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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯФРІЛАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Державне управління фрілансовою діяльністю у сучасних умовах глобалізації
ринку праці та розвитку дистанційних форм зайнятості потребує значної уваги як
науковців, так і органів державної влади. Необхідно удосконалювати вже існуючі та
створювати нові ефективні інструменти впливу на розвиток фрілансової діяльності.
Спостерігається зростання питомої ваги фрілансерів у загальній чисельності робочої
сили як в світі, так і в Україні. Також спостерігається значне зростання доходів
українських фрілансерів, які за даними одної з найбільших інтернет-бірж фрілансу
«Elance» у 2013 р. зайняли третє місце за рівнем отриманих доходів після фрілансерів
США та Індії, а на початку 2014 р. – четверте (з незначною різницею фрілансери
Пакистану зайняли третє місце) [1].

Державне управління фрілансовою діяльністю в Україні - це процес планування,
організування, мотивування, контролювання, регулювання і прийняття управлінських
рішень з метою забезпечення виконання програми розвитку фрілансової діяльності в
Україні.

Особливу увагу доцільно приділити принципам державного управління
фрілансовою діяльністю, оскільки лише за дотримання основних принципів управління
можливе досягнення поставлених цілей та ефективне управління.

До основних принципів менеджменту Кузьмін О.Є. відносить: цілеспрямованість,
врахування інтересів та потреб, ієрархічності, взаємозалежності, економічності,
активізації, системності тощо [2, с. 327].

Осовська Г.В. та Осовський О.А. пропонують такі загальні принципи управління
як цілеспрямованість, спланованість, дисципліну, компетентність, стимулювання,
ієрархічність [3, с. 90].

Окрім загальних принципів управління науковці виділяють також спеціальні або
додаткові. Мартиненко М.М. доповнив загальні принципи принципами
взаємозалежності, динамічної рівноваги та економічності [3, с. 93]. Хміль Ф.І. додає
принципи наукової обґрунтованості практики менеджменту, ефективності,
оптимальності, постійного вдосконалення процесів і методів менеджменту, плановості,
єдності цілей, цілісності системи менеджменту, гнучкості організаційних структур
тощо [3, с. 95-97]. Ці принципи в більшій мірі зорієнтовані на управління на рівні
підприємства. Хоча багато з них можна застосувати і на макрорівні, тобто для
державного управління.

Принципами державного управління фрілансовою діяльністю ми пропонуємо
вважати наступні:

- цілеспрямованості;
- плановості;
- компетентності;
- врахування інтересів та потреб;
- ефективності;
- постійного удосконалення інструментів управління.
Принцип цілеспрямованості обумовлює визначення реалістичних та конкретних

цілей у Програмі розвитку фрілансової діяльності, досягнення визначеного рівня
ефективності державного управління.

Формування заходів та програми розвитку фрілансової діяльності передбачає
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принцип плановості.
Принцип компетентності в державному управлінні фрілансовою діяльністю є

надзвичайно важливим, оскільки від рівня компетентності залежить ефективність
прийняття управлінських рішень на державному рівні щодо розвитку фрілансової
діяльності. Враховуючи факт, що фрілансова діяльність є відносно новим видом
діяльності, то необхідно приділити значну увагу компетентності працівників органів
державної влади, які будуть брати участь в процесі управління фрілансовою
діяльністю.

Значну увагу необхідно приділити саме принципу врахування інтересів та потреб
фрілансерів з метою підвищення рівня легалізації фрілансової діяльності в Україні.
Оскільки у чинному законодавстві відсутнє визначення понять «фрілансова
діяльність», «фрілансер» та немає визначених норм законодавчого регулювання саме
фрілансової діяльності, необхідно співпрацювати із громадськими організаціями та
об’єднаннями фрілансерів, детально проаналізувати всі інтереси та потреби і врахувати
їх органами державної влади в процесі створення системи державного управління
фрілансовою діяльністю.

Принцип ефективності державного управління фрілансовою діяльністю фактично
передбачає отримання позитивного ефекту як у матеріальному вимірі (зростання
надходжень у бюджет за рахунок сплати податків з доходів фрілансерами, зростання
ВВП за рахунок розвитку фрілансової діяльності тощо), так і у нематеріальному
(зниження рівня безробіття, відтоку кваліфікованих кадрів за кордон, розвиток
підприємництва, підвищення соціальних стандартів тощо) від здійснення заходів,
передбачених у Програмі розвитку фрілансової діяльності.

З огляду на те, що процеси, методи фрілансової діяльності, умови співпраці
фрілансерів із замовниками постійно змінюються і вдосконалюються також важливим є
принцип постійного удосконалення інструментів управління. Тому для ефективного
державного управління фрілансовою діяльністю необхідно постійно здійснювати
моніторинг змін та тенденцій, відповідно до них удосконалювати методи та
інструменти управління.

Наведені принципи є складовою системи державного управління фрілансовою
діяльністю. За умови дотримання усіх принципів забезпечується ефективність
державного управління, оскільки дані принципи сформовані безпосередньо з
урахуванням особливостей фрілансової діяльності.
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