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Розглянуто проблему мотивації зв’язаних з підприємством груп, які створюють 

власники та персонал підприємства, споживачі, партнери, конкуренти, держава. 

Запропонована концепція управління мотиваційними умовами діяльності підприємства, 

яке орієнтовано на цінності зв’язаних груп  і охоплює процес формування цілей 

підприємства. 

 

Кожне підприємство взаємодіє зі зв'язаними з ним групами, що здійснюють внесок у 

підприємство, одержують від нього компенсацію (у різній формі) і тому знаходяться з 

ним у відносинах взаємозалежності. Тому у діяльності підприємства треба враховувати 

мотиви діяльності зацікавлених осіб: власників, менеджерів та працівників підприємств, 

споживачів, партнерів, конкурентів, держави, громадкості. Підприємство повинно 

задовольнити кожну з зацікавлених груп, створити сприятливі для своєї діяльності 

мотиваційні умови.  

Сучасний стан ринкової економіки України характеризується тим, що для діяльності 

багатьох підприємств на вітчизняних та закордоних ринках ще відсутнє сприятливе 

“мотиваційне середовище”, маються значні перешкоди до організаційно-управлінських 

перетворень, інновацій у товарній політиці та виробництві. Застосування 

підприємствами науково обгрунтованих підходів до мотивації зв'язаних з ними груп, 

створення сприятливих мотиваційних умов  діяльності підприємств повинно надати 

можливістіь підвищення їх конкурентоспроможності. Ці обставини визначають зв’язок 

проблеми, що розглядається, з найважливішими науковими та практичними 

завданнями. 

Свідоме формування мотиваційних умов діяльності підприємства можна розглядати 

як певний вид управління. У традиційному визначенні в менеджменті під управлінням 

розуміють «уміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, 

мотиви поведінки інших людей» [1]. Зауважимо, що визначення управління як уміння 

досягати цілей вступає в протиріччя з фактичними завданнями, які розв'язує 

менеджмент. Орієнтація на цілі припускає їх наявність ще до управління. Тому 

формально процеси цілеформування залишаються поза схемою розгляду управління. Це 

суперечить тому, що визначення місії й цілей розвитку організації стали в менеджменті 

вже традиційними проблемами. П.Друкер висловлює наступну точку зору: «У сферу 

уваги й відповідальності менеджменту входить все те, що якимось чином впливає на 

продуктивність організації й результативність її діяльності - усередині організації або за 

її межами, у підконтрольних організації сферах або в сферах нею неконтрольованих” 

[2]. 

Зазначене протиріччя може бути розв’язане на засадах концепції 

ціннісноорієнтованого управління, яке повинно охоплювати процеси цілеформування. 

Зовні цінності виступають як властивості предметів або явищ, на які поширюються 

інтереси суб'єкта діяльності. Цінності виконують роль повсякденних орієнтирів у 

предметній або соціальній дійсності, позначення різних практичних відносин людей до 

навколишніх предметів або явищ [3]. Тому діяльність людей й організацій носить 

ціннісноорієнтований характер [4].  



В організаційно-економічному аспекті мотивація зв'язаних груп спрямовується на 

створення в них зацікавленості у наданні деяких цінностей в обмін на ті, що може 

запропонувати сама організація, а також у створенні цінностей спільного використання. 

Така зацікавленість виникає, якщо обмін цінностями або створення спільної цінності є 

взаємокорисними діями, які відповідають існуючим соціально-економічним нормам.  

Вчені роблять висновок про те, що організації повинні здійснювати управління 

своєю діяльностю з урахуванням складної системи взаємозалежності інтересів. 

І.Ансофф, досліджуючи еволюцію взаємин суспільства і підприємництва в США і 

Західній Європі у XX с., робить висновок про необхідність побудови керівництвом 

кожної фірми обміркованої корпоративної стратегії відносин із суспільством, 

погодженої з інтересами різних соціальних груп [5]. Він констатує, що з того моменту, 

коли фірма орієнтується винятково на одержання прибутку і відходить від усіх 

обмежень, що накладаються суспільством на підприємництво, стає неясно, що повинно 

бути її основними цілями, і якими повинні бути засоби, що дозволяють досягти цих 

цілей щонайкраще. 

Р.Сайертом і Дж.Марчем, була висунута «теорія поводження фірми», виходячи з 

того, що  «організації не мають цілей, цілі мають тільки люди». Вони запропонували 

розглядати цілі компанії як результати переговорів про них окремих її учасників [6]. На 

думку Г. Естлі, теоретикам і практикам варто приділити увагу інституціоналізаціі 

загальної лояльності фірми, оскільки цей фактор грає усе більшу роль у сучасному 

корпоративному співтоваристві [7]. У роботі [8] у якості одного з інструментів 

подолання кризи в Україні пропонується розвивати такий тип керування, як «керування 

узгодженням інтересів» (взаємних інтересів підприємств-суміжників, а також держави і 

підприємства). В роботі [9] розвиток підприємства трактується як процес нарощування 

його потенціалу з задоволення потреб економічних суб'єктів. Цілі розвитку 

визначаються виходячи з інтересів власників, персоналу і держави. Можливості 

підприємства з задоволення інтересів економічних суб'єктів визначаються обсягом 

створеної доданої вартості, рівнем її реалізації та структурою її розподілу на оплату 

праці, податки та прибуток.  

Аналіз актуальних досліджень і наукових публикацій, які присвячені проблемам 

управліния організаціями, показує, що існуючі теоретичні підходи з різних позицій 

частково висвітлюють проблеми мотивації зв'язаних груп. Є необхідність розробки цієї 

проблеми в цілому. Мета роботи полягає в удосконаленні теоретичних підходів до 

формування мотиваційних умов діяльності підприємства на засадах концепції 

ціннісноорієнтованого управління.  

Для дослідження мотиваційних умов діяльності підприємства доцільно уведення 

поняття мотиваційного (соціального) потенціалу, під яким будемо розуміти сукупність 

таких мотивів (відносин інтересу, установок) економічних суб’єктів у його 

внутрішньому та зовнішньому середовищі, які завдяки своєї діяльносної реалізації 

впливають або можуть суттєво впливати на його діяльність. З визначення соціального 

потенціалу випливає, що він характеризує можливості діяльності підприємства в 

певному соціально-економічному середовищі, тобто в певних умовах, що створюють 

соціально-економічний потенціал суспільства та конкретне конкурентне середовище 

підприємства. При цьому соціально-економічний потенціал суспільства визначають 

цінності, що знаходяться у власності його членів, підприємств, держави та громад, а 

також спроможність суспільства до їх розширеного відтворення, можливості 



забезпечення суспільством певної якості життя та освітньо-культурного рівня 

населення. 

Цілісне сприйняття організації окремою особою, групою або групами людей 

називають ії іміджем. Мотиваційний потенціал, як і імідж  підприємства, може бути 

позитивним, негативним і нейтральним. Позитивний мотиваційний потенціал 

підприємства підвищує його конкурентноспроможність, оскільки сприяє більш 

ефективній праці персоналу, залучає споживачів і партнерів, прискорює і збільшує 

обсяги продажу товарів, полегшує доступ підприємства до ресурсів (фінансових, 

інформаційних, людських, матеріальних) і проведення операцій. Мотиваційний 

потенціал безпосередньо впливає на економічний потенціал підприємства. Він у формі 

іміджу являє собою нематеріальний актив і відбивається у відповідній статті 

(Intangibles: goodwill) активної частини балансового звіту американських і європейських 

компаній у вартісному вираженні.  

Значна частина вітчизняних організацій зводить проблему свого позитивного іміджу 

до зовнішніх атрибутів ведення операцій. Насправді проблеми, які виникають з 

іміджем, зокрема з позитивної популярності продуктів, нерідко є зовнішнім проявом 

кризи управління, проблеми реального місця і ролі організації на ринку та у суспільстві 

в цілому. Тому формування іміджу організації повинно бути складовою частиною 

загального процесу управління економічним та мотиваційним (соціальним)  

потенціалами підприємства. Поточний стан підприємства виявляється результатом 

сукупної реалізації соціального та економічного потенціалів, які разом являють собою 

єдиний соціально-економічний потенціал підприємства. Єдність соціально-

економічного потенціалу обумовлюється тим, що економічний потенціал створює 

можливості для збільшення соціального потенціалу, а соціальний потенціал сприяє 

підвищенню економічного потенціалу. 

Здатність організації координувати діяльність своїх членів, досягаючи 

взаємоприйнятих результатів, дозволяє розглядати її в багатьох аспектах як єдиний 

суб'єкт діяльності. У відповідності з принципом ціннісної детермінації діяльності 

організація управляє нею так, щоб максимізувати одержуваний від неї ціннісний ефект 

(життєздатність, конкурентноспроможність, ринкову вартість).  

Оцінка діяльності по її ціннісному ефекту викликає необхідність використання для 

оцінки окремих дій більше загального, ніж “ціль”, поняття цінності дії. Пошук 

цільового стану й засобів дії можуть ґрунтуватися на критерії очікуваної цінності дії, 

що встановлює правило погодженого вибору ступеня досягнення цілі, засобів дії 

(цінності використовуваних ресурсів) і розмірів ризиків. При цьому критерій може 

встановлювати правило виміру цінності результатів і ресурсів залежно від часу їх 

відповідного одержання й використання. Одним із широко розповсюджених способів 

обліку тривалої дії в часі є дисконтування цінності різночасних результатів і витрат 

ресурсів, тобто приведення їхньої цінності до деякого базового моменту часу. 

У загальному випадку критерій очікуваної цінності дії визначається набором 

показників, які треба максимізувати або мінімізувати. Проектування дії в цьому 

випадку постає як завдання багатокритеріальної оптимізації, якому «об'єктивно», як 

правило, відповідає безліч рішень - проектів дій. Для зменшення кількості можливих 

рішень критерій цінності часто модифікують «суб'єктивним» чином. Зокрема критерій 

може обмежувати витрати ресурсів (зверху), ступінь й імовірність досягнення цілі 

(знизу).  



У соціальному середовищі в якості об'єктів, засобів й умов діяльності виступають 

люди й організації зі своїми інтересами й здатностями активно, спрямовано впливати на 

діючого суб'єкта. Тому діяльність у соціальному середовищі носить характер соціальної 

взаємодії суб'єктів діяльності.  

Проблема детермінації соціально-економічної взаємодії людей обговорюється з 

позиції її цінності для сторін, що беруть участь у ньому, у різних предметних соціально-

економічних і гуманітарних дисциплінах. Економічна наука вивчає процеси обміну 

цінностями й виникаючу при цьому проблему вибору й кількісної оцінки вартості (В. 

Петті, А. Сміт, Д. Рикардо, Дж. Мілль, К.Маркс, К. Менгер, У.Ст.Джевонс, Л.Вальрас, 

В.Парето). У теорії соціального обміну (Т.Н’юком, Д.Тібо, Г.Келлі, Дж.Хоманс), що 

одержала широке визнання в соціальній психології, взаємодія між людьми також 

розглядається як обмін цінностями - матеріальними й нематеріальними. Пояснюючи 

соціальну поведінку як систему угод, ця теорія наближає соціологію до економічної 

науки.  

У соціальній психології, соціології та інституціональній економіці обґрунтоване 

фундаментальне значення, що мають для соціально-економічної взаємодії (комунікації) 

норми діяльності [10]. Соціальні (організаційні) норми ґрунтуються на загальних 

відносинах до певних цінностей у людей, які взаємодіють . Вони поширюються не на 

конкретних особистостей соціуму, а на статуси, позиції, які та або інша особистість 

може займати. Кожної позиції відповідає роль, що складається з обмеженого набору 

типів поведінки, що обумовлені функцією цієї позиції.  

Умовами існування організації як соціальної групи є єдність цінностей і певний 

нормативний порядок. При цьому взаємодія норм і процесу сприйняття індивідами 

власних інтересів носить двосторонній характер. Норми задають рамки сприйняттю 

інтересів, але в той же час індивіди здатні змінити нормативні рамки. Норми (і 

інститути в більше широкому змісті) є соціальними благами, цінностями, які 

використаються для організації взаємодії спільно всіма суб'єктами діяльності. 

Виходячи з положень концепції цінностей, до найбільш загальних функцій 

ціннісноорієнтованого управління організацією варто віднести: 1) формування уявлень 

про зміст організаційних цінностей, 2) формування загальних організаційних норм, 3) 

управління ресурсами відповідно до пріоритетів розвитку системи й організаційних норм. 

Завдяки реалізації перших двох функцій створюються орієнтири для виконання третьої 

функції, яка охоплює основну частину стратегічного планування діяльності організації, 

а також розв’язання тактичних й оперативних завдань управління. 

Сукупність організаційних норм, що впорядковують діяльність організацій деякого 

типу, утворює інститут цих організацій. При цьому діяльність будь-якої організації 

детермінує насамперед інститут формальної влади, природа якої полягає в обмеженні 

свободи дій одного учасника організації (об'єкта влади) іншим учасником (суб'єктом 

влади). Норми формальної влади визначають умови виникнення владних відносин, 

сфери діяльності об'єктів влади, на які можуть поширюватися обмеження, умови 

застосування й можливий характер покарань і стимулів.  

Група осіб, що за своїм статусом контролює владу в організації, є зацікавленою в 

забезпеченні стабільності свого положення, у запобіганні міжрівневих конфліктів, у 

схваленні результатів виконання своїх владних повноважень широким колом учасників. 

Навіть при наявності чисто егоїстичних цілей група влади є зацікавленою також у 

підвищенні ефективності діяльності організації - як для досягнення своїх егоїстичних 

цілей, так і для забезпечення виживання контрольованої організації в конкурентному 



середовищі. Владні відносини створюють в організації певний «мотиваційний клімат»: 

від явної або схованої протидії реалізації владних повноважень до співробітництва й 

підтримки влади, творчого відношення до своїх обов'язків. Таким чином, норми влади 

визначають характер діяльності не тільки у виконавчому аспекті, але й у 

мотиваційному. 

Для управління мотиваційним потенціалом підприємством потрібна чітка і 

злагоджена робота вищої ланки керівництва, керівників і фахівців служб маркетингу, 

реклами, зв'язків із громадськістю, управління кадрами, а також інших підрозділів 

підприємства. Розв’язання проблеми мотивації зацікавлених груп бачиться у створенні 

на підприємствах систем управління мотиваційними потенціалами у складі систем 

стратегічного управління підприємствами. Актуальність створення систем управління 

мотиваційними потенціалами обумовлена тим, що відбулися якісні зрушення в 

середовищі діяльності підприємств, що викликають необхідність забезпечення її 

відповідності вимогам ринкової економіки. Це припускає широкомасштабне і 

цілеспрямоване застосування таких засобів і методів мотиваційних впливів на пов'язані 

з підприємством групи, які запозичені з практики промислово розвинених країн і, разом 

з тим, які відповідають специфіці вітчизняних соціально-економічних норм й умов. 

Таким же чином, як і формування економічного потенціалу підприємства, 

формування його мотиваційного потенціалу повинно здійснюватися у ієрархічній 

системі управління підприємством, яка складається зі загальноорганізаційного 

(корпоративного), ділового, функціонального (виробництва, маркетингу, НДДКР, 

фінансів, персоналу) та операційного рівнів [11]. Кожний елемент на кожному рівні 

управління підприємством характеризується своїми специфічними цілями, 

середовищем дій та ресурсами для створення позитивного іміджу підприємства. У 

відповідності з цим, мотиваційний потенціал, як і економічний потенціал, може 

розглядатися як чотирьохрівнева ієрархічна система. Мотиваційні потенціали високих 

рівней відповідають “більш вагомим” об’єктам мотивації (більш впливовим особам або 

більшим за розміром аудиторіям). Мотиваційні потенціали високих рівней створюються 

за рахунок дій суб’єктів відповідних високих рівней управління підприємством, а також 

адитивного та синергічного ефекту діяльності підсистем нижчого рівня. 
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АНОТАЦІЇ 

Заруба  В.Я, Парфентенко И.А. 

Ценностноориентированное управление мотивационными условиями деятельности 

предприятия 

Рассмотрена проблема мотивации связанных с предприятием групп, которые 

образуют собственники и персонал предприятия, потребители, партнеры, конкуренты, 

государство. Предложена концепция управления мотивационными условиями 

деятельности предприятия, которое ориентировано на ценности связанных групп и 

охватывает процесс формирования целей предприятия. 

 

Заруба  В.Я, Парфентенко І.А. 

Ціннісноорієнтоване управління мотиваційними умовами діяльності підприємства 

Розглянуто проблему мотивації зв’язаних з підприємством груп, які створюють 

власники та персонал підприємства, споживачі, партнеры, конкуренти, держава. 

Запропонована концепція управління мотиваційними умовами діяльності підприємства, 

яке орієнтовано на цінності зв’язаних груп  і охоплює процес формування цілей 

підприємства. 

 

Zaruba V., Parfentenko I. 

Value-orientated management of incentives for business activity 

The problem of incentives connected with the business groups such as owners, personnel, 

consumers, partners, competitors and state is presented. The management concept of  

incentives which are groups value-orientated and includes the process of business goals 

formation is proposed. 

 

 

 

 
 

 

 

 


