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В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье исследована эволюция государственного регулирования отечественного рынка финансовых услуг и проанализирован
опыт зарубежных стран. На этой основе разработаны предложения по совершенствованию надзора за рынком финансовых услуг в
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STATE REGULATION OF DOMESTIC FINANCIAL SERVICES MARKET IN THE CONTEXT
OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
This paper investigates the evolution of state regulation of domestic financial services market and analyses the experience of foreign countries.
On this basis, suggestions to improve supervision of the financial services market in Ukraine in terms of European integration are made.
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові комунікативного менеджменту. Надано практичні рекомендації щодо комунікативного інжинірингу базових організаційних бізнес-процесів та визначено комплекс
комунікативних компетенцій фахівця відповідно до КМ-орієнтованої парадигми розвитку суспільства.
Ключові слова: комунікація, комунікативний процес, комунікативний менеджмент, компетенція.

Постановка проблеми. Сучасні підприємства є
складними соціально-економічними системами з комплексним характером функціонування в КМ-орієнтованому (Knowledge Management, КМ) гіпердинамічному
середовищі, що зумовлює необхідність урахування сукупності факторів (економічних, технологічних, політичних, соціальних та ін.), дія яких має інформаційнокомунікативну природу (основною характеристикою КМорієнтованого середовища є, зокрема, поява нового

"товару", а саме: інформації та знання; він не піддається впливу дії класичних законів економічної теорії, що
регулюють ринкові товарно-грошові відносини). При
цьому рівень ефективності використання ресурсних
можливостей підприємства пов'язана, передусім, із наявністю своєчасної та достовірної інформації про стан і
динаміку зовнішнього й внутрішнього середовища. Активний розвиток інформаційно-комунікативних технологій зумовлює те, що вони стають чи не одним із найва© Приймак В., Балан В., 2014
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жливіших складових елементів підприємства й відіграють важливу роль у формуванні його конкурентних переваг. Ураховуючи те, що обсяги інформаційних потоків
постійно істотно зростають, підприємствам необхідно
формувати і підтримувати динамічні та гнучкі інформаційні інфраструктури, які безпосередньо залежать від
якості комунікаційних систем. Вирішити такого роду
завдання неможливо без системного підходу до управління комунікативними процесами підприємства, яке виокремилося в окремий практичний напрям управління з
глибоким науковим підґрунтям і стало одним із функціональних видів менеджменту. Нині доцільного говорити
про комунікативний менеджмент у системі управління
організацією, що визначає та інструментально підтримує
управлінський вплив на всі сфери діяльності, які виникають чи пов'язані з конкретним підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на важливість управління системами комунікативного менеджменту, виокремлення його в самостійний теоретико-методологічний напрям в управлінській
науці набуло місце лише в останні десятиліття, що було
зумовлено КМ-орієнтованими суспільними трансформаціями. Найбільшими осередками формування та
розвитку комунікативного менеджменту є північноамериканська, англійська та японські школи управління.
Вагомий внесок у формування окремих теоретичних
положень та практичного інструментарію комунікативного менеджменту зробили такі науковці, як: В. Агранович, Г. Бартом, Ф. Брукс, Дж. Гібсон, Д. Дерлоу, Н. Драгомирецька, П. Друкер, А. Зверінцев, Р. Каплан, А. Маслоу, Е. Мерман, А. Моісєєва, Т. Ньюком, Г. Почепцов,
Д. Сємьонов, Е. Сидоренко, П. Танненбаум, Ф. Філіпов,
Л. Фестингер, Ф. Хміль, Ф. Шарков та інші. Утім практичне застосування таких досліджень у бізнес-колах є
вкрай обмеженим, оскільки відсутня єдина теорія чи
підхід, які об'єднували б усі дослідження й відображали
б спільне бачення теоретиками та практиками феномену комунікативного менеджменту, в основі яких лежать
новітні концепції управління знаннями.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Розбіжності в теорії та практиці управління комунікативними системами загалом та його окремих функцій,
відсутність цілісності у взаємодії складових елементів
систем комунікаційного менеджменту зумовлюють пошук новітніх підходів у формуванні теоретико-методологічного базису управління комунікативними процесами підприємства. Очевидно, що сучасний бізнес вимагає появи нових адекватних технологічних рішень
(комунікативних бізнес-процесів), які здатні повною мірою акумулювати весь інтелектуальний потенціал (КМ-

потенціал) підприємства й сфокусувати його на реалізацію бізнес-стратегії підприємства. Це, у свою чергу,
активує багатогранні можливості комунікативного менеджменту, такі як: центри комунікативних духовноемоційних інтересів, що визначає групову поведінку,
організаційну атмосферу та ідеологію як окремого індивіда, так і колективу/спільноти загалом; механізми прояву індивідуальних комунікативних компетенцій персоналу; мистецтво досягнення згоди (досягнення консенсусу, лояльності та співробітництва, уміння вирішувати
конфлікти); активізація раціональних комунікативних
поведінкових переваг, що може стати інструментом
досягнення організаційних цілей через міжособистісні
взаємовідносини, які стимулюють до виконання роботи
з "доброї волі" й отримання від цього задоволення та
здатні переконувати шляхом диференціації ролей і
конструювання структури міжособистісних комунікацій.
Формулювання завдань та цілей статті. Метою
статті є систематизація теоретико-методологічних основ і методико-практичних рекомендацій комунікативного менеджменту як елементу системи організаційного
управління, узагальнення підходів і технологічного інструментарію управління комунікативними процесами
на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. Об'єктивна необхідність використання новітніх комунікативних технологій управління підприємствами викликана
складністю сучасних організаційних завдань та неможливістю більшості з них бути адекватно представленими і вирішеними з використанням формалізованих (у
тому числі економіко-математичних) методів та підходів. Труднощі пояснюються розмитістю і нечіткістю формулювання управлінських проблем за допомогою понятійного апарату, якому властивий високий рівень невизначеності. Як наслідок, проблемні ситуації, які вирішуються менеджерами, є слабоформалізованими, а їх
вирішення вимагає розробки спеціальних комунікативних інструментів, що розглядають процес прийняття
управлінського рішення як системну задачу складної
природи з високою концентрацією міжособистісних взаємодій фахівців різного функціонального спрямування.
Такі організаційні взаємодії та взаємовідносини між
індивідами чи групами можуть мати різноплановий характер – бути хаотичними, випадковими, спрямованими,
структурованими та ін., що зумовлено специфікою особистісних комунікативних поведінкових переваг окремого
індивіда (чи групи) або спеціально організованою комунікативною процедурою (управління через конфлікти, маніпулювання, НЛП тощо), які визначають напрями інформаційних потоків у процесі комунікації (рис. 1):
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(комунікат) (реципієнт)
Рис. 1. Основні напрями інформаційних потоків у процесі комунікації*
* Джерело: [11]

Таким чином, комунікації посідають фундаментальне місце (оскільки забезпечують інформаційні потоки) в системі управління підприємством і особливим
об'єктом управління ("інформаційні потоки – кровоносна система вашого бізнесу", цит. за: B. Gates "Business @ the Speed of Thought" [1]), так як обумовлюється особливим значенням комунікацій у життєдіяльності

організації загалом (рис. 2) [2; 3; 4]. Організаційнометодичним інструментарієм реалізації комунікативних процесів є система управління підприємством,
технологічною складовою якого є комунікативний менеджмент (СМ – Communication Management), що забезпечує управлінський вплив на комунікації за усіма
функціональними напрямами.
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Рис. 2. Система комунікативного менеджменту організації*
* Джерело: розроблено автором

Комунікативний менеджмент (СМ) – як елемент системи організаційного управління є комплексом комунікативних управлінських прийомів, об'єднаних спільним задумом дій над ресурсами, сфокусованих на до-

сягнення комунікативних цілей організації. Використовуючи об'єктно-орієнтовний підхід "аналітичну" формулу комунікативного менеджменту можна представити в такий спосіб:

CM = Fcm(<задум>,<дія>,<ресурси>,<умови>)
(1)
Fcm –
комплекс
комунікативних
прийомів,
межі її правочинності в процесі реалізації професійних
завдань та посадових функцій) комунікативних операF
Fi , i 1..n – комплекс прийомів організаційцій, що реалізують операційні можливості організації
ного управління. Fcm = {комунікативні підходи, методи,
шляхом прийняття управлінських рішень; <ресурси> =
інструменти, технології, механізми тощо}. Слід зазначи{інформація, знання, час, грошові засоби, матеріали,
ти, що критерієм адекватності сценарію <дій> моделі
обладнання, інтелектуальна власність, географіч<задуму> є відсутність "вільних" <ресурсів> при виконі/просторові межі, психофізична-енергія, навички,
нанні операцій даного бізнес-процесу за визначених
вміння тощо} – ресурсна складова підприємства, що
<умов>; <задум> – комунікативна складова бачення
забезпечує його комунікативні процеси; <умови> – ковласника/ініціатора, що є основою/підставою існування
мунікативні параметри та обмеження внутрішнього і
організаційної діяльності; <дія> – сукупність управлінзовнішнього середовища, в яких реалізується конкретських (владного впливу в межах організаційних компений бізнес процес.
тенцій – із правової точки зору це сукупність повноважень (прав, обов'язків) посадової особи, які визначають

де
Fст
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Рис. 3. Типові процеси організаційного управління комунікаціями підприємства*
* Джерело: розроблено автором
Примітка.
Крім традиційної CRM-системи (Customer Relationship Management, CRM) передбачається (за потребою) можливість включення модулів: SFA
(Sales Force Automation) – автоматизація діяльності торговельних представників; МА (Marketing Automation) – автоматизація діяльності маркетингу;
CSA, CSS (Customer Service Automation, Customer Service Support) – автоматизація служби підтримки й обслуговування клієнтів; Call/Contact Center
Management – центри обробки викликів, контакт-центри; Field Service Management – управління територіально віддаленими підрозділами або користувачами; PRM (Partner Relationship Management) – управління взаєминами з партнерами (не постачальниками, а елементами товаропровідної мережі, що розділяють ризики); Help Desk – технічна підтримка користувачів.

На практиці комунікативний менеджмент системно,
контингентно та соціально відповідально поєднує всі
сфери діяльності суб'єкта господарювання, охоплюючи
як учасників, так і зацікавлених сторін комунікацій (і відповідно організаційного середовища). Він може проявлятися в наступних прикладних аспектах [10; 11]: комунікації з державними органами (GR); внутрішньо-організаційні комунікації (HR); зовнішньо-організаційні комунікації
(PR); комунікації з інвесторами (IR); інфраструктур-

ні/логістичні комунікації (LR); комунікації зі споживачами
(CR); довірчі комунікації (TR) та інші. Усі зазначені прикладні форми комунікацій та управлінського впливу
(рис. 2) на процес комунікації функціонально співвідносяться з окремими організаційними процесами (рис. 3).
Функціонування комунікативного менеджменту організації та його дієвість залежить не тільки від оптимальності етапів комунікативних процесів і раціональності їх
виконання, але й від учасників і зацікавлених сторін
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комунікацій та ефективності їх взаємодії. Таким чином,
фахівці організації, що задіяні в конкретному бізнеспроцесі організації, автоматично виконують функції контролювання і координування перебігу процесів комунікацій, що очевидно можливе за наявності в них відповідних професійних комунікативних компетенцій. Слід
зазначити, що нині одна з основних вимог роботодавців
до висококваліфікованого фахівця будь-якої професійної діяльності – це наявність комунікативних компетенцій. За результатами дослідження проведеного
"HeadHunter Украина" [6], респондентами якого були
роботодавці, виявлено низький рівень комунікативних
професійних компетенцій роботи в реальному інформаційному просторі, таких як: навики у спілкуванні з
партнерами та споживачами, підлеглими та керівництвом; ініціативність, винахідливість при виборі джерел і
прийомів пошуку інформації та її структуризації; вміння
самопрезентації та презентації продукту, створення
позитивного іміджу організації; уміння та готовність роботи в команді; навики самоорганізації; розуміння структури, форм і каналів комунікативних взаємодій; вміння
логічно виражати свої думки та прислуховуватися до
думок інших тощо. Таким чином, очевидно, що комунікативна компетентність фахівця стає необхідною й доКогнітивна
складова

КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

статньою умовою як результативності бізнес-процесів
організації, так і ключової конкурентної переваги окремого індивіда в будь-якій професійній сфері на ринку
праці. Шляхом наукового обґрунтування практичних
потреб реалій сучасного бізнес-середовища можна виокремити компетентнісний базис висококваліфікованого
фахівця в будь-якій сфері професійної діяльності: базові професійні компетенції (достатній професійний інструментарій у конкретній предметній області відповідно до сфери діяльності організації); спеціальні професійні компетенції у сфері інформаційних технологій і
систем (ІТ&С); комунікаційні компетенції (у т.ч. компетенції ділового спілкування й міжособистісних взаємовідносин, лінгвістичних і соціальних компетенцій, компетенцій емоційного інтелекту тощо) [7]. Варто додати,
що компетентнісний базис фахівця буде відрізнятися за
складом, рівнем та структурою (рис. 4 [8; 9; 10; 11])
професійних вимог відповідно до статусу (технічний
виконавець (для менеджерів – технічний рівень управління) – необхідний рівень професійних компетенцій;
експерт (управлінський рівень) – достатній рівень; лідер
(топ-менеджмент) – корпоративний (стратегічний) рівень) організаційної одиниці.

– техніки психологічного впливу;
– прийоми риторики, полеміки;
рефлексивного слухання

– професійна ерудиція;
– комунікативні стратегії

Нормативна
складова
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Морально-етичні, організаційні норми поведінки та спілкування

Рефлексивностатусна складова

– професійний імідж;
– рефлексивна культура;

– усвідомлення статусу, можливостей,
стану ресурсного забезпечення

Регулятивна
складова

– професійний діалог;
– здатність переконання;
– тактична варіативність;

Когнітивна
складова

– професійний діалог;
– здатність переконувати;
– тактична варіативність;

Емоційний
інтелект

ментальна здатність контролювання/усвідомлення емоцій

Соціальний
інтелект

– інноваційність/адаптивність;
– соціальне мислення/уява;

– професійне маніпулювання/програмування;
– ситуативна/комунікативна ініціативність

– техніки маніпулювання/програмування;
– ситуативна/комінікативна ініціативність

– повага/самоповага;
– сприйняття/самосприйняття

Рис. 4. Структура комунікативних компетенцій фахівця*
* Джерело: розроблено автором

Проектуючи особливості комунікативних процесів на
модель професійних компетенцій фахівця, важливо
акцентувати увагу на тому, що комунікативні компетенції певним чином присутні в кожному з видів компетенцій. Тобто можна стверджувати, що комунікативні компетенції носять базовий характер незалежно від організаційної сфери діяльності й передбачають: комунікативні знання (високий рівень професійної ерудиції та
інтелекту; спеціальні професійні знання; володіння етикетом; вміле застосування комунікативних технологій;
знання кроскультурних норм, традицій, звичаїв, управлінського комунікативного інструментарію); комунікативні здібності (професійне володіння базою організаційних знань; прагнення до удосконалення комунікативних умінь; інтерес до обраної професійної діяльності;

гуманізація та здібності до програмування комунікативного процесу; емпатія; уважність до деталей; швидкий
аналіз ситуації та генерування адекватної реакції; стійкий емоційний стан; здатність і готовність використання
інформаційно-комунікаційних технологій); комунікативні навики (активність при ініціюванні та веденні комунікативних взаємодій; координування психофізичних поведінкових переваг і вирівнювання емоційного стану
(без міжособової агресії, зниження темпу й ефективності комунікативного процесу) учасників та зацікавлених
сторін комунікативного процесу; концентрація і фокусування на досягненні взаємних цілей учасників комунікативного процесу; генерування конструктивної взаємодії
всіх зацікавлених сторін комунікативного процесу).
Водночас комунікативний базис сучасного фахівця ада-
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птивно має відповідати орієнтованій на знання парадигмі суспільного розвитку, в основу якої покладено
трансформацію тривіума комунікативного управління:
від {граматики, риторики, богослов'я} до {семантики,
прагматики, синтаксису}.
Висновки. Саме за таких умов на часі є проблематика систематизації та узагальнення концептуальних засад
і дієвих практик комунікативного менеджменту, що є одним із основних елементів системи організаційного
управління, в єдиний цілісний комплекс стандартизованих комунікативних бізнес-процедур та інтелектуальних
програмно-орієнтованих і творчих інструментів. Проте
моделювання комунікативних механізмів у системі організаційного управління обумовлює розв'язання значного
спектру різноманітних управлінських і технологічних задач, що ускладнюється як категоріальною полісемією концептуальних основ, так і надзвичайно динамічним розвитком телекомунікаційних та інформаційних технологій.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Таким чином, системні дослідження комунікативних механізмів і розробка положень та принципів комунікативного менеджменту розглядається як спроба пошуку
новітніх підходів і розширення спектру методологічного
інструментарію вдосконалення й розвитку систем організаційного управління, відповідно до актуальних бізнеспотреб та КМ-орієнтованого розвитку суспільства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС КОММУНИКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В статье систематизировано и дополнено концептуальные составляющие коммуникативного менеджмента. Разработаны
практические рекомендации коммуникативного инжиниринга базовых организационных бизнес-процессов и определен комплекс коммуникативных профессиональных компетенций специалиста в соответствии с ориентированной на знания парадигмой развития
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CONCEPTUAL BASIS OF COMMUNICATION MANAGEMENT
The paper describes conceptual components of communication management, gives several practical recommendations in relation to communication engineering of the main business processes and defines the complex of communicative competence for the specialist in communication
management according to the CM-oriented paradigm of community development.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостей маркетингових технологій, необхідності їх використання вітчизняними підприємствами в умовах конкуренції. Розглянуто питання, які стосуються тлумачення поняття "маркетингові технології", їх видів і основних характеристик. Метою статті є дослідження ролі маркетингових технологій у забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підприємств у сучасних умовах.
Ключові слова: технологія, технологізація маркетингової діяльності, маркетингові технології, основні характеристики маркетингових технологій.

Постановка проблеми. За відсутності ресурсів
(особливо в 2012–2013 рр.) для здійснення структурних
зрушень у межах традиційної моделі, затяжне утримування економіки від кризового падіння сформувало підвалини "самовідтворюваної стагнації", з постійним посиленням ризиків для підприємницького сектора від дій
фіскальної влади та із закономірним погіршенням становища у бюджетній сфері [10].

Крім того, складні умови економічних перетворень
характеризуються посиленням процесів глобалізації та
загостренням конкуренції на всіх її рівнях, що вимагає
від господарюючих суб'єктів пошуку нових напрямків і
пріоритетів їх конкурентоспроможного розвитку. Глобальні економічні відносини розширюють можливості для
підприємств і відкривають доступ до світових ресурсів
розвитку. Разом з цим, значно зростають вимоги до
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