
Програма 
 

 

   Україна має бажання вступити в ЄЕС. При цьому змінюється система роботи 

підприємств України. Підприємства будуть працювати в ринкових умовах, як на 

міжнародних ринках, так і на ринку України. Це зовсім інший стиль роботи, до якого 

підприємства України не готові. Тому для підготовки керівників підприємств для роботи в 

ринкових умовах була розроблена Програма «Підготовки до роботи керівників 

підприємств в ринкових умовах». Вона дозволить навчити їх готувати підприємства до 

конкуренції і створити системну роботу підприємства, переглянути їх погляди до роботи 

підприємств і допомогти самим керівникам підприємств психологічно налаштуватись до 

роботи в ринкових умовах, що зменшить проблему в Україні з проблемними активами і 

зробить підприємства привабливими для інвесторів.  

 

Легуша В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма « Підготовки до роботи керівників підприємств в ринкових 

умовах». 

 

  Виконання цієї Програми має важливе державне значення. Вона буде 

виконуватись під керівництвом Кабінету Міністрів України. 

1. При Кабінету Міністрів України має бути створений відділ по 

виконанню даної Програми в складі 5-6 чоловік; 



- в обласних центрах при виконавчій владі призначити уповноважених 

по виконанню цієї програми в кількості – 1-го чоловіка, та забезпечити 

їх технічними засобами; 

- в районних центрах призначити уповноважених в кількості 1-го-

чоловіка, або делегувати ці обов’язки одному з працівників виконавчої 

влади району, та забезпечити їх технічними засобами. Це буде 

залежати від кількості підприємств в районі. 

1. Керівником відділу по виконанні Програми  «Підготовки до роботи 

керівників підприємств в ринкових умовах» призначити розробника 

цієї програми Легушу В.І.  

2. Виконання програми буде проводитись шляхом проведення семінарів і 

створення клубів «По інтересам» на добровільній основі і на 

громадських засадах. 

3. Семінари будуть проводитись в обласних центрах України, м.Києві, 

м.Севастополі, а потім по районним центрам. 

4. Семінари буде проводити керівник відділу «Підготовки до роботи 

керівників підприємств в ринкових умовах» Легуша В.І. – він же 

розробник і ідеолог цієї програми і семінару. В семінарі буде 

використаний передовий досвід роботи підприємств Радянського 

Союзу, комерційних структур України, та світу і керівників 

підприємств, що використовувався на практиці і мав позитивний 

результат.  

Після проведення семінару на підставі обставин які будуть складатися 

буде запропоновано слухачам семінарів створити клуб «По інтересам» на 

громадських засадах і добровільній основі. Які допоможуть керівникам в 

неформальній обстановці ділитися своїми успіхами і негараздами. 

6.Відділ по виконанню Програмі «Підготовки до роботи керівників 

підприємств в ринкових умовах» і уповноважені будуть аналізувати 

проведену роботу і планувати проведення семінарів в разі необхідності по 

регіонам. 

7. Можлива допомога в разі необхідності керівникам підприємств з 

створення підприємств для роботи в ринкових умовах. 

8. В зв’язку з роз’їздною формою роботи керівника відділу, закріпити за 

ним машину з водієм. 

9. Зарплату штатним працівникам відділу встановити аналогічну відділам 

Кабінету Міністрів України, а уповноваженим на місцях встановити 

аналогічно фахівцям відповідного рівня регіональної виконавчої влади. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


