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яльність-діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів,
виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на
отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а
також через будь-яку іншу особу, що діє на користь
першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами. Діяльність некомерційних організацій спрямована на досягнення
економічних, соціальних та інших результатів, що
неможливо без отримання доходу [24, с. 3]. З позиції
даного визначення термін «господарський ризик»
охоплює коло ризиків некомерційних організацій.
Таким чином, на основі аналізу термінів чинного законодавства можна стверджувати, що поняття
«господарські ризики» відображає сукупність ризиків, притаманних суб’єктам економіки, однак,
різноманітність визначень терміну «господарська
діяльність» в різних нормативних актах ставить під
сумнів повноту поняття «господарські ризики».
Висновки та пропозиції. Оскільки туристичні підприємства є комерційними та ставлять за мету отримання господарського прибутку вважаємо за доцільне
використовувати термін «господарський ризик комерційних підприємств» як узагальнюючий термін групи
ризиків, властивих туристичний підприємствам. Таким чином господарський ризик комерційних підприємств відображає непередбачуваність, що пов’язана
з ймовірністю отримання результату господарської
діяльності, меншого від очікуваного, внаслідок змін
умов діяльності у процесі реалізації господарських рішень. Тому суб’єкт господарської діяльності у процесі
своєї діяльності повинен мати здатність обрати оптимальне рішення зі всіх альтернативних з найменшим
ступенем ризику і з найбільшим (оптимальним) ефектом результативності.
Проведене дослідження не вичерпує поставленої
проблеми та потребує подальших досліджень щодо визначення теоретичних та практичних аспектів поняття «господарський ризик комерційних підприємств»,
що і буде предметом подальших досліджень автора.
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Вступ. Прискорений розвиток інфраструктури бізнесу і інтелектуалізація капіталу створюють проблеми активізації керівником колективу трудової поведінки підлеглих з високими професійними і творчими
здібностями. Він змушений збагачувати свій арсенал
стимулів і мотивів інструментами непрямого впливу,
нестандартно реагувати на їх активність, використовувати ситуаційно стилі управління, збагачувати свою
компетентність соціально-психологічними і освітньовиховними знаннями і вміннями.
Діяльність і поведінка людини вже давно вивчаються багатьма вченими, однак в їх роботах поки що
залишилася поза увагою поведінка саме керівника
колективу. Тим не менш тільки її конструктивний характер сьогодні може забезпечити результативне впорядкування трудової активності творчого колективу.
Мета статті. Розкриття сутності поняття «поведінка керівника», визначення факторів, що на неї впливають.
Основна частина. Для досягнення даної мети було
проаналізовано публікації таких відомих зарубіжних
і вітчизняних учених, представників різних галузей
науки, як О. Грішнова, А. Доронін, П. Друкер, А. Колот, Н. Обозов, М. Робер, М. Семикіна, С. Смирнов, В.
Співак, В. Тютлікова, Л. Шаульська, А. Шибалкін,
Г. Щокін, Д. Ядранський та ін. Всі ці вчені впевнені,
що такі необхідні в управлінні поведінкою персоналу
характеристики менеджменту, як демократичність,
лояльність, неформальність спричинили розвиток
функцій керівника – адміністратора, доповнення їх
функціями лідера, які не визначаються посадовими
інструкціями, однак успішно розвиваються і реалізуються з використанням рекомендацій наук про поведінку окремої людини і певних угруповань. Саме
керівник-лідер реалізує свою професійну активність у
формі поведінки.
Перш ніж виконати уточнення змісту поняття «поведінка керівника» визначимося з поняттям «поведінка».
Воно є традиційним предметом дослідження психологів,
які вивчають закономірності реакції людини на середовище, на інших людей та групи, в які вона об’єктивно
змушена об’єднуватися. Останнім часом на це поняття
стали звертати спеціалісти з менеджменту, які розглядають його паралельно з поняттям «діяльність», не однозначно позиціонуючи їх відносно один одного.
Так, Р. Вільямс вважає, що діяльність синонімічна поведінці [1, с. 107]. Іншу думку має А. Доронін,
який, розглядаючи поведінку працівника як предмет
впливу керівника, чітко відокремлює її від діяльності, визначає її як функціональну реакцію людини на
зміни зовнішнього середовища для самозбереження й
пристосування до нього або для активного впливу на
нього [2, с. 83-87].
Автор погоджується із думкою про відокремлення
поведінки від діяльності і вважає, що поведінка – це
комплекс рефлекторних реакцій і звичок, спрямованих на задоволення різних потреб і адаптацію до зовнішнього середовища.
Таким чином, роль поведінкової компоненти трудової активності працівника неоднозначна. В одному
випадку вона спричиняє диспропорції, уповільнення
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темпів розвитку процесів і явищ; в іншому – в ній реалізується творча ініціатива працівників, самостійний пошук ними резервів підвищення ефективності
виробництва [3, с. 59]. У зв’язку з такою складною
природою і характером поведінка персоналу потребує
регулювання. Причому не за рахунок традиційних
стандартних дій керівника колективу, а через деякі
його власні поведінкові компоненти трудової активності. Для того, щоб знайти засоби і інструменти організації поведінкової активності керівника необхідно в
першу чергу визначити сутність поняття «трудова поведінка керівника».
З врахуванням вимог міждисциплінарного підходу до вивчення поведінки персоналу розроблена схема
визначення поняття «поведінка керівника», наведена
на рис. 1.
Поведінка – система взаємопов’язаних реакцій, що здійснюються
живими організмами для пристосування до навколишнього
середовища у процесі взаємодії з ним [8]

Трудова поведінка – комплекс певних послідовних вчинків і дій
людини, які спрямовані на перетворення предметів праці з метою
досягнення відповідного результату і поєднують працівника із
трудовим процесом [7]

На думку автора, поведінка керівника – система взаємопов’язаних
вчинків і дій, спрямованих на врегулювання вчинків підлеглих і
досягнення відповідних результатів за допомогою професійних знань,
навичок, умінь

Рис.1. Схема виведення поняття
«поведінка керівника»

Так, урахувавши відповідні аспекти, можна зрозуміти поведінку робітників і керівників в організації і
зміцнити теоретичні засади науки з управління організаційною поведінкою. Управління організаційною
поведінкою – це вид управлінської діяльності, яка
використовує різні методи і прийому впливу на особистість, групу й організацію в цілому, що дозволяє
досягати окремих, групових та організаційних цілей
у довгостроковій перспективі [4, c. 164]. Керівникові
варто завжди пам’ятати, що всі його контакти з підлеглими мають виховне значення. Йому необхідно оволодіти різними стилями взаємодії з підлеглими і використовувати їх ситуативно для активізації їх трудової
поведінки. Основні методи виховної роботи керівника
представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Основні методи виховної роботи керівника*
Методи
1. Переконання

2. Примусу

3. Заохочення

4. Покарання

Характеристика
Найбільш кваліфіковані методи виховання керівником підлеглих через
вплив на їх свідомість словом і ділом
Полягають в тому, щоб примусити
людину виконувати якісно регламентовану роботу всупереч її бажанням
Орієнтовані на активізацію трудової поведінки підлеглого за рахунок
об’єктивного контролю його праці за
нормами
Справедлива оцінка небажаної діяльності і поведінки підлеглого,
орієнтована на упередження в майбутньому їх негативного впливу на
результати роботи

* Узагальнено автором на основі [5, с. 10-11].
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Використання виховних заходів, наведених у
табл.1, відповідно до ситуацій в роботі, забезпечить
керівнику колективу конструктивний вплив на вчинки і дії підлеглих.
Виховний потенціал має і обрання керівником правильного стилю управління. Реалізуючи цей вибір,
керівник повинен враховувати фактори, які впливають на поведінку персоналу і колективу [6, c. 80]. Серед найважливіших можна виділити:
- демографічні – обумовлюють поведінку залежно
від статі й віку людей;
- біопсихологічні – обумовлюють поведінку залежно від індивідуальних особливостей людини;
- соціально-психологічні – обумовлюють поведінку
залежно від індивідів чи груп в організації;
- ультурологічні – обумовлюють поведінку залежно від елементів культури, характерних для конкретного суспільства.
Висновок. Таким чином, поведінка керівника є домінуючим чинником формування поведінки в організації. Оскільки саме керівник відповідає за планування
і координацію роботи, організацію людських ресурсів,
мотивацію і контроль, комунікаційні процеси в колективі і процеси прийняття рішень. Для забезпечення
конструктивного виховного впливу своїх вчинків на
активність підлеглих керівник повинен зважати на той
факт, що вона формується під впливом багатьох факто-

рів – варіативності індивідуальних чинників поведінки
членів колективу, характерних особливостей корпоративної культури, характеру лідерства та інших. Так,
подальші дослідження в даній сфері потребують структурної і факторної операціоналізації поведінки керівника і його підлеглих, факторів, які впливають на них,
моделювання їх взаємозв’язку.
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Стаття присвячена питанням формування корпоративної культури в командах підприємств, як одного з головних факторів підвищення антикризової стійкості та економічної безпеки підприємства.
Визначений алгоритм впровадження принципів інтрапренерської
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Аннотация
Статья посвящена вопросам формирования корпоративной
культуры в командах предприятий, как одного из главных факторов повышения антикризисной стойкости и экономической безопасности предприятия. Определен алгоритм внедрения принципов интрапренерской организации в компании.
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Annotation
The article is devoted the questions of forming of corporate culture
in the commands of enterprises, as one of main factors of increase of
antikrizovoy firmness and economic security of enterprise. A certain
algorithm of introduction of principles of intraprener’s organization in
a company.
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Постановка проблеми. Ринкові перетворення в
Україні викликали об’єктивну необхідність подальшого розвитку теоретичних і методико-прикладних
засад утворення і функціонування дієвих систем
управління персоналом з урахуванням особливостей
розвитку промислового виробництва, стану та динаміки ринку праці, що і обумовлює актуальність теми
та доцільність проведення досліджень з ефективного
формування команд підприємств.
На сучасному етапі розвитку майже всіх галузей народного господарства України загальний
стан конкуренції в них можна охарактеризувати як
вкрай недоброякісний. Основними причинами такої
конкуренції є боротьба за майно та ресурси, а також
за ринок збуту за видами діяльності, ці складові є
також основними об’єктами, поряд з персоналом
підприємства, з яких складається економічна безпека підприємства.
В таких умовах персонал підприємства – це той
важливий фактор, який має можливість змінити
вплив внутрішнього середовища на економічну безпеку підприємства, це той фактор, який з недоліків
організації виробничої діяльності компанії може перетворитися на можливість, реалізація якої призведе
до підвищення конкурентоспроможності.
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