських повноважень, а також різні координаційні функції.
Внутрішня структура організації визначає структуру
прав, обов'язків, повноважень, відповідальності та
зафіксована в нормативних документах.
Якщо організація являє собою невелику неформальну
групу, або лише починає внутрішньо організовуватись, існує
мінімальна необхідність (або зовсім відсутня) у створенні її
структури. Необхідність в організаційній структурі відчувається
особливо гостро у подальшому її розвитку. Організація самостійно
приймає рішення щодо побудови тієї чи іншої її структури.
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На формування організаційних структур мають вплив
різні фактори:
•
специфіка виду діяльності, тих задач, котрі вирішує
організація, а також рівень її економічного розвитку;
•
територіальність (де розташований заклад, які його
зв'язки з іншими організаціями);
•
соціально-політичний фактор - специфіка
національно-політичної будови суспільства та його
адміністративного поділу, особливості зовнішньоекономічних зв'язків та виходу на вертикальні структури.
В практиці управління використовують 4 основні
підходи до формування структури організації:
ієрархічний;
командний;
матричний;
мережевий.
Заклад, що має ієрархічну структуру, можливо
представити в вигляді наступної схеми:

Приклад організації (Творчий Центр Каунтерпарт),
яка має ієрархічну структуру наведено в схемі 4.
Ієрархічна система може бути ефективною завдяки
чіткому розподілу обов'язків та відповідальності. Кожен
робітник звітує і несе відповідальність перед одним керівником.
Ієрархічна структура являє собою систему, в якій
виділяються відносно самостійні відділи. Наприклад,
бухгалтерський відділ, технічний відділ, відділ
фандрейзингу та ін.
Ієрархічну побудову, як правило обирають
багаточисельні організації, зі сталими традиціями.
Ієрархічна структура має свої переваги та недоліки:
Таблиця №8 Переваги та недоліки організації, що має ієрархічну структуру.

•

Схема №3 Організація, що має ієрархічну структуру.

•

•

Переваги
полегшується
спеціалізація праці за
рахунок об'єднання в
групи людей, які
виконують однакові
функції
можливість професійного
удосконалення шляхом
вивчення досвіду своїх
кваліфікованих колег
полегшуються умови для
забезпечення контролю

•
•

•

Недоліки
відсутній безпосередній
зв'язок між різними
відділами
зосередження уваги лише
на завданнях власного
відділу призводить до
відсутності цілісного
бачення організації, до
відсутності
відповідальності за
кінцевий результат роботи
усієї організації
труднощі в комунікації

Командна колективна структура дозволяє
здійснювати контроль в закладі не тільки і не стільки за
рахунок формальної ієрархії, скільки завдяки наявності
неформальних зв'язків в робочих групах.
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Командна структура передбачає більш широку участь
співробітників у горизонтальній комунікації.
Командні структури містять у собі елементи ієрархії, але
вони є більш обмеженими. Обмежені структури
зосереджені на людях, їх професійному рості, ці структури
не заохочують встановлення ієрархічних відносин.
Командну структуру іноді називають лінійною, тому що
всі функції управління більш низьких підрозділів
зосереджені в одній горизонтальній лінії:
Схема №5 Організація, що має командну структуру.

Як бачимо, організація складається з кількох
команд: художній колектив, адміністративна та фінансова
групи. На чолі кожної команди стоїть менеджер.
Менеджери складають четверту команду. В таку структуру
можуть включатися тимчасові команди (колективи,
створені для вирішення якихось конкретних завдань,
наприклад, для надання нових видів послуг, для освоєння
нових технологій, для реконструкції закладу).
В склад справжніх структур входять групи, що
працюють на принципі самоуправління. Це дозволяє
скоротити кількість керівного апарату.
Схема №4 Організація, що має ієрархічну структуру
(джерело - "Річний звіт ТЦК за 2000р. ")
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Матрична структура є похідною від ієрархічної і
командної структур. Характерна особливість цієї
структури в тому, що співпрацівники є підлеглими
декількох менеджерів. Наприклад, співпрацівник
концертного відділу звітує і керівнику свого відділу, і
регіональному менеджеру. Схема організації, що збудована
на матричній основі може виглядати таким чином:
Схема №6 Організація, що має матричну структуру.

2.2. Організаційна структура НДО.

Як бачимо, при матричній побудові організації
відбувається з'єднання функціональних знань і вмінь з
досвідом праці над територіальними програмами
(регіональними, секторними і ін.). Даний підхід до
управління потребує гнучкості у реагуванні на зміни, що
відбуваються в зовнішньому середовищі та використання
відповідних їм нововведень шляхом координації зусиль
всієї організації.
Матрична
структура
дозволяє
уникнути
дублювання діяльності в тих випадках, коли не
налагоджені комунікативні зв'язки.
Мережа - це слабко зв'язані між собою самостійні
або напівавтономні організації.
Частіше за все ця структура використовується в
діяльності громадських і комерційних організацій.
Схематично мережеву структуру можливо відобразити
наступним чином:
Схема №7 Організація, що має мережеву структуру.

В організації, яка побудована по принципу
мережевого керування, є невеликий осередок- "основний
штат", навколо якого створюються відносно самостійні

ш
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підрозділи, що працюють над виконанням того чи іншого
проекту.
При формуванні структури закладу культури
необхідно виконувати наступні вимоги:
•
чіткий розподіл функцій і повноважень між
різними рівнями керування;
•
ефективність і економічність управлінських
функцій;
•
гнучкість створеної структури, її здатність швидко
і своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються в
навколишньому середовищі і ринковій
кон'юнктурі.

2.3. Внутрішній потенціал і зовнішнє середовище
організації.

2.3.

Внутрішній потенціал і зовнішнє середовище
організації.

Взаємозв'язок і взаємозалежність речей та явищ
оточуючого середовища є беззаперечною істиною і не
потребує доказу.
З точки зору теорії управління, НДО є відкритою
системою, оскільки вона характеризується взаємодією із
зовнішнім середовищем. Специфіка організації, як
відкритої системи, полягає в тому, щоб підтримати її
функціонування шляхом самоорганізації в єдності з
навколишнім середовищем.
Процес управління НДО, як відкритою системою,
можна подати у вигляді наступної схеми:
Схема №8 Організація, що є відкритою системою.
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Як бачимо, громадська організація, як елемент
громадянського суспільства, вступає у взаємовідносини з
багатьма структурами соціуму. Поруч з тим, НДО
піддається не тільки зовнішньому але і внутрішньому
впливу. Мета управління полягає в тому, щоб виділити та
ідентифікувати найбільш значущі для НДО впливаючі
фактори, а також конкретизувати характер цього впливу.
При цьому організація повинна розглядатися в своєму
динамічному стані, тобто в своїй мінливості, яка виникає
завдяки позитивним і негативним впливам середовища.
Середовище можна визначити, як систему
зовнішніх
та
внутрішніх
взаємовпливів,
взаємозалежностей завдяки яким організація існує в своїй
динамічності.
Середовище також характеризується динамічністю,
рухомістю та мінливістю. Динамічність середовища - це
швидкість і передбачуваність змін.
В цьому плані можна виділити стабільне і
нестабільне середовище:
Таблиця №9 Види середовища та його ознаки.
Ознаки середовища

Швидкість

Передбачуваність

Види середовища
Нестабільне
Стабільне

Швидкі зміни
Повільні зміни

Слабка передбачуваність
Високий рівень
передбачуваності

Організація повинна адаптувати зміст своєї
діяльності до мінливих умов середовища. Процеси
адаптації є необхідними вимогами не тільки для
збереження життєстійкості, але і для її розвитку.
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Якщо організація є адаптивною системою, вона
існує і розвивається; НДО, як неадаптивна структура,
завжди має неузгодженість цілей і результатів своєї
діяльності і в кінці кінців приречена до загибелі.
Адаптивна спрямованість організації передбачає
досягнення рівноваги з середовищем.
Ось чому теоретики в сфері менеджменту в останні
роки роблять акцент на необхідності встановлення
динамічної відповідності між організацією, її стратегією
і зовнішнім середовищем. Цю відповідність можна подати
у вигляді наступної схеми:
Схема №10 Динамічна відповідність зовнішнього середовища і організації

Зовнішнє середовище
Динамічна відповідність
Стратегія

Організація

Як бачимо, у зв'язці " Зовнішнє середовище Стратегія - Організація" стратегія є визначним фактором
внутрішньої будови організації. Значущі зміни в
середовищі повинні потягнути за собою зміни в стратегії,
що керує розвитком організації.
Середовище постійно змінюється, воно висуває
нові вимоги до соціальних інститутів і груп. Для
організації ці нові соціальні вимоги повинні бути стимулом
для подальшого вдосконалення, досягнення рівноваги із
середовищем на новому, більш високому рівні.
Пріоритетне значення середовища, пошук адекватних
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шляхів і методів його вивчення та аналізу є
найважливішою тенденцією сучасного менеджменту.
Комплексність і складність, які зазвичай
притаманні середовищу, вимагають його класифікації.
Виділення елементів середовища, схожих між собою за
певними ознаками, допомагають менеджеру в їх
кваліфікованому аналізуванні. Найбільш поширеним і
практично гідним застосування в теорії управління
вважається розподіл середовища на зовнішнє і внутрішнє.
Зовнішнє середовище при цьому диференціюється на
макросередовище і мікросередовище. Макросередовище
розглядається, як середовище опосередкованого впливу, а
мікросередовище, як середовище прямого впливу.
Схематично компоненти середовища можна зобразити
наступним чином (дивись схему № 11).
Макросередовище
(середовище
опосередкованого впливу). До макросередовища
відносяться джерела, які не мають прямого впливу на
діяльність організації, але впливають на неї
опосередковано. До них варто віднести: технологічний
компонент, стан економіки, соціо-культурний і
міжнародний компонент, а також ситуативні фактори.
Компоненти макросередовища знаходяться в
постійному взаємозв'язку. Зміни, що відбуваються в одних
джерелах обов'язково відображаються на інших.
До джерел макросередовища можна віднести:
1. Технологічний компонент включає в себе технологічні
нововведення, які впливають на ефективність послуг,
специфічних для організацій подібного спрямування
в світовому, регіональному і локальному плані. Відомо,
що недавні технологічні нововведення глибоко
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вплинули на діяльність соціальних інститутів.
Наприклад,
комп'ютерна
техніка,
інформаційні
технології (Інтернет, електрона пошта та інш.)
розширили можливості впливу на інформацію про те,
яких послуг потребують споживачі від організації, який
новий товар пропонує організація, формуючи цим самим
попит. 2. Економічний компонент - це тенденція в
економічному житті країни і регіону, в якій існує та діє
організація. Відомо, що організація ринкових відносин в
нашій країні супроводжується цілою низкою негативних
явищ:
падінням
виробництва,
скороченням
промислового потенціалу у важливих галузях
промисловості, скороченням наукового потенціалу, який
повинен забезпечити технічний процес. Всі ці явища
супроводжуються ростом інфляції, тенденціями до
збагачення, криміналізацією бізнесу. Природу і причини
явищ неможливо зрозуміти за допомогою одного
економічного підходу. Ці закономірності відносяться до
області психології організації і вдосконалення
економічної
структури
суспільства.
Менеджер
громадської організації повинен володіти методами
системного і психологічного аналізу, які дозволяють
виявити фактори, що гальмують прогресивний
економічний розвиток.
Менеджер повинен оцінити, як позначаться на
діяльності організації загальні зміни стану економіки.
Важливо мати на увазі, що кардинальні зміни в
економіці можуть по різному впливати на різні
організації. В одному випадку вони позитивно
впливають, в іншому - негативно.
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3. Політичний компонент - стан і тенденції в політичній
системі (демократичність, політична кон'юнктура і
т.п.). велике значення має фактор політичної
стабільності.
4. Соціокультурний компонент - це стан і тенденції
на рівні освіченості, традиції, цінності, етичної норми,
професійно-демографічних характеристик, поведінки
вагомих для організації соціальних груп в країні і регіоні.
5. Міжнародний компонент - стан і тенденції в
міжнародних відносинах, наявність військових дій,
криз чи позитивних моментів.
6. Ситуативний компонент - конкретні, важко
передбачувані події і ситуації природного (землетруси,
повені та інш.) чи соціального характеру (бідність,
голод, демонстрації та інш.).
Мікросередовище (середовище прямого впливу).
З точки зору системного підходу організація - це механізм
трансформації того, що входить до організації у різновиди
того, що виходить. Менеджер повинен аналізувати ті
впливи середовища, які безпосередньо впливають на
організацію, як елементи мікросередовища. Компонентами
мікросередовища для НДО є: /. Споживачі і клієнти,
тобто індивіди, групи і організації, які реально чи
потенційно
користуються продуктами чи послугами НДО.
2. Конкуренти - це організації, які пропонують чи
надають послуги, ідентичні з тими, які надає ваша
НДО; чи конкурують з нею в аспекті боротьби за
клієнтів.
3. Спонсори - індивідуальні, групові, фондові
джерела ресурсів (фінансові, матеріальні,
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інформаційні), які організація отримує
безоплатно.
4. Державні і громадські інституції - в більшості
випадків є значущими факторами впливу, оскільки
визначають і зміст послуг, що надаються
організацією, і контроль, і захист інтересів членів
НДО. Державний сектор - джерело законів і
стандартів, що діють в третьому секторі.
5. Ситуативний компонент - це специфічна зміна
певних потреб НДО, що виникла під впливом
позитивних чи негативних факторів опосередкованого
середовища, і призвела до зміни її цілей.
Тобто, всі компоненти зовнішнього середовища в
тій чи іншій мірі впливають на організацію. Економіка,
культура, закони, політична стабільність, міжнародне
життя, рівень науково-технічного прогресу торкаються
всіх аспектів регулятивної діяльності НДО.
Внутрішнє середовище - це ті елементи, які
знаходяться в межах самої організації і забезпечують її
збереження і розвиток. До внутрішнього середовища
відносяться наступні компоненти:
•
Людські ресурси - вирішальне джерело діяльності
НДО. До них відносяться: персонал, члени
організації, волонтери з їх знаннями та навичками,
а також особливостями мотивації.
•
Організаційна культура - це внутрішні правила,
цінності, норми, що знаходять своє вираження у
символах, історії, стилі управління,
взаємовідносинах між членами організації.
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•

Організаційна структура — внутрішня форма
будови організації, сукупність її складових
елементів і зв'язків.
•
Функціональний компонент - це існуючі цілі,
задачі організації, її стратегія, політика, проекти,
програми.
•
Фінансовий і матеріальний стан - існуючі і
очікувані кошти, джерела фінансування, наявність
приміщень, техніки, обладнання та інш.
Внутрішнє середовище представляє собою
потенціал НДО, за допомогою якого менеджер здійснює
керівництво. Ось чому плідний підхід до визначення
перспектив розвитку НДО передбачає аналіз її внутрішніх
можливостей.
Сучасний менеджмент виділяє чотири структурних
елементи внутрішнього потенціалу організації:
•
особистісний чи кадровий;
•
матеріально-технічний;
•
інформаційний;
•
організаційний.
Саме ці елементи в першу чергу є об'єктами управління
для менеджерів.
Охарактеризуймо кожну складову частину
(структурний елемент) НДО.
Кадровий потенціал. Ефективність діяльності
громадської організації значною мірою визначається її
кадровим потенціалом.
Визначаючи основні напрями інвестиційної
політики НДО, Б.Юрашек і Л.Кучміровська справедливо
відмічають:
"Люди - це найдорожчий капітал організації. У той
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же час - це найбільший пункт у графі "видатки". Але це
видатки, які необхідно здійснити. У іншому випадку ваша
діяльність втратить сенс" (15; с. 37).
Людські ресурси - це вирішальний чинник
діяльності НДО. До них відносяться:
•
персонал;
•
члени організації;
•
волонтери.
Персонал організації складають люди, прийняті на
роботу в НДО на основі трудової угоди. Тобто персонал це ті кадри, для яких дана громадська організація є
постійним місцем роботи.
Регіональні громадські організації залучені до
різноманітних сфер діяльності: соціальне забезпечення,
проблеми жінок, молоді, охорони навколишнього
середовища, підтримки розвитку демократії, професійної
перепідготовки та ін. Індивідуальний досвід персоналу
повинен співпадати з місією організації. Наприклад, якщо
організація займається пошуком нових технологій
навчання учнів, то серед персоналу повинні бути фахівці,
добре обізнані з тенденціями розвитку сучасного
технологічного суспільства, здатні з урахуванням цих
тенденцій стежити за професійним ринком збуту, швидко
і систематично описувати властивості людини, необхідної
суспільству, і оперативно проектувати освітні програми.
Діяльність громадських організацій, що надають послуги
малим підприємствам, нереальна без фахівців з організації
бізнесу, управління фінансами, персоналом, побудови
адміністративно-управлінської системи підприємства,
проведення маркетингових досліджень та ін. Громадській
організації, що надає допомогу людям, які відчувають
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високе соціальне напруження і вступають у конфлікт з
навколишнім середовищем, необхідні висококваліфіковані
практичні психологи.
Разом з тим, будь-яка громадська організація,
незалежно від сфери її діяльності потребує наступних
спеціалістів:
•
бухгалтер;
•
фандрейзер;
•
фахівець по зв'язках з громадськістю;
•
фахівець з управління організацією
(менеджер).
Особливе місце серед персоналу займає керівний
склад організації: директор (керівник, лідер), керівники
відділів, малих груп.
Керівництво створює ефективну структуру
організації, а у випадку необхідності, трансформує її таким
чином, щоб вона відповідала завданням, і обставинам, що
змінюються. Керівники розробляють і персональну
політику організації: займаються підбором і розстановкою
кадрів, приймають співробітників на роботу, створюють
умови для підвищення їх кваліфікації, оцінюють їх
діяльність.
Керівники організації - це найкомпетентніші
фахівці.
Успіх їх діяльності визначається:
•
бажанням і зацікавленістю займатися громадською
діяльністю;
•
умінням працювати з людьми, умінням
спілкуватися, взаємодіяти, впливати на людей
(комунікативні якості);
•
гнучкістю, нестандартністю, мислення, здатністю
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приймати нестандартні рішення;
•
оптимальним поєднанням в характері
ризикованості і відповідальності;
•
здатністю передбачувати майбутній розвиток подій,
передбачувати наслідки прийнятих рішень.
Про якість лідера можливо судити по тому, як він
може організувати персонал, волонтерів і домогтися від
кожного найкращих результатів для реалізації місії
організації.
Важливою формою підвищення професійної
підготовленості керівників НДО є навчальні програми тих
організацій, що займаються розвитком інфраструктури
третього сектора України.
Основне завдання кадрової політики НДО полягає
у підборі такого персоналу, який на належному рівні буде
виконувати свої функціональні обов'язки. Крім цього
важливий не лише професіоналізм персоналу, але і уміння
фахівця пристосуватися до нетипових умов діяльності
громадських організацій. Кількість співробітників, для
яких недержавна організація є постійним місцем роботи,
залежить від змісту проектів, що реалізовуються
організацією і масштабів її діяльності. Чимало
регіональних громадських організацій взагалі не мають
персоналу або приймають на роботу лише бухгалтера або
лише менеджера. Наприклад, інваліди Великої
Вітчизняної війни як члени відповідної громадської
організації, не маючи можливості прямо захищати свої
інтереси, передають ці функції менеджерам.
Більшість організацій приймають на роботу
співробітників лише з метою реалізації певного проекту.
Наприклад, громадській організації "Старт" для реалізації
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проекту "Інвестиційна
наступний персонал:
•
•

перспектива"

був

потрібен

директор проекту;
методист з розробки навчального курсу;

•
•
•
•

редактор;
технічний працівник;
бухгалтер;
координатор семінару.
У регіональних НДО, як правило, кількість
персоналу невелика. Звідси - підвищені вимоги до їх
кваліфікації. Місцеві громадські організації потребують
фахівців широкого профілю. Співробітник НДО, будучи
спеціалістом певної сфери діяльності, одночасно повинен
мати уміння в сфері менеджменту, маркетингу,
фандрейзингу, паблік рілейшнз та ін.
Кадрова політика організації повинна знаходити
відображення у стратегічному плануванні.
При цьому важливо знайти відповіді на
наступні питання:
•
Які співробітники з яким досвідом і здібностями
будуть необхідні організації через рік, два, три?
•
Хто із теперішніх співробітників є прийнятною
кандидатурою для майбутньої вакантної
діяльності?
•
Хто із сьогоднішніх співробітників виявиться
непотрібним? Кого потрібно замінити?
•
Яких нових співробітників потрібно
прийняти на роботу?
Аргументовані відповіді на перераховані вище
питання дозволяють вірно підбирати і вдосконалювати
кадри.
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Досвід діяльності громадських організацій
свідчить про доцільність зваженого підходу до пошуку
персоналу. Як підкреслює М. Зємба "Часом краще
оголосити конкурс на заміщення вакантної посади в
керівництві організації чи прийняти на роботу менеджера
зі сторони, аніж працювати під керівництвом особи, яка
хоча і є членом нашої організації, але не володіє
необхідним досвідом для роботи на посаді менеджера" (6;
с. 14).
Члени
організації.
Існуюче
в
Україні
законодавство не передбачає окремих норм, що
регулюють діяльність членських організацій і організацій
без фіксованого членства. Тому всі питання набуття
членства і порядку його припинення визначаються
статутом організації.
В Україні існують організації, для вступу до складу
яких не потрібне ніяке рішення керівних органів, крім
заяви кандидата про бажання вступити в організацію. В
деяких НДО вступ в організацію являє собою більш
складну процедуру і не може здійснюватися без згоди на
це керівного органу. Припинення членства може
здійснюватися з ініціативи інших членів організації,
відповідно до рішення керівного органу.
Члени, вступаючи в організацію, беруть на себе
певні зобов'язання. Наприклад: платити членські внески,
брати участь в діяльності організації. Вони мають також
певні права. Кожна громадська організація піклується про
збільшення кількості членів організації, оскільки це
збільшує її силу, а також розширює рамки її діяльності.
Волонтери. Волонтери (добровольці) - це люди, які
працюють в організації безкорисливо, не отримуючи за
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свою працю матеріальної винагороди. Добровольці беруть
участь в діяльності організації, виходячи з того, що їх
праця приносить користь іншим людям і одночасно
приносить задоволення їм самим.
Добровольці можуть регулярно декілька годин на
тиждень присвячувати суспільно-корисній діяльності.
Наприклад, випускник психологічного факультету кілька
разів на тиждень проводить консультацію з батьками
складних підлітків. Іноді волонтери заохочуються до
одноразових
заходів
організації.
Наприклад,
упорядкування території занедбаного парку.
З метою залучення добровольців до роботи
необхідно враховувати їх індивідуальні інтереси і
схильності, обирати прийнятні для них цілі. У роботі, яку
будуть виконувати волонтери, повинен бути елемент
творчості, можливість для прояву і використання
індивідуальних здібностей.
У процесі волонтерської праці люди задовольняють
свою природну потребу у спілкуванні і мають можливість
усвідомлено будувати свої взаємини з іншими людьми.
Безкорислива
діяльність,
усвідомлення
її
значущості і корисності є важливим стимулом для
самореалізації особистості. Разом з тим, волонтерська
праця потребує постійної позитивної оцінки з боку
соціального оточення.
Команда волонтерів потребує чіткого і мудрого
керівництва, тому керівнику волонтерів необхідно
володіти відповідними якостями і професійними
уміннями.
У їх числі:
•
оптимізм і впевненість в здатності волонтерської
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команди досягати корисних результатів;
налагоджені зв'язки з громадськістю і здатність до
переконливих публічних виступів;
•
організація своєї діяльності по керівництву
волонтерською працею;
•
встановлення правильних взаємовідносин з
волонтерами;
•
гнучкість.
У процесі своєї діяльності керівник волонтерів
виконує різноманітні функції:
•

Обов'язки керівника волонтерів

Планувати,
здійснювати і
оцінювати
программу
волонтерської
діяльності

Вивчати,
створювати і
розробдляти
значущі місця
для роботи
волонтерів і в
організвації

Набирати і
необхідним
чином розм
іщувати
волонтерів у
межах
організації

Забезпечува
ти навчання
волонтерів

Сприяти
поширенню
волонтерськ
ого руху

Схема №12 Обоє 'язки керівника волонтерів.

При плануванні діяльності волонтерів необхідно
враховувати наступні моменти:
•
Час. Кількість годин у тиждень, що необхідна для
виконання конкретного завдання, а також на
підготовку до нього.
•
Частоту. Важливо встановити буде це завдання
одноразовим чи воно буде виконуватися регулярно
протягом цілого року.
•
Досвід і кваліфікацію. Деякі завдання можуть
виконуватися будь-яким волонтером, але є і
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такі завдання, які вимагають спеціального досвіду.
•
Навчання. Певні завдання, що виконуються
волонтерами, вимагають спеціальної, іноді
тривалої підготовки.
При пошуку волонтерів необхідно передусім
визначити ті групи людей, у яких найбільш ймовірно
знаходяться
особи,
зацікавлені
в
результатах
запропонованої організацією роботи. Ці групи повинні
бути суворо окресленими. Наприклад, "викладачі
юридичного факультету", "батьки членів молодіжної
організації"", "жителі мікрорайону, в якому планується
створити новий парк" і т.д. Іншими словами: шукати
необхідно тих людей, які також прагнуть вирішення
завдань, поставлених організацією.
Методи налагодження контактів з потенційними
волонтерами різноманітні. Наприклад, на зборах по
плануванню з великої кількості запрошених можна знайти
осіб, яких зацікавить та або інша програма. Важливим
способом залучення осіб до волонтерської діяльності є
публікація відповідного оголошення в місцевих засобах
масової інформації.
Незалежно від способів пошуку будь-який успіх на
цьому терені повинен завершуватися індивідуальною
бесідою з потенційним добровольцем, у ході якої
необхідно пояснити значення і мету завдання, яке він буде
виконувати. Важливо при цьому висловити впевненість,
що дане завдання є здійсненним, а також зацікавити
волонтера
громадською
значущістю
завдання,
безпосередньою практичною кориснітю як для організації
і її клієнтів, так і особисто для нього.
Досвід свідчить, що одну і ту ж роботу повинні
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виконувати волонтери з різним рівнем підготовленості.
При цьому одна людина може навчатися, інша безпосередньо виконувати роботу, а третя - виступати в
ролі наставника. Важливе значення в роботі з волонтерами
має оцінка їх діяльності. При аналізі виконаного завдання
необхідно відмітити сильні сторони волонтера і
запропонувати можливість використання їх в майбутній
безкорисливій діяльності.
Матеріально-технічна база НДО включає в себе
систему засобів праці: будівлі, споруди, технічні засоби;
комп'ютери,
копіювальні
апарати,
телевізори,
відеомагнітофони, магнітофони, диктофони, фотоапарати
та ін., офісні меблі, витратні матеріали та ін. Згідно Закону України "про об'єднання громадян"
громадські організації можуть мати у власності кошти та
інше майно, необхідне для здійснення їх статутної
діяльності.
Об'єднання громадян набуває права власності на
кошти та інше майно, передане йому засновниками,
членами (учасниками) або державою, набуте від вступних
та членських внесків, пожертвуване громадянами,
підприємствами, установами та організаціями, а також на
майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством.
Громадські організації також мають право на майно
та кошти, придбані в результаті господарської діяльності
ті іншої комерційної діяльності.
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Критерії ефективності управління подано у схемі
№13:
Схема №13 Критерії ефективності управління.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Психологічні
• психологічний клімат
НДО
• мотивація членів
• самооцінка колективу
• авторитет керівника

Непсихологічні
• кількість послуг, які
надає організація
• якість послуг
• економічність
• нововведення
• дієвість

З метою підвищення ефективності управління
керівнику необхідно здійснити ряд принципових заходів:
•
створення внутрішньої структури організації,
адекватної особливостям організації;
•
централізація у системі управління за принципом
єдиного начала;
•
компетентні заступники, делегування
повноважень;
•
розумне та гнучке планування;
•
перспективні розробки;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

чітка регламентація прав, обов'язків, повноважень
персоналу, членів організації та волонтерів;
розподіл видів робіт з урахуванням інтересів,
здібностей, компетентності співробітників;
продумана система контролю результатів
діяльності;
обґрунтовані нормативи виконання робіт;
колегіальна форма прийняття рішень;
заохочення ініціативи низових працівників;
ефективне та гнучке стимулювання працівників;
індивідуальний підхід до підлеглих, ситуативний,
гнучкий стиль керівництва в залежності від рівня
розвитку підлеглих та колективу.
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Завдання 1.
Доповніть визначення організації. "Організація це...":
а) група індивідів;
б) об’єднання окремих груп;
в) впорядковане об’єднання індивідів і груп, діючих
на підставі спільних цілей, інтересів.
Завдання 2.
Від чого, на вашу думку, залежить стабільність
будь-якої організації? Оберіть потрібний варіант:
а) кадрового потенціалу;
б) матеріально-технічної бази;
в) якісного управління організацією.
Завдання 3.
У якому з наведених визначень розкривається
сутність управління?
а) управління - це цілеспрямований
систематизуючий процес, що забезпечує цілісне
функціонування, збереження і розвиток організації;
б) управління - це діяльність керівника, що
спрямована на організацію праці підлеглих;
в) збір, систематизація і передача інформації щодо
досягнення мети організації.
Завдання 4.
У якій послідовності необхідно здійснювати
наступні управлінські рішення? (Вкажіть порядковий
номер.)
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__
__
__
_

забезпечення виконання команд;
вироблення і прийняття рішення;
збір, систематизація і передача інформації про
реальні можливості в аспекті поставлених задач;
перетворення прийняття рішення в різні
розпорядження;
сприйняття і усвідомлення загальної цілі
управління;
аналіз ефективності прийнятого рішення в

__
аспекті
поставленої мети;
__
корекція мети.

Завдання 5.
Заповніть таблицю.
Напрямок у розвитку
менеджменту

Сутність

Функціональний
менеджмент (Файоль)
Гуманістичний
менеджмент (а.Маслоу)
Ситуативний
менеджмент

Завдання 6.
Яка школа наукового управління використовує
систематизований підхід до управління всією організацію?
а) школа наукового управління;
б) школа людських відносин;
в) класична школа управління.

Завдання 7.
Яка школа наукового управління активно
використовує прийоми управління міжособистісними
відносинами для підвищення рівня задоволення і
продуктивності?
а) класична школа управління;
б) школа людських відносин;
в) школа наукового управління.
Завдання 8.
Яка школа працює над проблемами управління на
основі розробки і застосування моделей?
а) школа поведінкових наук;
б) школа наукового управління;
в) класична школа управління.
Завдання 9.
У якому з пунктів перераховано лише технічний
компонент об'єкту управління?
а) рівень професійної підготовки персоналу і
управлінських кадрів; засоби виробництва; структура
організації;
б) стимулювання праці, рівень професійної
підготовки, стилі спілкування;
в) організаційна культура, будівлі, машини,
обладнання.
Завдання 10.
У якому з пунктів перераховано лише соціальний
компонент об'єкту управління?
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а) стилі спілкування, форми стимулювання праці,
організаційна культура;
б) моральні цінності, рівень професійної
підготовки персоналу, стимулювання праці;
в) організаційна культура, структура організації.
Завдання 11.
Розкажіть про свою організацію за наступним
планом:
•
Яке обладнання та апаратуру ви маєте? Як вони
розмішуються в офісі?
•
Якими підходами користується організація для
пошуку коштів?
•
Якими кадрами володіє організація? Як
відбувається підготовка кадрів?
•
Яку участь бере персонал в управлінні
організацією?
Завдання 12.
Розкрийте сутність управління за принципом
"чорної скрині". У яких випадках у практиці управління
він застосовується?
Розкрийте Сутність управління за принципом
"білої скрині". У яких випадках застосовують цей підхід
у практиці управління?
Завдання 13.
У якій послідовності необхідно виконувати кроки
за принципом "білої скрині" (поставте цифри напроти
кожного кроку)?
вироблення корегуючих впливів;
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отримання інформації з певної системи параметрів
про стан керованого об'єкту?
встановлення початкового стану керованого
об'єкту;
означення мети управління;
означення програми впливів;
забезпечення обробки інформації, отриманої через
канали зворотного зв'язку.
Завдання 14.
Громадська
організація
створює
культурно-оздоровчий комплекс для реабілітації
громадян, дітей, молоді, які постраждали від насильства у
сім'ї. Спробуйте визначити можливі основні етапи діяльності
цієї організації.
1 етап____________________________________
2 етап_______________________________________
3 етап_______________________________________
4 етап_____________________________________
Завдання 15.

Сформулюйте програмну ціль вашої організації.
Визначте програми впливів, які передбачають проміжні
стани (етапи), через які має пройти організація для
досягнення цієї мети.
Мета: __________________________________________
--------------------------------------------------------------------------

Етапи: 1.
2.
3.
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4.
_________________
Завдання 16.
Визначте можливі контрольовані характеристики
організації, що випускає та розповсюджує серед інвалідів
газету, на шпальтах якої висвітлюються актуальні
проблеми їх життя, наводиться інформація про основи їх
соціальної захищенності згідно законодавства України,
публікуються статті про діяльність інших громадських
організацій інвалідів.
1._________________________________________
2.
3. ______________________________
Завдання 17.
Для кожного з етапів діяльності організації (дивись
Завдання 16) визначте контрольні показники. Внесіть дані
в таблицю.
№

Зміст етапу
діяльності

Показники, що
контролюються

1
2
3

Завдання 18.
Принцип - це вихідне положення, яке визначає
основні вимоги до змісту і методів менеджменту. У
96

Завдання та вправи для самоконтролю.

принципах завжди відображуються закономірності
суспільства. Які закони і закономірності ви будете
враховувати, керуючи своєю організацією?
Завдання 19.
Як ви розумієте сутність наступних принципів
управління (які вимоги ставить кожен принцип до
управління організацією)?
•
цілеспрямованість управління;
•
врахування індивідуальних особливостей;
•
принцип єдиного начала;
•
принцип спеціалізації у сфері управління;
•
принцип діапазону управління;
•
принцип економічності;
•
принцип справедливості у рішенні конфліктних
ситуацій.
Завдання 20.
Оцініть діяльність вашого керівника за допомогою
наступного тесту. Інструкція: уважно прочитайте кожне
питання і вирішіть, чи воно відповідає характеру вашого
керівника. Якщо так, то необхідно підкреслити відповідну
певному питанню клітинку в кінці тесту. Якщо ні або немає
певної точки зору, то слід залишити клітинку чистою.
Треба відповідати на всі запитання максимально правдиво,
неупереджено, викладаючи суб'єктивні враження.
Наведемо ці питання:
1.
Надто перевантажений, щоб відповідати своїй
посаді.
2.
Немає чіткої позиції з принципових питань.
3.
Не виявляє достатньої рішучості, коли потрібні
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важливі особисті рішення.
Не докладає особливих зусиль.
Часто не в змозі ефективно вирішувати проблеми.
Рідко експериментує або звертається до нових ідей.
Дотримується поглядів, які колеги, звичайно, не
беруть до уваги.
8. Недостатньо розуміється на основах управління.
9. Важко налагоджує ефективну роботу підлеглих.
10. Діє так, начебто за навчання підлеглих відповідає
хтось інший.
11. Вважає, що вести засідання - важка і невдячна
справа.
12. Схоже, має слабке фізичне здоров'я.
13. Рідко просить інших людей висловитися з приводу
такого підходу до життя й роботи.
14. Не досить чітко уявляє, чого хоче досягти у житті.
15. Судячи з усього, не володіє потенціями, достатніми
для подальшого навчання та зростання.
16. Системно підходить до розв'язання проблем.
17.
Йому підходить вираз "людина, яка не любить змін".
18.
Нерідко йому буває важко впливати на інших
людей.
19.
Напевне, не замислювався над своїм стилем
керівництва.
20.
Очевидно, не має повної підтримки підлеглих.
21.
Мало надає уваги навчанню і розвитку підлеглих.
22.
Йому не вистачає вміння створювати ефективні
робочі групи.
23.
Йому дуже не подобається власна непопулярність.
24.
Часто дотримується лінії найменшого опору
4.
5.
6.
7.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

замість того, щоб робити те, що вважає за доцільне.
Часто змушений змінювати мету життя або роботи,
оскільки справи йдуть незадовільно.
Не прагне знайти натхнення в своїй діловій
діяльності.
Рідко аналізує мету роботи.
Має менші творчі здібності, ніж інші менеджери.
Не справляє позитивного першого враження.
Не прагне знати чужої думки щодо своїх слабких і
сильних сторін.
Йому нелегко побудувати нормальні відносини з
підлеглими.
Рідко виділяє час для оцінки потреб своїх підлеглих в
особистому розвитку.
Не володіє реальним досвідом формування
колективу.
Не вміє ефективно керувати колективом.
Рідко займає тверду позицію в принципових
суперечках.
Найімовірніше, необ'єктивно оцінює результати
роботи.
Рідко прагне набути нового досвіду.
На справляється з потоком інформації.
Іноді акцентує увагу на встановлених правилах
щодо експериментування.
Часто не виявляє необхідної наполегливості.
Виходить з постулату про неможливість зміни
ставлення людей до роботи.
Декому з його підлеглих здається, що він не робить
достатнього внеску в діяльність організації.
Мало довіряє системам оцінки.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
100

Не створює атмосфери відкритості і довіри.
Дозволяє, щоб робота завдавала серйозної шкоди
власному (родинному) життю.
Іноді поводиться в супереч своїм переконанням, які
декларує.
Дозволяє, щоб робота негативно позначалася на
його вільному часі.
Рідко прагне почути думку оточення про свою
поведінку або здібності.
Недостатньо вміє планувати.
Як правило, втрачає витримку і капітулює, якщо
рішення не лежать на поверхні.
Важко налагоджує взаєморозуміння з оточуючими.
Не зовсім розуміє, що змушує людей працювати
краще.
Не вміє ефективно делегувати повноваження.
Як правило, уникає висловлювати оточуючим свою
думку про них.
Йому слід поліпшити стосунки з колективом, яким
він керує, та іншими підрозділами організації.
Часто буває на роботі втомленим.
Недостатньо піддає сумніву свої цінності.
Мабуть, не отримує особливого задоволення від
роботи.
Схоже, не отримує задоволення від подолання
труднощів.
Тверезо не аналізує своїх досягнень і показників.
Надто самовпевнений.
Йому важко домоітися, щоб інші працівники діяли
так, як потрібно.
Дотримується застарілих поглядів на керівництво
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

іншими.
Недостатньо заохочує ефективну роботу підлеглих.
Рідко консультує підлеглих.
Дотримується точки зору, що керівник повинен
бути лідером для підлеглих у всіх випадках життя.
Любить багато їсти (або пити).
Часто буває непослідовним.
Йому не вистачає нормального взаєморозуміння з
колегами.
Рідко замислюється над тим, що заважає
удосконаленню його ділових якостей.
При розв'язанні проблем не звертається за
допомогою до інших людей.
Зтикається з труднощами, керуючи
високотворчими людьми.
Негативно проявляє себе на засіданнях.
Керує всіма працівниками однаково.
Іноді має великі труднощі у піклування з
підлеглими.
Не використовує наявних можливостей для
навчання і розвитку підлеглих.
Не дуже прагне пояснити підлеглим, що ж від них
вимагається.
Не виглядає енергійним і життєрадісним.
Схоже, не знає, як виховання вплинуло на його
погляди.
Не має певного плану кар'єри, хоча такий план
йому не зашкодив би.
Готовий швидко відступити, коли справа набуває
несподіваного обороту.
Невпевнено веде засідання.
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Продукування ідей часто дається йому важко.
Іноді дотримується того, що проповідує.
Йому не подобається, якщо люди ставлять під
сумнів його рішення.
Не докладає зусиль щодо визначення функцій і
завдань кожного з підлеглих.
Мало сприяє зростанню підлеглих, хоч вони цього і
потребують.
Люди бачать, як він легковажно ставиться до себе.
Сумнівається, чи варто обговорювати з іншими
свою довгострокову мету.
Навряд чи обговорює з іншими свою довгострокову
мету.
Навряд чи можна назвати його «відкритим і гнучким».
Як правило, не дотримується методичного підходу
до розв'язання проблем.
Помилившись, стає явно дратівливим або відчуває гіркоту.
Не вміє слухати.
Не вміє ефективно делегувати свої повноваження
іншим.
Якщо б виникли труднощі, то він, напевне, не мав
би беззастережної підтримки з боку підлеглих.
Вважає, що консультування з кимось
малоефективне.
Не допомагає підлеглим підвищити ефективність
їх праці понад те, що вони виконують нині.
Іноді йому важко впоратися із своїм емоційним
станом.
Його цінності не збігаються з тими, якими
керується організація.
Йому не вдається задовольнити власні амбіції.

Рідко напружує свої сили.
Здається, сьогодні йому важче, ніж рік тому.
Не цінує піднесеного настрою на роботі.
Часто його серйозно не сприймають.
Керується методами, яким сам не дуже вірить.
Підлеглі низької думки про його здібності бути
керівником.
108. Не готує собі наступника.
109. Не вміє "грати в команді".
110. Не має достатніх навичок, щоб організувати
працездатний трудовий колектив.
Таблиця має 110 прямокутників, пронумерованих
відповідно до питань тесту. Якщо ви вважаєте, що
твердження підходить повністю певній людині, слід
закреслити цей прямокутних хрестом. Якщо твердження,
як здається, не підходить, треба залишити прямокутних
без поміток. Необхідно починати заповнення з верхнього
рядка, рухаючись зліва направо. Потім заповнюють другий
рядок, третій і т.д. Треба намагатися не пропустити
жодного з тверджень. Визначивши кожне з 110 тверджень,
слід підрахувати кількість відмічених клітинок у кожній
вертикальній колонці і вписати суму у вільні клітинки.
Потім переходять до таблиці результатів.
102.
103.
104.
105.
106.
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А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

3

И

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
23 24
25
26
27
28
29
30
31
32
34 35
36
37
38
39
40
41
42
43
45 46
47
48
49
50
51
52
53
54
56 57
58
59
60
61
62
63
64
65
67 68
69
70
71
72
73
74
75
76
[78 79
80
81
82
83
84
85
86
87
89 90
91
92
93
94
95
96 97
98
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

І
11
22
33
44
55
66
77
88
99
110

102

103

Завдання та вправи для самоконтролю.

Менеджмент неприбуткової організації (Частина І).

Переносять підсумкові дані з таблиці відповідей у
відповідний рядок колонки "Сума". Заповнюють колонку
"Ранг", присвоюючи найвищій сумі порядковий номер 1, а
найменшій - порядковий номер 11. Виконавши підсумкове
ранжування, можна повідомити наслідки тесту особі, яку
характеризували. Цей тест використовують і для того, щоб
оцінити власну діяльність. Відповіді можуть бути вкрай
вражаючі і неприємні. Для тесту слід підбирати людей, які
мають змогу всебічно оцінити вашу діяльність у ролі
менеджера. Треба пам'ятати, що адекватність результатів
залежить від того, наскільки добре ці люди знають вас як
керівника.
Таблиця відповідей.
Колонка

А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
3
И
І

Обмеження

Сума

Ранг

Невміння керувати собою.
Невизначені особисті цінності.
Не досить визначені особисті цілі.
Зупинений саморозвиток.
Недостатність навичок розв'язування
проблеми.
Не досить творчого підходу.
Вміння впливати на людей.
Недостатнє розуміння особливостей.
Слабкі навички керівництва.
Невміння навчати.
Низька здатність формувати колектив.

Задвання 21.
Обговоріть наступні питання:
Чи були ви членом громадської організації в
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•

•

•
•

радянський час? Якого позитивного досвіду
громадської діяльності ви набули? Що вас не
влаштовувало в цій діяльності?
Чому ви зараз стали членом громадської
організації? Що вам особисто дає робота в
громадській організації?
Яких позитивних результатів спромоглася досягти
ваша громадська організація? Які труднощі ви
відчуваєте у реалізації місії організації?
Як складаються відносини вашої організації з
державними структурами влади? З бізнесом?
Яку роль відіграє ваша організація у розв'язанні
місцевих соціальних проблем?

Завдання 22.
Заповніть таблицю Функції моєї громадської
організації:
По відношенню до
держави

По відношенню до
бізнесу

По відношенню до
соціального середовища

По відношенню до членів
організації

■

Завдання 23.
Дайте відповіді на запитання з точки зору сучасних
знань: Чому без третього сектору не можливий
повноцінний розвиток суспільства?

105

Менеджмент неприбуткової організації (Частина І).

Завдання та вправи для самоконтролю.

Завдання 24.
Удоскональте схему:
а) визначенням функції держави, бізнесу, третього
сектору;
б) демонстрацією взаємозв'язку всіх структурних
елементів. Доберіть приклади, що ілюструють
взаємозв'язок громадської організації з державою і
бізнесом.

Завдання 26.

•
•
•

•

•

Наведіть характерні ознаки НДО.
Чим відрізняються місцеві громадські організації
від всеукраїнських, а останні - від міжнародних?
Наведіть приклад організації взаємодопомоги,
організації, яка займається хоббі і відпочинком,
цільової організації, опікунської організації.
У чому полягає специфіка громадських об'єднань: о
громадської організації
о
громадського фонду;
о
громадського руху;
о
асоціації?
Що таке принципи НДО? Розкрийте сутність
принципів: незалежність, добровільність,
самоврядування.

Завдання 27.
Назвіть нормативно-правові документи, що
регулюють діяльність НДО. Які з цих документів є
базовими? Чому?
Завдання 25.
Запропонуйте членам інформаційно-методичного
об’єднання написати замітку:
"Чому неурядові організації такі важливі для
вашого району? "
"Чому неурядові організації заслуговують на увагу?
"
Обговоріть ці матеріали, оберіть найкращий варіант,
надішліть до редакції місцевої газети.

•

•
•

Завдання 28.
Дайте стислу характеристику змісту Закону України
"Про об'єднання громадян". Яка його роль у
становленні і розвитку НДО. Чому цей закон
називається базовим?
У яких формах згідно із законом можуть
створюватися громадські організації?
Які статуси для громадських організацій
встановлює закон? У чому відмінність різних
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•
•
•
•

статусів громадських організацій?
Хто може бути засновником об'єднання громадян?
У яких випадках діяльність громадських
організацій може бути припинена?
Які права мають зареєстровані об'єднання
громадян?
Які організації здійснюють нагляд і контроль за
діяльністю об'єднань громадян?

Завдання 29.
Дайте стислу характеристику Закону України "Про
благодійні організації"". Яка роль цього закону для НДО?
Як у законі тлумачаться поняття "благодійність",
"благодійна діяльність", "благодійна організація",
"меценатство", "отримання благодійної допомоги",
"спонсорство"?
•
Назвіть основні організаційно-правові форми
благодійних організацій.
•
Хто може бути засновником благодійної
організації?
•
Назвіть права та обов’язки благодійних організацій.
•
У яких формах виявляється благодійна діяльність ?
Завдання ЗО.
Проведіть з членами громадських організацій гру
"Маг". В ігровому занятті "Маг" беруть участь не менше
12 членів громадської організації, які розділяються на три
команди: "допитливі", "кмітливі" та "критики". Методист
роз'яснює учасникам її зміст, у процесі гри проводить облік
результатів. По закінченню гри підводяться її підсумки.
"Допитливі" ставлять питання по темі "Правові

аспекти діяльності НДО".
"Кмітливі" відповідають на поставленні питання.
"Критики" стежать за регламентом, критикують дії
перших двох груп, пропонують розподіл п'яти наявних
балів між трьома командами.
Під час ігрової діяльності застосовується бальна
система оцінки учасників. Максимальна оцінка - два бали
за запитання, три бали за відповідь. Методист має право
накладати "вето" на несправедливі рішення критиків, має
право присудити додатковий бал за особливо цікаве
запитання або відповідь.
Завдання 31.
Проведіть з членами організації гру "Знайдіть
статтю закону". Кожному члену команди вручаються
чотири інформаційні картки під номерами 1,2,3,4 з метою
розрізнення команд. Перед гравцями ставиться мета:
якомога швидше визначити номер статті Закону України
"Про об'єднання громадян" та Закону України "Про
благодійність та благодійні організації".
Команда, яка завершила пошук першою, отримує
5 балів, другою - 4, третьою - 3. Гравці, які склали аркуші з
відповідями першими отримують 3 бали, другими - 2
бали, третіми - 1 бал.
Інформаційна картка 1.
З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані
громадські організації можуть здійснювати господарську та іншу
комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ
та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства
в порядку "вето", встановленого законодавством.

108
109

Менеджмент неприбуткової організації (Частина І).
Інформаційна картка 2.
...Легалізована організація, яка виступила засновником, стала
членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою
діяльність на територію іноземної держави, зобов'язана у місячний
термін подати необхідні документи для перереєстрації у Міністерство
юстиції України як міжнародна...
Інфоомаційна картка 3.
...заява про державну реєстрацію... розглядається у
двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про
результати розгляду у 10-денний термін повідомляє подавач...
Інформаційна картка 4.
... утворювати відповідно до чинного законодавства України
свої відділення, філії, представництва...
... обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними
організаціями зарубіжних країн.

Завдання та вправи для самоконтролю.
Завдання 33.

Що називається структурою організації? Хто
створює структуру організації? Чи завжди необхідна
структурна побудова організації? З якою метою створюється
внутрішня структура організації? Які фактори необхідно
враховувати при створенні структури організації?
Завдання 34.
Заповніть таблицю Переваги і недоліки структури
організації:
Структура

Переваги

Недоліки

Ієрархічна
Командна

Завдання 32.
Заповніть таблицю Види НДО:
Критерії класифікації
Профіль для
діяльності

ндо
Вид інтересу
Сфера
діяльності
Статус
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Види недержавних організацій

Матрична
Мережева

Завдання 35.
Охарактеризуйте структуру вашої організації. У
чому її переваги? Недоліки? Як би ви хотіли вдосконалити
структуру вашої організації? Доведіть, що це
вдосконалення буде ефективним.
Завдання 36.
Чому організація має враховувати зовнішні та
внутрішні взаємодії? Що ви розумієте під терміном
"середовище організації"? Яка залежність існує між
стабільністю середовища та швидкістю змін? Яка
111
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залежність існує між стабільністю середовища та
передбаченням результатів діяльності організації?
Завдання 37.
У чому полягає сутність організації як активної
системи? Які характеристики неадекватної організації?
Завдання 38.
Заповніть таблицю Компоненти середовища
організації:

С Е Р Е Д О В И Щ Е
Зовнішнє
макросередовищ

мікросередовище

Внутрішнє

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Завдання 39.
Хто є клієнтами вашої організації?
Чи можна їх визначити за:
віком
соціальним положенням
рівнем прибутку
професією
соціальним статусом
місцем проживання
здібностями
національністю
іншими ознаками

Завдання 40.
Які потреби клієнтів може задовольнити ваша
організація? У чому мають потребу ваші клієнти? З метою
задоволення яких потреб було створено вашу організацію?
Завдання 41.
Заповніть таблицю:
Послуги, які ми надаємо
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Результати для клієнтів
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Завдання 42.
Оцініть внутрішні можливості своєї організації.
Заповніть таблицю:
Елемент
внутрішнього
середовища

Сильні
сторони

Слабкі
сторони

Людські
ресурси
Фінанси
Матеріальні
ресурси
Програми
Проекти
Організаційна
структура

Завдання 43.
Сформулюйте умови успішного управління
персоналом. Які моменти необхідно враховувати,
приймаючи працівників на роботу? Розкажіть про
персонал вашої організації.
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Додатки.
Інформація про Фонд Євразія.

3 1993 року, з часу свого заснування,
і приватний Фонд Євразія за підтримки Агентства СІЛА з
Міжнародного Розвитку надав понад 6500 грантів у 12
країнах колишнього Радянського Союзу. Фонд надає
недержавним організаціям малі гранти, які дають змогу
швидко і гнучко реагувати на потреби організацій у СНД.
Фонд є однією з найбільших донорських
організацій у регіоні, адже з часу заснування він надав у
грантах недержавним організаціям понад 130 мільйонів
доларів США. Штат Фонду - це 250 досвідчених
грант-менеджерів та експертів з проведення моніторингу
та оцінки проектів. Команда Фонду готує різнопланових
фахівців, яких, зазвичай, можна знайти лише у великих
міжнародних інституціях.
Окрім власних грантових програм, Фонд Євразія
адмініструє проекти, які об'єднують зусилля різних
організацій і дають змогу якнайефективніше досягати
поставлених перед Фондом цілей. За 10 років роботи
детально вивчено, як найкраще готувати і адмініструвати
конкурси грантів; проводити всебічний прискіпливий
аналіз сфери, в якій реалізуються підтримані Фондом
проекти; відстежувати реалізацію проектів; проводити
моніторинг результатів підтриманих Фондом проектів;
робити оцінку впливовості реалізованих грантових
програм; готувати вчасні звіти партнерським організаціям;
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доносити інформацію про грантову діяльність Фонду до
найширших зацікавлених кіл громадськості.
Київський регіональний офіс Фонду Євразія
працює на території України, Молдови, Білорусі. Він
розпочав свою діяльність у регіоні в 1994 році. З цього
часу регіональним офісом було підтримано сотні
недержавних організацій.
На сьогодні регіональним офісом надано грантів
на суму понад 13 мільйонів доларів СІЛА, започатковано
Кредитну програму для підтримки малого бізнесу,
засновано при Києво-Могилянській академії Консорціум
економічних досліджень і освіти.
Програмні напрямки Фонду Євразія
Розвиток приватного підприємництва.
о
Підвищення ефективності підприємництва;
збільшення доступу до капіталу для малого
бізнесу;
о
зменшення юридичних і регулюючих
перешкод на
шляху до його
розвитку.
Державне управління і політика.
о
Підвищення кваліфікації державних
службовців;
о
поліпшення фінансового управління в
місцевих органах влади;
о
створення юридичних умов, які сприяють
ефективній роботі органів влади.
Громадянське суспільство.

Інформація про Фонд Євразія.

о

Підвищення ефективності та стабільності
місцевих громадських організацій та засобів
масової інформації, зменшення перешкод на
шляху розвитку ГО і ЗМІ.

Грантова діяльність
Київський регіональний офіс дотримується гнучкої
політики у підтримці неприбуткових організацій. Більша
частина грантів надається за системою «відкритих
дверей». Інакше кажучи - це позаконкурсні проектні
заявки, які розглядаються по мірі їх надходження до
Фонду.
Фонд зацікавлений у зміцненні співпраці між
місцевими
та
регіональними
неприбутковими
організаціями
та
відповідними
місцевими
чи
регіональними органами влади. Адже для державних
службовців важливо зрозуміти можливості неприбуткових
організацій і те, як у партнерстві з ними можна сприяти
економічному та соціальному розвитку громади.
Адреса офісу:

Вул. Б.Хмельницького, 55, 6-й
поверх,
м. Київ,
01054, Україна

Тел/факс:

(044)2469961, 2382696

Е-пошта:

eurasia@eurasia.kiev.ua

Веб-сайт:

www.eurasia.kiev.ua
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Програма зміцнення інституційного потенціалу
ресурсних центрів для НДО в Україні.
У 2002 році Фонд Євразія спільно з Фондом
Чарльза Стюарта Мотта ініціювали реалізацію програми,
спрямованої на підтримку інституційного розвитку
потенціалу ресурсних центрів, об'єднаних у Лігу
ресурсних центрів України. Головною метою цієї
ініціативи було надати можливість відповідним
громадським організаціям підвищити якість та розширити
спектр послуг, що надаються громадському сектору.
Важливою особливістю цієї програми стало те, що
ресурсні центри окрім грантової підтримки, отримали
чудову можливість підвищити кваліфікацію свого
персоналу завдяки її освітньому компоненту. Протягом
2002 року кращі фахівці з Польщі та Росії навчали своїх
українських колег стратегічному плануванню, соціальному
маркетингу, управлінню проектами та їх оцінці.
Незважаючи нате, що аудиторія складалась з досвідчених
тренерів та консультантів, які мали величезний досвід
реалізації освітніх програм, кожен з учасників мав чудову
можливість побачити звичні теми у іншому ракурсі. Все
це мало наслідком значне підвищення можливостей
ресурсних центрів по наданню своїм клієнтам
інноваційних послуг та сприяло еволюції багатьох
організацій - від сервісних до центрів регіональної
громадської активності. Наприклад, міжрегіональний
Центр підтримки творчих ініціатив (м.Кіровоград) зміг
удосконалити свої Інтернет-проекти ("Віртуальний
ресурсний центр" www.ngo.org.ua та "Третій сектор і
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четверта влада" www.presscat.org.ua), що стали визнаними
комунікаційними засобами для багатьох громадських
організацій
України.
Були
розроблені
нові
навчально-методичні посібники для НДО та багато
іншого. Взагалі, підсумовуючи зміни, що відбулися з
ЦПТІ за цей час, можна зробити висновок: організація
перетворилась на соціальну лабораторію по розробці
технологій вирішення соціальних проблем на локальному
рівні. її головним завданням стали розробка, апробація та
розповсюдження серед інших НДО зазначених інновацій.
Прикладом такої форми діяльності є співпраця ЦПТІ та
Центру підтримки громадських та культурних ініціатив
(М.Дніпропетровськ) по розповсюдженню моделі
соціального партнерства державних закладів культури та
громадських організацій на локальному рівні в
Дніпропетровському регіоні. Ця робота, що почалась у
2002 році і продовжується зараз, викликала схвальні
відгуки як від громадських організацій, так і від
державних установ.
Багато таких прикладів можна навести, спираючись
на досвід і інших ресурсних центрів. А попереду їх буде
ще більше, оскільки програма триває.
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Інформація про Центр підтримки творчих
ініціатив.

Центр підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) міжрегіональна, неприбуткова, неполітична,
нерелігійна громадська організація.
Свою місію ЦПТІ вбачає у сприянні
активізації громадян України в напрямку вирішення
соціальних проблем шляхом підтримки розвитку
громадського сектору. Для оптимізації процесу
досягнення цієї мети
використовуються механізми
міжсекторного партнерства, передусім, з регіональними
державними закладами культури, які стали стратегічним
партнером організації. Зазначена взаємодія формалізована у
відповідних угодах між ЦПТІ та Міністерством культури і
мистецтв України. З 1999 року реалізується спільна
Програма
«Розвиток
міжсекторної
взаємодії
громадських організацій та державних закладів
культури», в рамках якої створено
інформаційно-методичну мережу (ІММ) для НДО
Кіровоградської області на базі державних закладів
культури та засновано Кабінет технологій
міжсекторної взаємодії при Міністерстві культури і
мистецтв України. Зараз Програма поширює свою
діяльність на інші регіони завдяки підтримці та
зацікавленості з боку регіональних закладів культури,
Міністерства культури і мистецтв України та
регіональних НДО. ЦПТІ став методичним центром
підтримки розвитку соціальної активності громадян
шляхом інформаційно-освітньої підтримки НДО та
створення умов для впровадження ефективних моделей
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соціального партнерства. Причому, зазначена функція
організації характеризується зараз якісно новою сутністю,
а саме, ЦПТІ не тільки розробляє та впроваджує моделі
соціального партнерства, а й досягає того, щоб їх взяли
на озброєння інші НДО, тобто, досягає кумулятивного
ефекту від своєї діяльності.
Діяльність ЦПТІ здійснюється за наступними
основними напрямками:
Реалізація освітніх програм, проведення тренінгів,
семінарів;
Консультування;
Технічні послуги;
Розробка та видання навчально-методичної,
довідникової літератури;
Дослідження місця і ролі громадських організацій
в суспільстві;
Розробка та впровадження моделі міжсекторної
взаємодії НДО та державних закладів культури;
Використання можливостей мережі Інтернет для
активізації процесів партнерства НДО, бізнесу,
влади та ЗМІ.
ЦПТІ є членом Ліги Ресурсних Центрів України об'єднання в якому згуртувались громадські організації,
що професійно займаються розвитком третього сектору
України. Це означає, що ЦПТІ надає своїм клієнтам повний
пакет послуг, характерних для ресурсного центру для НДО.
Але одночасно організації притаманні певні риси, які
надають їй неповторного обличчя, а саме, створення
системи інформаційно-методичного забезпечення потреб
регіональних НДО, яка спирається на існуючі
інфраструктури Міністерства культури і мистецтв України.

123

Менеджмент неприбуткової організації (Частина І).

Діяльність ЦПТІ підтримується або підтримувалась
Фондом Євразія, USAID, Фондом Ч.С. Мотта,
Міжнародним Фондом «Відродження», Програмою
Трансатлантичної
Ініціативи
ЄС-США,
ГО
«Європейський Діалог», DFID, САР, Міністерством
культури і мистецтв України.
Важливим елементом фінансової сталості організації
є добровільні пожертви з боку комерційних структур та
громадян. Неоціненну допомогу ЦПТІ надають
волонтери - консультанти ІММ при державних закладах
культури регіону.

Адреса для листування:
М.Кіровоград,
25006, Україна
Тел./факс:
Ел. пошта:
Веб-сайт:
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Інформація про Інститут
соціокультурного менеджменту
Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ) - неполітична,
нерелігійна,
неприбуткова
регіональна громадська організація. Свою
місію ІСКМ вбачає в сприянні демократичній
трансформації
українського
суспільства
шляхом
підтримки розвитку місцевих громад, незалежного
інформаційного простору та інтеграційних процесів на
локальному рівні.
ІСКМ розпочав свою діяльність у 2000-му році, був
офіційно зареєстрований у 2001-му році.
Основними напрямками діяльності ІСКМ є
освітній, дослідницький та інформаційний.
Партнерами ІСКМ є Центр підтримки творчих
ініціатив (регіональний ресурсний центр для НДО),
Кіровоградський прес-клуб реформ та Центр підтримки
громадських і культурних ініціатив (м.Дніпропетровськ).
Діяльність ІСКМ підтримана Фондом Євразія за
рахунок коштів USAID, а також благодійними пожертвами
від бізнесу та громадян.
Адреса для листування:

(0522)300312
гс@срtі.kr.uа
www.ngо.оrg.uа

ІСКМ, а/с 4/30,
м.Кіровоград,
25006, Україна

Тел/факс:

(0522) 246675

Е-пошта:

iscm@ngo.org.ua

Веб-сайт:

www.presscat.org.ua
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Інформація про авторів. Азарова
Тамара Василівна
Доцент кафедри психології. З 1999 року науковий консультант Центру
підтримки творчих ініціатив та Інституту соціокультурного менеджменту. Керувала
розробкою наступних видань для НДО: "Менеджмент НДО", "Суспільно-ділові відносини
НДО", "Фандрейзинг для НДО", "Стратегічне планування діяльності НДО", "Ресурсний
центр для НДО як каталізатор процесу міжсекторного партнерства", "Методика надання
консультативних послуг регіональним НДО", "Менеджмент в сфері культури", "Теорія та
методика корпоративного спонсорства", "Стратегія неполітичної громадської організації
під час передвиборчої кампанії"", "Інформаційне забезпечення процесу рішення
соціальних
проблем
на
місцевому
рівні",
"Технологія
розвитку
інформаційно-методичної мережі для громадського сектору на регіональному рівні",
"Програми підготовки кадрів для системи інформаційно-методичного забезпечення
процесу вирішення соціальних проблем на місцевому рівні", "Менеджмент неприбуткової
організації. Ч. 1", "Менеджмент неприбуткової організації. Ч.2".

Абрамов Лев Констянтинович
З 2001 року - директор Інституту соціокультурного менеджменту. Має
підготовку як тренер та консультант. Провів 76 тренінгів та семінарів протягом
1999-2003рр. Керував процесом проведення чотирьох досліджень громадського сектору
регіону. Спільно з Азаровою Т.В. розробив методики виявлення рівня інформаційного
впливу НДО на соціальне оточення та життєздатності НДО. У 2000-2001рр. входив до
групи дослідників, які займались вивченням рівня розвитку громадянського суспільства в
Україні в рамках міжнародного проекту Civicus Index on Civil Society. Приймав участь у
розробці наступних видань для НДО: "Менеджмент НДО", "Суспільно-ділові відносини
НДО", "Фандрейзинг для НДО", "Стратегічне планування діяльності НДО", "Ресурсний
центр для НДО як каталізатор процесу міжсекторного партнерства", "Методика надання
консультативних послуг регіональним НДО", "Менеджмент в сфері культури", "Теорія
та методика корпоративного спонсорства","Стратегія неполітичної громадської організації
під час передвиборчої кампанії", "Інформаційне забезпечення процесу рішення соціальних
проблем на місцевому рівні", "Технологія розвитку інформаційно-методичної мережі для
громадського сектору на регіональному рівні", "Програми підготовки кадрів для
системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вирішення соціальних
проблем на місцевому рівні", "Менеджмент неприбуткової організації. Ч. 1",
"Менеджмент неприбуткової організації. Ч.2"
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