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ретельного дослідження, що автор і ставить за мету під час подальшої 

роботи у цій сфері. 
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КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Анотація. Стаття присвячена соціальному розвитку організації на основі 

стратегічного підходу. Доведено, що в основі такого розвитку має бути комплексна 

стратегія соціального розвитку, яка,. на відміну від інших груп стратегій, стосується 

усієї організації в цілому. Визначено роль та зміст локальних стратегій як складників 

комплексної стратегії соціального розвитку, їх спрямування на внутрішнє та 

зовнішнє середовище. Наведено умовний приклад «стратегічного набору» комплексної 

стратегії соціального розвитку як основи балансування локальних стратегій. 

Продемонстровано зв’язок стратегії соціального розвитку з аналогічними 

комплексними стратегіями економічного, інноваційного, організаційного розвитку. 

Ключові слова: комплексна стратегія соціального розвитку, локальні та 

комплексні стратегії. 

Summary. The article researches a social development of organizations based on 

strategic approach. The article defines the features of complex strategy of social development 

which, in contrast to other groups of strategies, concern the organization as a whole. It was 

proved that of these complex strategy comprises a number of strategies, theirs orientation 

into external and internal environment. The requirements to the «strategic set» of complex 
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strategy of social development, the author’s specification was presented and the necessity of 

the balance of local strategies. The complex strategies of social development must have 

interrelated strategies of economic, innovation, organizational, organizational development. 

Key words: complex strategy of social development, local and complex strategies. 

 
Постановка проблеми. Більшість сучасних організацій починали і 

продовжують свою діяльність в умовах кризового стану економіки 

України. Серед низки кризоутворювальних чинників, що обговорюються в 

наукових та періодичних виданнях, найбільшого розголосу отримали 

економічні наслідки військових дій в зоні АТО, недоліки монетарної 

політики, інфляційні процеси, експансіаністська фіскальна політика, 

недорозвинутість окремих ринків (у тому числі й фондового), фактори 

ціни стратегічних енергоресурсів тощо. Серед керівників та власників 

переважає фаталізм щодо кризових явищ, в умовах яких «неможливо» та 

«непотрібно» ставити питання відносно розвитку організацій. Така 

позиція призводить до пасивного очікування такої ідеальної ситуації, що 

дозволяє досягти безкризового розвитку, не застосовуючи додаткових 

зусиль. Така точка зору хибна, оскільки перешкоджає активній поведінці в 

умовах формування та розвитку кризових явищ та, зрештою, керованому 

розвитку бізнес-організацій різних типів. Розвиток економіки базується на 

розвитку господарюючих суб’єктів. Кафедра менеджменту ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» здійснює дослідження за держбюджетною темою 

«Трансформація систем управління бізнес-організацій» (№ державної 

реєстрації – 011СU001664), де за підтемою «Трансформація систем 

стратегічного управління бізнес-організацій» проводиться робота з 

удосконалення стратегічного процесу на основі розвитку методології та 

практичних рекомендацій щодо обґрунтування та забезпечення виконання 

стратегій різного типу. 

Стратегічний підхід до розвитку соціально-економічних систем довів 

свою доцільність та ефективність. Він заохочує керівників та інших 

спеціалістів мислити перспективно, робить підприємство більш 

підготовленим до раптових змін. У стратегічному підході стратегії різного 

типу виступають як основний інструмент, орієнтований на розвиток 

окремих об’єктів: товарів (товарні стратегії), окремих підсистем 

підприємства (функціональні стратегії), ресурсів (ресурсні стратегії), 

конкурентних переваг (конкурентні стратегії) тощо. Для забезпечення 

сталого розвитку організація має діяти як єдиний стратегічно 

орієнтований механізм. Кожне підприємство має орієнтири у своїй 

діяльності, яких можна досягти лише зусиллями всього підприємства. Як 

правило, існують загальні цілі розвитку організації в цілому, і щоб їх 

досягти, розробляють певні комбінації стратегій, які називають 

комплексними стратегіями. 
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Насамперед комплексними стратегіями мають бути такі, що 

відображають загальні характеристики бізнес-організацій як відкритих 

соціально-економічних систем, тобто стратегії економічного й соціального 

розвитку. Зарахування цих стратегій до категорії комплексних базується 

на комплексі економічних та соціальних взаємовідносин усередині та поза 

межами діяльності організації, що включає сукупність конкретних 

відносин власності, методів господарювання тощо, які опосередковані 

соціальними відносинами та зв’язками. Тобто ці відносини пронизують 

усю діяльність організації, тому існує потреба регулювання соціально-

економічних процесів і сформованих на їх основі раціональних відносин 

всередині та поза межами організацій різного типу. Ці проблеми 

розв’язуються з розробленням та реалізацією комплексних економічної та 

соціальної стратегій.  

Аналіз останніх досліджень. За останні двадцять років опубліковані 

дослідження щодо ролі економічної стратегії в розвитку організацій 

різних типів, змісту та окремих складників економічної стратегії. 

Найбільш відомими є публікації Градова А.П. [1], Петрова А.Н. [2], 

Прохоренка П. А. [3]. Усі ці автори поділяють думку про комплексний 

характер економічної стратегії, наявність у її складі зовнішньо 

орієнтованих та внутрішньо орієнтованих стратегій, «доходних» та 

«витратних» стратегій, необхідність пошуку методів та інструментів 

балансування цих компонентів з метою досягнення сталого економічного 

розвитку підприємства. Не применшуючи значення економічної стратегії, 

яка є основою для розв’язання перспективних проблем функціонування 

організацій, звернемо увагу на те, що розробкам комплексної соціальної 

стратегії розвитку (КССР) не приділено, на наш погляд, достатньо уваги. 

Формулювання цілей наукової праці. Метою цієї публікації є 

формування методичних підходів до обґрунтування змісту КССР, її 

«стратегічного набору» як основи балансування локальних стратегій, що 

входять до її складу, формування зв’язку з іншими комплексними 

стратегіями для забезпечення стабільного розвитку організації. 

Виклад основного матеріалу. Соціальний розвиток є невід’ємною 

частиною розвитку організації, тому що всі переваги та недоліки 

створюються внаслідок діяльності людей. Соціальна політика власників та 

керівництва організацій – частина філософії існування та бізнес-політики 

функціонування організації. Зважаючи на це, у (КССР) мають бути 

представлені та відповідним чином взаємопов’язані (збалансовані) окремі 

види локальних стратегій (рис.1). 
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Рис.1. Склад комплексної стратегії соціального розвитку 

 
Наведені «локальні» стратегії забезпечують стратегічний підхід у 

різних сферах діяльності організації. Як показує досвід успішних 

підприємств, тільки функціонування усієї організації у стратегічному 

режимі дозволяє досягти запланованих результатів.  

На рис.2 визначена переважна орієнтація окремих «локальних 

стратегій» у середовищі функціонування. 

Таким чином, комплексна КССР організації – це сукупність 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів,з’єднаних єдиною 

глобальною метою – створення і підтримка високого рівня 

конкурентоспроможності бізнес-організації на основі свідомої ефективної 

діяльності усіх категорій персоналу організації. 
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Рис.2. Орієнтація окремих «локальних стратегій» стратегії 

соціального розвитку у середовищі функціонування організації 

 
 Як і будь-яка система, ця стратегія підвладна впливу 

закономірностей цілісності, інтегративності, комунікативності, 

еквіфінальності і ін. Це означає, що найбільший ефект досягається тоді, 

якщо всі складники комплексної стратегії соціального розвитку 
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варто зазначити, що окремі стратегії одночасно входять до інших груп 

стратегій загального «стратегічного набору» організації. Так, наприклад, 
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організаційної культури та стилю управління – до функціональної 

стратегії розвитку управління персоналом; стратегія попередження кризи 

управління персоналом – до комплексної антикризової стратегії тощо. 

Свідомий розвиток будь-якого типу неможливий без участі всього 

колективу організації та її зовнішніх партнерів Тому варто розглянути 

стратегії соціалізації (забезпечення на основі формування стратегічного 

мислення та стратегічної поведінки персоналу участі у відповідних 

перетвореннях) таких типів розвитку, як економічний, інноваційний, 

організаційний, тощо, для яких розробляються комплексні стратегії з 

відповідними «соціальними» складниками. У загальному вигляді для 

формування та виконання таких стратегій потрібне розроблення та 

впровадження таких послідовних компонентів: «ознайомлення» (фаза 

агітації, роз’яснення майбутніх змін, передбачених відповідними 

стратегіями), «навчання» (забезпечення розуміння, формування 

попередніх навичок), «робота за регламентами» (робота під контролем, з 

куратором передбачених стратегічних робіт), участь «на рівних» у 

розробленні та виконанні стратегій певного типу. Такий тип стратегій 

пов’язаний зі стратегією навчання персоналу, зі стратегією розвитку 

кореневих компетенцій організації та іміджу, що демонструє необхідність 

взаємозв’язку стратегій різного типу. 

Балансування локальних стратегій різного типу та спрямування 

здійснюється на основі «стратегічного набору» КССР (рис.3), доцільність 

якого доведена в цілій низці публікацій (див., наприклад, [4], розділи 2.1, 

2.2, 2.4.).  

Розроблення КССР має здійснювати за тими самими технологічними 

прийомами, як і решта комплексних стратегій [5, c.99-104]: визначення 

концепцій, політики та типу розвитку організації; аналіз середовища 

функціонування організації; прогнозування загальних тенденцій розвитку 

середовища; обґрунтування цілей розвитку; обґрунтування та 

балансування 

окремих складників КССР; визначення параметрів системи 

планування соціального розвитку, у тому числі цільової програми 

соціального розвитку, обґрунтування варіантів побудови системи 

управління соціальним розвитком на основі виконання КССР. Виконання 

цих видів робіт має здійснюватися з єдиного центру, а рішення, що 

приймаються в рамках кожної з локальних стратегій, повинні бути 

пов’язані за часом і ресурсами та не суперечити один одному. 

Висновки. Подальші дослідження КССР, на наш погляд, мають 

здійснюватися у таких напрямках: визначення локальних стратегій 

залежно від особливостей організації та її оточення; обґрунтування вибору 

методів формування та балансування як окремих складників, так і КССР у 

цілому, також методичного обґрунтування цільової програми виконання 

КССР.  
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Рис.3. «Стратегічний набір» комплексної стратегії соціального розвитку організації (умовний приклад). 
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ЕВОЛЮЦІЯ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ 
 

Анотація. Досліджено еволюцію офшорного бізнесу та його особливості на кожному 

етапі розвитку. Виявлено фактори формування сучасних офшорних центрів. Розкрито 

причини бурхливого зростання офшорного сегменту світової економіки. 

Ключові слова: офшор, офшорна зона, податковий притулок, податкова 

гавань,офшорний бізнес, офшорний центр, офшорний фінансовий центр, еволюція 

офшорного бізнесу.  

Summary. This article is about investigation of offshore business evolution and characteristics 

at each stage of development. Discover factors formation of modern offshore centers and solve 

causes rapid growth of the offshore segment in the world economy. 


