Науковий реферат статті Лутай Л. А. та Савельєвої О. О.
"Діагностика стану системи соціально орієнтованого управління
підприємством"
Пошук моделі господарювання, яка б відповідала одночасно потребам ефективного економічного і соціального розвитку, забезпечення
збалансованого їх взаємозв’язку та взаємодії, визначив необхідність
створення соціально орієнтованої економіки, метою якої є забезпечення
економічного розвитку та економічного зростання за умов досягнення
стратегічних соціальних цілей.
Підґрунтям формування цілісної концепції соціально орієнтованого
менеджменту є дослідження ступеня вагомості факторів системи соціально орієнтованого управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання.
Запропонована в статті кваліметрична модель дозволила провести
оцінку вагомості різноманітних факторів соціально орієнтованого управління на підприємстві та здійснити якісну оцінку різних за своєю сутністю
чинників, що визначають стратегію управління сучасним підприємством.
Аналіз значущості показників соціально орієнтованого управління
показав, що найбільш вагомими факторами є організаційна культура та
мотивація щодо цінностей соціально орієнтованого управління. Наступними за вагомістю є стратегія підприємства щодо соціального розвитку
та соціальні стандарти і нормативи на підприємстві, статус окремого
працівника та ступінь розвитку соціальної держави. Найменш вагомими
експертами визнані творчий та інтелектуальний потенціал персоналу підприємства.
У сучасних умовах господарювання, при змінах, характерних для
вітчизняної соціально-управлінської сфери, за персоналом нерідко закріплюється статус фактора, а не ключового ресурсу організації. У зв’язку
з цим виникає потреба в теоретичному і практичному переосмисленні
ролі соціального управління людськими ресурсами організації, необхідності створення умов для розвитку професійних і особистісних якостей
працівника.
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