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Шановні учасники конференції! 

Ми розпочинаємо роботу ІІІ міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Інновації в бізнес-освіті»! 

Ініціюючи проведення цієї конференції у 2015 році, колектив 
кафедри стратегії підприємств (нині – кафедра стратегії бізнесу) 
мав за мету об’єднати інноваційних викладачів, прогресивних та 
мотивованих роботодавців, а також допитливих дослідників, які 
налаштовані на перетворення вітчизняного освітнього простору у 
напряму посилення практичної складової підготовки майбутніх 
економістів та менеджерів, розвинення освітніх технологій, вияв- 
лення нових закономірностей розвитку бізнес-освіти. 

На цьому шляху за останні чотири роки ми досягли значних 
успіхів. Ініційовано відкриття освітньо-професійних програм но- 
вого покоління, у тому числі у дистанційному та англомовному 
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форматах. Запроваджено нові проекти партнерської взаємодії 
університету та бізнес-структур (у тому числі зарубіжних) у сфе- 
рі реалізації практично-орієнтованих навчальних курсів з елеме- 
нтами дуальної освіті. 

У межах факультету економіки та управління та за підтримки 
наших випускників створено Лабораторію інноваційних освітніх 
технологій [1], на базі якої проведено серію воркшопів з опану- 
вання технологій онлайн-навчання та їх імплементації в тради- 
ційний освітній процес. Ми створювали онлайн-курси запрова- 
дження моделі змішаного навчання [2] та організації освітнього 
процесу на платформі Microsoft Office 365 [3], проводили вебіна- 
ри для наших студентів, розвивали ком'юніті в соціальних мере- 
жах. 

Не можу не відзначити одну з найвидатніших подій цього пе- 
ріоду, а саме реалізацію першого в Україні проекту колаборатив- 
ного навчання [4], який відбувся у 2016 році за ініціативи та пар- 
тнерської підтримки наших колег з Інституту Технологій 
Університету Онтаріо (Канада). Дякуючи цьому унікальному 
досвіду апробовано абсолютно новаторський підхід до реалізації 
моделі змішаного навчання студентів-магістрантів. І радісно, що 
наші канадські партнери Тодд Блейон та Олена Михайленко про- 
довжують підтримувати нас у справі модернізації українського 
освітнього бізнес-простору! 

Ще одне визначальне партнерство – співпраця з нідерландсь- 
кою компанією Diamond FMS, завдяки чому за чотири роки у 
підготовку наших магістрантів запроваджено сучасну модель 
підготовки бізнес-аналітиків на основі оригінальної платформи 
Diamond FMS [5]. Дякуючи самовідданій просвітницькій місії 
Нарда Елсмана, ідеолога цієї програми, та Анастасії Ружиної, ди- 
ректора компанії Diamond FMS в Україні та високопрофесійного 
коуча, ми разом зі студентами маємо можливість працювати з су- 
часним програмним забезпеченням, яке підтримується в онлайн- 
форматі та дозволяє нам не тільки опановувати секрети бізнес- 
аналітики, а й готувати наукові роботи на якісно новому рівні, що 
неодноразово підтверджено перемогами на конкурсах студентсь- 
ких наукових робіт. Приємно, що і під час цієї конференції Нард 
та Анастасія погодилися увійти до складу оргкомітету та пред- 
ставляють надзвичайно цікаву інформацію для обговорення. 

Окремої уваги заслуговує Всеукраїнський (за участю зарубіж- 
них учасників) бізнес-турнір «Стратегія фірми» [6], який свого 
часу був ініційований нашим випускником, а тепер вже колегою, 
Віталієм Паздрієм. За декілька років модель цього заходу еволю- 
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ціонувала з електронної бізнес-симуляції на повноцінний освіт- 
ньо-профорієнтаційний фестиваль, в якому щороку беруть участь 
тисячі школярів та їх батьків, учителів шкіл, студентів та викла- 
дачів. Ми пишаємося досягненнями наших випускників! 

Але ми не зупиняємося на досягнутому. 
Один з наших перспективних проектів – відкриття у 2019 році 

нової освітньо-професійної програми «Підприємництво в освіт- 
ній діяльності» для підготовки магістрів за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Віримо, що 
випускники цієї програми стануть першопроходьцями на шляху 
становлення освітнього бізнесу в Україні та засновуватимуть су- 
часні освітні заклади, що ґрунтуватимуться на принципах студе- 
нтоцентрованості, академічної підприємливості, рівності усіх 
учасників освітнього процесу та їх гармонійного розвитку. 

Проте необхідно визнати, що під час підготовки цієї конфере- 
нції ми виявили, що порівняно з минулими роками дещо знизив- 
ся інтерес до питань наукових досліджень у сфері бізнес-освіти. 
Незважаючи на триваючи дискусії щодо теоретичних та методо- 
логічних підвалин сучасної освіти, учасники нашої конференції 
залишили їх осторонь. Але ми переконані, що це свідчить лише 
про нагальну необхідність вирішення завдань переважно 
практичного характеру, які стоять перед вітчизняної бізнес-
освітою. Проблеми моделювання освітнього бізнесу, формування 
ціннісного та ком- петентнісного профілю здобувача бізнес-освіти 
та викладача біз- нес-дисциплін, розроблення систем мотивації 
учасників освіт- нього процесу, ефективність онлайн-навчання та 
багато інших аспектів розбудови бізнес освіти — надзвичайно 
актуальні та пе- рспективні тематичні напрями, здатні утворити 
міцну платформу для результативного діалогу всіх учасників 
процесу виховання та підготовки фахівців нової генерації! 

Також нас, організаторів конференції, надихає той факт, що 
цього разу значно активізувалися наші так би мовити «ключові 
стейкхолдери» – студенти, завдяки чому вже під час завершаль- 
ної стадії підготовки конференції сформувався ще один тематич- 
ний напрям, присвячений розкриттю проблематики бізнес-освіти 
в актуальних питаннях економіки та менеджменту. Тож маємо 
надію, що учасники цієї тематичної секції готові дискутувати про 
результати бізнес-освіти на даному етапі її розвитку. 

Отже, перед нами, учасниками ІІІ міжнародної науково- 
практичної інтернет-конференції, постають непрості, але надзви- 
чайно цікаві та амбітні завдання: 
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· виявити актуальні проблеми формування підприємницького 
мислення в суспільстві (секція 1); 

· висвітлити інституціональні новації в бізнес-освіті (секція 2); 
· запропонувати широкій освітній спільноті та бізнесу сучасні 

освітні технології підготовки фахівців з інноваційним типом ми- 
слення (секція 3); 

· окреслити актуальні тренди онлайн-навчання (секція 4); 
· розкрити міжкультурні студії в бізнес-освіті та освітньому 

бізнесі (секція 5); 
· сформувати завдання та пріоритети розбудови освітнього бі- 

знесу в Україні та світі (секція 6); 
· донести до широкої наукової спільноті здобутки молодих 

дослідників в актуальних аспектах розвитку економіки, менедж- 
менту, освіти (секція 7). 

Ми, ініціатори та організатори інтернет-конференції, сподіва- 
ємось, що всі її учасники отримають неабияке задоволення від 
наукової та фахової дискусії, а віртуальний робочий простір кон- 
ференції перетвориться на спільноту відродження та просування у 
світовому освітньому просторі української школи активних ме- 
тодів та сучасних моделей бізнес-освіти! 

Від імені членів організаційного комітету бажаю творчої на- 
снаги, нових ідей та захоплення від наукової дискусії! 
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Topicality. The experience of many countries shows that social 
entrepreneurship has become a tool for solving key social problems 
(including social activation of disadvantaged groups, unemployment, 
counteracting social exclusion, building civic attitudes, reintegrating 
with the market and society). However, especially in the post- 
communist countries, there should be insufficient financial support 
instruments for this type of activity, and above all the lack of knowledge 
about social entrepreneurship, its specificity and application 
possibilities in the society, which in turn creates barriers to the 
development of social entrepreneurship. Therefore, there is an urgent 
need for a comprehensive approach to social entrepreneurship with 
special emphasis on education, which is the foundation for the 
development of any entrepreneurship, including social. 

Research problem. The concept of social entrepreneurship is 
inextricably linked to the developing social economy, which combines 
economic and social goals for the social inclusion and often economic 

mailto:stanienda@isn.pl
mailto:stanienda@isn.pl


18  

of excluded groups. The social economy sector fills the gap on the 
market generally in areas where traditional enterprises do not take 
action due to lack of sufficient profitability, and typical social 
organizations need funds for statutory activities, reconciling different 
rationality in solving social problems: allocation - attributed to the 
market, redistributive - attributed to the state and solidarity - attributed 
to society. Many researchers in this issue recognize social economy 
entities as a place of social entrepreneurship, and the social economy as 
a mechanism to stimulate social entrepreneurship. Social 
entrepreneurship does not have a clear definition. There are various 
trends in the literature that indicate its complex character and 
multilevelness. Therefore, the study of social entrepreneurship requires 
a comprehensive, interdisciplinary, holistic, network look in the area of 
economics, finance, management, sociology, philosophy, because the 
very concept of social entrepreneurship consists of two words: 
entrepreneurship, which implies a business activity in a market 
environment and competitive and social which determines the 
specificity of this activity. 

One of the modern definitions of social entrepreneurship defines it 
as an altruistic form of entrepreneurship, which engages social capital 
for the implementation of social enterprises in the conditions of a 
market economy. 

The development of social entrepreneurship is inextricably linked to 
the education of soft and hard competences of the young generation 
both in non-formalized (volunteering) and formalized (learning 
outcomes, educational programs) and stimulating social attitudes 
sensitizing young people to the occurrence of various social problems. 
At the same time, there is a need for education and training of specialists 
prepared to take up jobs in various areas of social entrepreneurship. 
Meanwhile, the analysis of the core curricula, study programs, and 
programs of courses in the field of economics in  Poland has shown that 
the issue of social entrepreneurship does not occur in them or occurs, 
but in a marginal scope. It is necessary to propose innovative changes 
in education in order to stimulate social activity and shape civic 
attitudes. The aim of the study was defined as: making a diagnosis and 
formulating recommendations regarding the education system in the 
field of social entrepreneurship in Poland. The following specific 
objectives have been set out for this specific purpose: 

· C1: Identification of problems (deficits) in the field of social 
entrepreneurship education. 
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· C2: Identification of challenges in the field of social 
entrepreneurship education. 

· C3: Defining the needs and expectations in the field of social 
entrepreneurship education. 

In order to determine the main determinants of the development of 
entrepreneurship education, research modules including quantitative 
and qualitative methods were applied that were treated as 
complementary to each other. This ensured deepening the obtained test 
results, which could be omitted using only one type of method. The 
basic research methods were: 

· M1: Analysis of existing data (literature studies: historical and 
statistical analysis). 

· M2: Quantitative survey carried out using a CAWI questionnaire 
(computer assisted web interview) in two groups of respondents - 
students and academic teachers. 

· M3: FGI type qualitative research (focus group interviews and 
IDIs) in two groups of respondents - social entrepreneurs and social 
entrepreneurship environment. 

Findings. The conducted research allowed to examine whether the 
programs of studies and universities shape students' characteristics 
favorable to the development of social entrepreneurship, including: the 
ability to charismatic leadership, entrepreneurship, creativity, empathy, 
sensitivity, openness to social problems, multicultural competence, 
innovative (unconventional) thinking . 

As a result of the study, the following deficits in the field of social 
entrepreneurship education were identified: 

1. Lack of a model educational path for shaping the attitudes of 
social entrepreneurship addressed to: 

· future leaders / educators of the social economy (academic 
teachers, entrepreneurship teachers, managers) who will use their 
knowledge and experience to teach others; 

· students, pupils, listeners who will participate in social economy 
classes preparing them for work in social enterprises, as well as 
preparing for the creation and management of such entities; 

· other entities (eg associations, foundations, social cooperatives, as 
well as new forms of social enterprises) whose members will be 
interested in raising their competences. 

2. Deficits in education at levels: 
· pre-school and early school and school education. In the lifelong 

learning system, it is important at this stage of education to shape 
sensitivity to social problems; 
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· secondary schools and universities. At this stage of education it is 
important to shape the characteristics of entrepreneurship, such as: 
creativity, undertaking initiative, ability to cooperate, perseverance in 
pursuing the goal, self-discipline, leadership skills, organizational 
skills, ability to make decisions, openness to social problems, 
unconventional thinking; 

· post-graduate studies that would be adapted to the institutional 
affiliation of the audience and the profile of their interests. 

3. Deficits in the field of knowledge and competences of teaching 
staff (lecturers, teachers, trainers). 

4. Deficits in creating, implementing and using new methods, forms 
and educational tools addressed to a wide spectrum of  recipients and 
covering both theoretical and practical aspects of social 
entrepreneurship. 

5. Deficits in changing the stereotypical perception of a social 
entrepreneur by young people and students as a "loser" who failed 
professionally; It follows that it is necessary to create a proper image of 
a social entrepreneur as an attractive profession, solving important 
social problems, and not a profession associated with low pay, 
unattractive career path or the risk of lack of work. 

6. Deficits in terms of knowledge in the society about social 
entrepreneurship, its specificity and application possibilities, and low 
awareness of Polish society about social entrepreneurship and the 
possibilities of solving social problems on the local and macroeconomic 
scale. 

7. Deficits in the scope of active state support for social 
entrepreneurship initiatives that play an increasingly important role, 
becoming a tool for solving key social problems (including social 
activation of disadvantaged groups, unemployment, counteracting 
social exclusion, building civic attitudes, reintegrating with the market 
and society) - this is in line with the definition adopted for the 
implementation of research objectives. 

As the most important challenges in the field of social 
entrepreneurship education, it was recognized: 

1. Adaptation of the teaching content to the practice of management. 
The main conclusion resulting from their implementation is the need 
for further education in the field of social economy, not only within the 
sector itself, but also in the wider dimension encompassing the entire 
society. 

The main needs and expectations in the field of social 
entrepreneurship education are: 
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1. The need to train social and civic competences, especially in the 
context of civic education, student self-governance and lifelong 
learning. The entrepreneurship-related component is implemented 
primarily in terms of the need to shape skills and competences that 
enable finding oneself in the realities of a free market economy, 
although initiatives regarding corporate social responsibility and 
sustainable development are also important. 

2. Educating young people at the beginning of the educational path 
- this applies to both kindergartens and primary schools. The 
graduates do not have soft competences especially required in this 
area. This applies mainly to managerial and leadership skills, human 
capital management, visionary, creativity, time management, and 
coping skills. There is a lack of practical education (dual education), 
inclusion of entrepreneurs in the education process, student 
internships in social enterprises, and what's more, business incubators 
operating at universities have a limited offer and are often run by 
people with strictly theoretical  knowledge in  the area of 
entrepreneurship. 

3. Developing appropriate hard skills among graduates, because the 
study programs are not adapted to the needs and expectations of the 
economy and the labor market, especially in the context of developing 
practical skills in the field of management and entrepreneurship. It is 
necessary in this situation to involve practitioners and entrepreneurs in 
the education process, because they have both theoretical knowledge 
and practical skills in conducting business and social activities. 

Used sources 

The text is based on a monograph by: 
J. Stanienda, A. Gądek, M. Płonka, Social entrepreneurship. 

Science-practice-education, Ed. Biblos, Tarnów 2017, 
which was established in connection with the implementation of the 

scientific research project: Social economy in innovative  education 
programs - Ministry of Science and Higher Education. 
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Актуальність. Програма Competiveness of Smalland Medium 
Enterprises (COSME, Конкурентоспроможність підприємств ма- 
лого і середнього бізнесу) стартувала в ЄС з 2014 року і розрахо- 
вана на роботу до 2020 року. Українаприєдналася до цієї програ- 
ми у 2017 році. Актуальнимпитанням є визначення вигоди від 
співпраці. 

Постановка проблеми. Приєднання до COSME даєможливість 
українцям освоїти бюджет програми у розмірі близько 900 млн. 
євро. Зазвичай фінансовіресурси надаватимуться у вигляді гран- 
тів на фінансування проектів, які підтримують експортну та інно- 
ваційну діяльність [1]. Постає завдання визначити, що саме вда- 
лося реалізувати на сьогоднішній момент. 

Результати дослідження. Розвиток малого та середнього бізне- 
су завжди потребує підтримки і цяпідтримка може надходити з 
різних джерел. Учасникипрограми можуть брати участь у різних 
підпрограмахта проектах COSME, в т. ч. отримувати консульта- 
ції, тренінги, практичну інформацію щодо ринковихможливос- 
тей, європейського законодавства, пошукубізнес-партнерів, тен- 
дерних можливостей та міжнародної співпраці тощо. 

На сьогодні Україні доступні 23 програми за трьома напрям- 
ками: 

1.Полегшення виходу на зовнішні ринки — надання консуль- 
тативних послуг щодо експортно-імпортної діяльності МСБ на 
ринках ЄС та світу. 

mailto:geniusprogramming@yandex.ua
mailto:geniusprogramming@yandex.ua


23  

2.Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. 
просуванняінтернаціоналізації кластерів, визначення та усунен- 
нязайвих регуляторних бар’єрів. 

3. Формування культури ведення бізнесу — освітніпрограми, 
проведення секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, 
стажувань. 

Скористатися цими програмами можутьпредставники вітчиз- 
няного малого та середньщгобізнесу,українські бізнес- 
асоціації,громадськіорганізації,профспілки, кластери, освітні за- 
клади, установи, органи державної влади,агентстварегіонального 
розвитку. 

Українські бізнесмени, та зацікав які володіютьанглійською 
мовою на достатньому рівні можутьотримати повний доступ до 
Європейської мережіпідприємств - EEN та знайти партнерів в ЄС 
та іншихкраїнах-учасниках EEN (Enterprise Europe 
Enterprisenetwork). EEN – це найбільша підпрограма COSME – 
Європейська мережа, вона створена у 2008 році і є віртуальним 
торговельним майданчиком та охоплює 65 країн, де працює по- 
над 600 бізнес-асоціацій. Протягомроку EEN проводить близько 
100 великих заходів для бізнесу, на яких понад 18 000 компаній- 
учасниць (b2b зустрічей) шукає партнерів. 

Студенти, які навчаються на економічнихспеціальностях, та 
паралельно ведуть свої бізнес-проекти можуть за допомогою EEN: 

1.Шукати потенційних покупців продукції в ЄС та інших кра- 
їнах - учасницях EEN; 

2.Розміщувати комерційні замовлення, поширюва- 
ти/відстежувати комерційні пропозиції; 

3.Шукати та залучати новітні технології з-за кордону; 
4. Шукати інвесторів та партнерів у ЄС та іншихкраїнах - уча- 

сницях EEN, у т.ч. для створення спільнихпідприємств. 
Висновки. Програма COSME – підтримує проекти різноманіт- 

ної тематики, які включають полегшення виходу на зовнішні ри- 
нки, поліпшення умов для конкурентоспроможності, формування 
культури ведення бізнесу, кластери, туризм, зниження адмініст- 
ративного тягаря для компаній і захист прав інтелектуальної вла- 
сності для компаній, що працюють у країнах, які не є членами ЄС. 
Реалізація проектів у рамках COSME також сприятиме про- 
суванню нових можливостей у рамках поглибленої та всеосяжної 
зони вільної торгівлі, як для українських, так і для європейських 
компаній. Не зважаючи на те, що до завершення програми зали- 
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шається рік, вона є цікавою та корисною вітчизняній бізнес- 
спільноті. 
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Актуальність. Небачений раніше обсяг знань та інформації, ша- 
лені темпи їх зростання та ускладнення знецінюють просте засво- 
єння фактів, опанування застиглих алгоритмів та вивчення устале- 
них теорій. Весь світ став відкритим, тому підготовка 
конкурентоспроможного студента на цьому ринку стає стратегіч- 
ним завданням усіх університетів. Передумовою цього є відкри- 
тість  навчальних  закладів,  їх готовність до  співпраці  з бізнесом, 
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толерантність та інтернаціоналізація. Сучасні світові тенденції ро- 
звитку, зміна світосприйняття молодими спеціалістами, розвиток 
інформаційних технологій зумовлює необхідність вищої школи та 
підприємств переглянути підходи до методів навчання підприєм- 
ництву. 

Постановка проблеми. Метою є огляд досліджень з проблеми 
формування нових підходів до навчання підприємництву в умовах 
глобальних технологічних змін та представлення власного досвіду. 

Результати дослідження. До найпопулярніших спеціальностей 
серед українських абітурієнтів у 2018 році, за даними МОН Украї- 

ни увійшли: філологія, право, менеджмент, середня освіта, 
комп’ютерні науки, економіка, медицина. 

Проте Міжнародні дослідження якості вищої освіти засвідчу- 
ють, що показники якості вищої освіти України є доволі невисо- 
кими. Зокрема, у Глобальному індексі конкурентоспроможності за 
якістю освіти з менеджменту місце України коливається біля сото- 
го [1, с. 2]. 

Як свідчать дані, інтерес до підприємницької освіти у поєднанні 
з інформаційними технологіями та іноземними мовами відображає 
реакцію глобальні тренди. Основними тенденціями ринку  праці, які 
формуватимуть попит на фахівців, на думку керівника експер- тно-
аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу HeadHunter 
Україна Катерини Криворученко стануть декілька [2]. 

Глобалізація у поєднанні з цифровізацією є визначальним фак- 
тором розвитку цивілізації, економіки та освіти. Тому освіта вже  не 
може обмежуватись підготовкою фахівців для місцевого чи на- 
ціонального ринку праці. Онлайн-технології та комунікації тісно 
вплітаються в усі сфери життя, і вміння застосовувати їх у роботі та 
бізнесі є дуже важливим. Теденція роботизації через 10-20 років 
призведе до того, що більше робітничих професій будуть витісне- 
ні. Проте роботи не зможуть бути ефективними у сферах, 
пов’язаних із творчістю, людськими взаєминами, емоціями та вну- 
трішньою мотивацією. Підприємницькі здібності і креативний по- 
тенціал для нестандартного вирішення бізнес-завдань, стають осо- 
бливо необхідними. Швидкість змін зростає, а оновлення знань 
пришвидшується. Тож наступний важливий тренд – необхідність 
навчатися протягом усього життя. І глобальні виклики зробили 
особливо цінними працівників, що є крос-функціональними і мо- 
жуть працювати на стику спеціальностей. 

Внаслідок цього стає неможливим спиратись на традиційний 
спосіб навчання, що передбачає передачу знань від викладача до 
студента. Концепція реформування вищої освіти в Україні перед- 
бачає поступове доповнення, а згодом і заміну на самостійне нав- 
чання студента під керівництвом викладача. Тільки таким чином, 
на думку авторів концепції, можна забезпечити реальний студен- 
тоцентризм та індивідуальні траєкторії навчання [1]. 
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У дослідженні, присвяченому дистанційному онлайн навчанню 
Е. Аллен та Дж. Сіман зазначають, що методи навчання обирають- 
ся кожним викладачем індивідуально. Було виділено наступні ти- 
пи курсів [3, c.11]: 

1. Традиційні (traditional) – використання онлайн технологій не 
передбачено, виклад матеріалу усно або письмово; 

2. Із веб-підтрикою (web facilitated) – використання веб- 
технологій варіюється від 1 до 29 %, можливе створення веб- 
сторінки для розміщення програми, завдань навчального курсу; 

3. Змішані / комбіновані (вlended / hybrid) – поєднання онлайн 
навчання та особистих зустрічей, значна частина навчального ма- 
теріалу поширюється через мережу інтернет (від 30 до 79 %), по- 
ширене використання онлайн дискусій; 

4. Онлайн (online) – навчальний матеріал курсу розміщується в 
онлайн режимі (80% +), зазвичай особисті зустрічі не проводяться. 

Вітчизняні науковці досліджуючи основні засади онлайн- 
навчання притримуються думки, що в українській вищій школі 

необхідно впроваджувати комбіноване навчання. Комбіноване на- 
вчання – це педагогічно виважене поєднання технологій традицій- 
ного, електронного, дистанційного та мобільного навчання, спря- 

моване на інтеграцію аудиторного та позааудиторного навчання 
[4, c. 64, 5, c.299-300]. 

Впровадження комбінованого навчання у ЗВО України на сьо- 
годні попри значну інституційну підтримку на рівні держави, час- 
то є несистемним. За відсутності фінансової, технологічної та кад- 
рової готовності немає відповідної мотивації до змін форм та 
методів навчання.  У спільному  канадсько-українсько- 
грузинському проекті щодо цифрової готовності студентів та ви- 
кладачів вищої школи до онлайн-навчання, у якому брала участь 
автор, виявлено невисокий технологічний рівень володіння прик- 
ладними програмами та користування пристроями серед студентів 
та викладачів [5]. Передумовами для впровадження онлайн-курсів і 
покращення навичок, на наш погляд, мали б стати: 

1) системна підготовка і вивчення технологічних можливостей 
науково-педагогічним персоналом, студентами з наступною адап- 
тацією та тестуванням нових форм навчання, 

2) розширення технічної та технологічної бази ВНЗ, підклю- 
чення до мереж, оснащення сучасною технікою навчальних при- 
міщень, 

3) заохочення та фінансова мотивація викладачів до переходу на 
нові форми навчання. 

У ЛНУ імені Івана Франка для оцінювання роботи студентів, 
поширення навчального матеріалу в університетах застосовується 
система Moodle (інтерфейс перекладений 82 мовами та використо- 
вується в 50 тисячах організацій з 200 країн світу). Інструментарій 
системи насичений різними інтерактивними елементами. В ньому 
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передбачено додавання до курсу окремих активних елементів для 
організації самостійної роботи студентів. Освітнє середовище, 
створене засобами системи LMS Moodle, надає можливість здійс- 
нювати різноманітні види активної навчальної діяльності. 

Також в рамках розвитку підприємництва у ЛНУ імені І. Фран- 
ка щорічно відбуваються інтенсивний семінар-тренінг із розвитку 
підприємницьких компетенцій, що базуються на досвіді німецьких 
підприємців. Семінар має на меті не тільки навчити використову- 
вати бізнес-інструментарій, системи планування й контролю, уп- 
равління персоналом, побудови організаційних структур, ухвален- 
ню рішень, але й сформувати підприємницьку мотивацію та 
філософію. Особливості формування саме мотиваційної складової 
підприємця, підходи, методи та філософію доповідалися раніше [7]. 
Поєднання методів економіки, менеджменту, філософії, пси- 
хології, максимум підприємницьких кейсів і науковий підхід, без- 
посередня взаємодія учасників творить інноваційний простір для 
розвитку підприємницьких активностей як у сферах традиційного 
підприємництва, так і цифрового. 

Можливості вільного вибору окремих дисциплін студентами 
усіх спеціальностей сформували цілий пул курсів з підприємницт- 
ва та особистісного розвитку. Такий досвід задіює максимально 
спеціалізацію в межах класичного університету, розширює світо- 
гляд, забезпечує взаємодію студентів різних спеціальностей і тим 
самим покращує кросфункціональність як компетенцію студента. За 
результатами внутрішнього моніторингу 92% студентів підтри- 
мують можливість вільного вибору дисциплін в рамках варіантив- 
ної складової навчальної програми. 

Широкі можливості пропонують теж можливості самосвіти он- 
лайн, серед яких вебінари – проведення семінарів, зустрічей, тре- 
нінгів онлайн, можливий вибір окремого напрямку або тематики; 
YouTube відеоканали з бізнесу та підприємництва (BigMoney); 
спеціалізовані безкоштовні онлайн-курси на освітніх платформах. 
До прикладу, платформа Prometheus – перший та найбільший про- 
ект безкоштовної освіти в Україні, містить цілий цикл лекцій з 
підприємництва. Курси з права, бізнесу, інновацій, стартапів, фі- 
нансів, менеджменту включають відеолекції, інтерактивні тести, 
форум. Платформа адаптована як для комп’ютерів, так і для смар- 
тфонів, деякі навчальні програми викладаються англійської мо- 
вою, а отримання сертифікатів після проходження окремих курсів 
навчання ще більше популяризує її серед населення. 

Отже, на сьогодні існує широкий спектр можливостей, техно- 
логій, форм навчання. Розробляючи курс із підприємництва, ви- 
кладачу варто дослідити увесь контент, відфільтрувати релевантну 
інформацію і поступово впроваджувати нові форми знань. 

Висновки. На сьогодні існує широкий спектр можливостей нав- 
чання підприємництву, які постійно розвиваються. Особливо акту- 
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альним є дистанційне та змішане навчання, що використовують 
можливості навчання онлайн. Основною перевагою є можливість 
навчатися коли зручно та де зручно, пошук будь-якої цікавої та 
корисної інформації в тому напрямку, який необхідний для пода- 
льшого працевлаштування чи теперішньої роботи. З розвитком ін- 
формаційних технологій методи навчання мають змінюватися ко- 
жного року, переглядатися кожного місяця, оскільки світ постійно 
рухається вперед та розвивається і вимоги до якості освіти постій- 
но підвищуються. 
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Починаючи з вересня 2017 року в Україні почалися трансфор- 

маційні процеси у системі освіти, зокрема, у частині управління 

закладами освіти. Згідно статі 23 ЗУ «Про освіту» передбачено 

академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів 

освіти [1]. Від цього моменту освітянські інституції можна у пов- 

ній мірі розглядати як економічних суб’єктів, для яких притаманні 

свої бізнес-процеси, організація процесу, але які можуть викорис- 

товувати адаптований аналітичний, управлінський інструментарій 

для надання кращих послуг і досягнення економічної ефективності 

своєї діяльності. 

У процесі реалізації дослідно-експериментальної роботи все-
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українського рівня за темою: «Розвиток бізнес-освіти в Україні як 

елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва», 

затвердженої Наказом МОН України №1221 від 07.10.2016 [2], бу- 

ло запропоновано і проведено курс тренінгів для керівників і за- 

ступників керівників закладів дошкільної, середньої, професійно- 

технічної і вищої освіти за темою: «Впровадження економічних 

підходів в управління закладами освіти».[3] Протягом 2017-2019 

років було охоплено 1040 учасників тренінгів, яким було запропо- 

новано загальні теоретичні основи розуміння підприємництва і за- 

сади внутрішнього і зовнішнього середовища формування компе- 

тентності підприємливості, основи побудови економічної  моделі. У 

процесі роботи керівникам було запропоновано провести для своїх 

закладів освіти SWOT-аналіз, щоб ідентифікувати і звернути увагу 

на сильні і слабкі сторонах їх закладів освіти, зовнішні мож- ливості 

і загрози для напрацювання тактичних і стратегічних кро- ків. 

За підсумками практичної апробації було отримані такі резуль- 

тати і рекомендації: 

1. Для роботи з керівниками варто пропонувати адаптовану ве- 

рсію 9-чарункової матриці SWOT-аналізу (форма наведена у пре- 

зентації). При цьому, для позитивного сприйняття клітинку 

Weaknesses (Слабкі сторони) варто пропонувати як «Сторони, які 

варто покращити», а чарунку перетину загроз і слабких сторін (WT) 

поділити на дві частини: наслідки і дії для уникнення цих на- 

слідків. 

2. Обов’язково шифрувати всі позиції сильних і «слабких» сто- 

рін для подальшої роботи з ними. 

3. При заповнені сильних сторін і сторін, які варто покращува- 

ти, найкраще дотримуватися підходу, що сильних сторін є більше, 

ніж слабких. Оскільки, на сьогодні, директори шкіл, завідувачі ди- 

тячих садочків є більше педагогами-керівниками, ніж управлінця- 

ми економічних суб’єктів, і вони не завжди готові беземоційно 

сприйняти критичні речі. Хоча для традиційного бізнесу саме іде- 

нтифікація умов, які треба покращити, є запорукою подальшого 

розвитку. 

4. Серед основних сильних сторін для закладу освіти варто від- 

значати персонал, обладнання, розвинута інфраструктура (спорти- 

вна, інформаційна, ІКТ тощо), освітні технології, які використо- 
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вуються, напрацьовані зв’язки з батьками, учнями, органами вла- 

ди, географічне розташування, індивідуальні й організаційні ком- 

петентності у сфер проектного менеджменту, методичній, науко- 

вій роботі тощо. 

5. Серед основних сторін, які варто покращити, відзначають 

покращення інфраструктури, впровадження сучасного обладнання в 

класах й аудиторіях, оновлення методичного й академічного на- 

повнення, підходи у взаємодії з батьківською громадськістю, міс- 

цевою владою, всеукраїнськими і міжнародними організаціями, 

вивчення керівництвом і педагогами іноземних мов для реалізації 

проектної діяльності і здійснення стажування. 

6. У визначені зовнішні можливостей у більше 65% керівників 

виникали труднощі. Оскільки багато позицій сприймаються крізь 

призми «можу/не можу» реалізувати, а решта навіть не розгляда- 

ються. Серед основних зовнішніх можливостей можна рекоменду- 

вати програми стажування, обміну досвіду, грантові програми, 

програми розвитку освіти й удосконалення інфраструктури на 

державному, регіональному і місцевому рівні, поступова готов- 

ність бізнесу, громадського сектору до співпраці. 

7. При ідентифікації загроз найбільш часто вказуються систем- 

ні або персоналізовані обставини, які можуть завадити досягнути 

поставлених цілей і задач. 

8. При написанні дій на поєднанні сильних і «слабких» сторін із 

зовнішніми можливостями (чарунки SO, WO, ST) варто наголошу- 

вати на пошуку шляхів їх використання, навіть  якщо на сьогодні це 

здається мало реально. Обов’язково при записуванні вживати 

дієслова на позначені дії, уникаючи лозунгових фраз «удоскона- 

лення», «покращення», «планування» тощо. 

9. При заповнені останньої чарунки WT рекомендується відме- 

жуватися від прив‘язки до конкретного закладу освіти, а шукати 

можливі наслідки поєднання несприятливих зовнішніх і внутріш- 

ніх факторів для напрацювання нових стратегічних горизонтів. 

Наприкінці, серед переліку дій можна додавати і позитивні страте- 

гічні цілі, адже вони також дозволяють уникнути прояву загроз і 

слабких сторін. 

10. Після закінчення заповнення SWOT-таблиці для керівників 

закладів освіти пропонується сформувати основи для стратегічно- 
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го, тактичного плану і добавити пріоритети в оперативне плану- 

вання (схема в презентації). 

Таким чином, на сьогодні відкриваються нові можливості для 

функціонування і взаємодією з освітніми організаціями. Адже за- 

клади освіти поступово стають повноцінними економічними 

суб’єктами, які покликані надавати соціально значущі послуги 

(освітні послуги), є соціально орієнтованими, неприбутковими, але 

які діють у повній відповідності до економічних і господарських 

засад, ефективно використовуючи надані фінансові, інтелектуаль- 

ні, часові ресурси для надання освітніх послуг і формування осві- 

ченої особистості. Відповідно, відкриті можливості до адаптації і 

впровадження традиційних бізнес-інструментів у діяльність закла- 

дів освіти, що є подальшими напрямами для наукового і приклад- 

ного дослідженнями. 
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Компетентнісний підхід – тренд в сучасному освітньому прос- 
торі України. Об’єктивно, що він спочатку торкнувся системи 
вищої освіти, оскільки саме тут завершується підготовка високо- 
кваліфікованого фахівця. Одним із найважливіших завдань в 
процесі реформування було визначити компетентності, які необ- 
хідні майбутнім фахівцям для здійснення ефективної професійної 
діяльності, зокрема в економічній галузі. Враховуючи виклики 
сучасної світової економіки та потреби роботодавців, було ви- 
знано, що крім професійних знань, вмінь і навичок, у випускника 
вищого навчального закладу мають бути сформовані особливі 
особистісні вміння, які будуть забезпечувати його конкурентоз- 
датність на ринку праці. Серед них і соціальна компетентність, яка 
включає так звані «soft-skills», тобто комунікабельність, ем- патію, 
вміння працювати в команді, і, особливо, навички мислен- ня: 
критичність, вміння генерувати нові ідеї, вміння приймати 
рішення, когнітивна гнучкість. Отже, за наявності приблизно од- 
накової бази сформованих професійних компетентностей, конку- 
рентні переваги випускника університету будуть забезпечувати 
особистісні компетентності або ж, навіть, їх синергетичність. 

На сьогоднішній день досить велика кількість вищих навчаль- 
них закладів здійснює набір на економічні спеціальності. Так, за 
даними Міністерства освіти та науки України у 2018 році 292 вищі 
навчальні заклади пропонували абітурієнтам здобути еко- номічну 
освіту за різними спеціальностями, що складає 62,4% 
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всіх ВНЗ України [3], враховуючи той факт, що фахівців з еко- 
номіки на ринку праці України за оцінками різних інституцій до- 
статньо або й надлишок. Відтак, за умов високої конкуренції на 
ринку освітніх послуг та затверджених стандартів економічної 
освіти, університетам, крім загальних рейтингів та авторитету у 
певній галузі, потрібно пропонувати актуальні конкурентні осві- 
тньо-професійні програми, які б формували відповідні компетен- 
тності. Тому на цьому етапі необхідно вирішувати завдання ме- 
тодичного характеру, тобто пропонувати застосування таких форм 
і методів економічного навчання, які б стимулювали фор- мування 
та розвиток конкурентних вмінь та навичок випускників у 
порівнянні з аналогічними програмами та компетентностями. І в 
цьому ракурсі, процес мислення особистості є центром означе- 
ного кола завдань. На наше переконання, найефективнішим буде 
стимулювати формування та розвиток економічного мислення як 
різновиду професійного, практичного мислення студентів еконо- 
мічних спеціальностей та певних його характеристик, що й підт- 
верджує актуальність запропонованої теми. 

Наше завдання полягає не просто у впровадженні в процес 
економічного навчання завдань, які б сприяли розвиткові еконо- 
мічного мислення, а впровадження методичного інструментарію, 
тобто технік, прийомів та методів мислення. 

Ми виходимо з того, що економічне мислення – це процес, а 
отже, його можна постійно вдосконалювати. З точки зору нейро- 
фізіології, мислення у загальному вигляді визначається як процес 
постійної взаємодії нервових клітин (нейронів), в результаті чого 
формуються паттерни (стиль, шаблон) у синоптичному просторі 
мозку. За результатами дослідження природи нейронів російсь- 
кий вчений П. Анохін зробив висновок, що «… кожен з десяти 
мільярдів нейронів, що нараховується у людському мозку, здатен 
утворювати зв`язки, кількість яких дорівнює одиниці з 28-ю ну- 
лями. Якщо спробувати це написати, то вийде одиниця і 10,5  млн. 
кілометрів нулів… З цією причини ми не приймаємо жод- них 
песимістичних заяв про обмеженість можливостей людсько- го 
мозку. Вони безмежні!» [1, с. 30]. Це дає змогу оптимістично 
відноситися до власних наукових пошуків. 

З точки зору психології, мислення – це психічний процес опо- 
середкованого й узагальненого відображення у мозку людини 
предметів об'єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, 
зв'язках і відношеннях, в результаті якого формується інтелект 
особистості [2]. Процес мислення може здійснюватися двома 
шляхами: або як комбінація певного ряду образів, або як «внут- 
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рішня мова», що подібна розмові з самим собою, коли слова не 
вимовляються вголос [5, с. 31]. На нашу думку, справедливим буде 
те, що подібна специфіка мислення буде розповсюджувати- ся і на 
економічне, яке реалізується людиною в її професійній 
економічній діяльності, а також в процесі передачі економічних 
знань. А для забезпечення успішності останніх в освітньому про- 
сторі потрібно розвивати, формувати та виховувати конкретні 
уміння та навички, характеристики (або риси) економічного мис- 
лення майбутнього фахівця. На сьогоднішній день, ми намагає- 
мось впливати на розвиток таких характеристик економічного 
мислення студентів: 

• аналітичність та наукова обґрунтованість – забезпечення 
глибокого аналізу, критичних оцінок, точних узагальнень і ви- 
сновків, ефективних рішень; наділяє людину баченням складного 
світу суспільного виробництва, дозволяє осягнути закони його 
розвитку і механізми функціонування, основні зв’язки і залежно- 
сті в економіці; 

• системність – забезпечення комплексного підходу до вирі- 
шення економічних проблем; 

• конструктивність – спрямованість на вирішення економічних 
задач та забезпечення реальних і високих результатів економіч- 
ної діяльності; 

• прогностичність – здатність широко підходити до вирішення 
економічних ситуацій, дає можливість передбачити наслідки 
прийнятих рішень в різних сферах; 

• зваженість – вміння дієво і результативно застосовувати тео- 
ретичні положення на практиці, правильно оцінювати різномані- 
тні економічні ситуації і вчасно приймати необхідні всебічно об- 
ґрунтовані рішення; 

• діловитість – здатність енергійно та ефективно вирішувати 
виникаючі проблеми, уміння практично організувати певну спра- 
ву, прагнення сумлінно виконувати свої обов’язки, доводити 
прийняті рішення до повного втілення у життя; 

• креативність - здатність генерувати нестандартні ідеї, врахо- 
вувати несподівані обставини, нові явища і процеси, які обумов- 
лені динамічністю економіки, НТП, рухливістю структури виро- 
бництва і потреб суспільства; 

• інноваційність – здатність втілювати нові оригінальні рішен- 
ня у практику професійної діяльності. 

Корисним також було б звернути увагу й на такі властивості 
інтелекту особистості як самостійність, глибина, гнучкість, шви- 
дкість та допитливість. 
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Спираючись на результати досліджень Р. Сперрі про специфі- 
чні можливості півкуль головного мозку, а також Т. та Б. Бьюзен, 
Д. Халперн про модальність мислення [1, с. 33-34; 5, с. 35; 1, с. 53], 
ми зробили припущення, що рівень розвитку певних рис 
економічного мислення залежить від домінантності півкулі голо- 
вного мозку студента. Як відомо, за умови домінантності лівої 
півкулі головного мозку привалюючим є логічний тип мислення, а 
за умови домінантності правої півкулі – творчий. До того ж, до- 
слідники виділяють ментальні здібності, притаманні кожній пів- 
кулі головного мозку. Так, ліва півкуля відповідає за операції з 
послідовностями, лінійні представлення, операції з переліками, 
числами, аналіз, логіку та мову, а права – за просторову орієнта- 
цію, гештальт (цілісне сприймання), тривимірне сприймання, уя- 
ву, мрії, ритм та колір [1, с. 32]. Але реалії життя, на наше велике 
переконання, диктують професіоналу у сфері економіки та еко- 
номічної освіти необхідність віртуозного володіння обома на- 
прямками мислення; а отже, нам необхідно розвивати збалансо- 
ване, різноспрямоване продуктивне інноваційне економічне 
мислення, яке стане базою для формування ефективного інтелек- 
ту та професійної компетентності. 

Систематичні власні дослідження протягом 2004-2018 рр. до- 
мінантності півкуль головного мозку студентів І-ІІІ курсів факу- 
льтетів економіки та управління, а також маркетингу ДВНЗ «Ки- 
ївського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана», аналіз результатів їх навчальної діяльності у поєд- 
нанні із існуючим на даний момент домінантним типом мислення 
дозволили відібрати та апробувати наступні техніки та прийоми 
мислення у межах дисципліни міжпредметного характеру «Ме- 
тодика викладання економічних дисциплін», та більш цілеспря- 
мовано працювати в окресленому напрямку в рамках унікального 
«Тренінгу розвитку економічного мислення», що належить до 
освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта»: 

1. Для стимулювання розвитку логічного типу - «водна логі- 
ка» Е. де Боно, прийоми, розроблені на базі теорії вирішення ви- 
нахідницьких задач Генріха Альтшулера (ТРИЗ); елементи мето- 
дик Е. де Боно, що стосуються підвищення продуктивності роботи 
мозку із фактичними даними, різного роду об`єктивною 
інформацією, наприклад «6 капелюхів мислення» в розділі при- 
йомів мислення «у білому, чорному та жовтому капелюхах» або 
«6 пар взуття образу дії» у розділі «мислення та дії у сірих кросі- 
вках або коричневих башмаках». 
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2. Для стимулювання творчого мислення - методики нестан- 
дартного і творчого мислення Едварда де Боно (наприклад, ефек- 
тивний пошук альтернатив в процесі прийняття рішень, “латера- 
льне мислення”), прийоми розвитку креативності мислення 
(наприклад, М. Мікалко та деякі інші). 

3. Для стимулювання розвитку збалансованої модальності - 
методики пропонуються всім студентам, оскільки для їх опану- 
вання необхідною умовою є застосування ментальних здібностей 
обох півкуль головного мозку: методика критичного мислення Д. 
Халперн та прийоми щодо розвитку критичного мислення інших 
авторів, методика розвитку радіантного мислення та створення 
інтелект-карт Т. та Б. Бьюзен, методики “шість капелюхів мис- 
лення” і “шість пар взуття образу дії” Е. де Боно та деякі інші. 

Дієвість авторського підходу у визначенні методик, їх комбі- 
нації та впливу на продуктивність економічного мислення підт- 
верджується результатами зміни модальності мислення студен- 
тів, а також зростанням ефективності інтелекту як здатності 
використовувати розум, щоб творчо відповідати на запитання та 
вирішувати практичні проблеми [4, с. 5] економічного та педаго- 
гічного характеру. В цілому за 2017/2018 начальний рік відбуло- 
ся зростання показника збалансованої модальності мислення сту- 
дентів майже на 17% в основному за рахунок зниження кількості 
студентів із домінантним творчим мислення (-12,4%) та несуттє- 
вим зниженням кількості студентів із домінантним логічним ми- 
сленням (-4,5%). 

Таким чином, з метою розвитку професійного інтелекту та 
формування підприємницької компетентності доцільно продов- 
жувати впровадження у навчальний процес методичного інстру- 
ментарію щодо розвитку конкретних характеристик економічно- 
го мислення, які будуть сприяти підвищенню його як 
ефективності, так й продуктивності. Під продуктивністю еконо- 
мічного мислення ми розуміємо кількість ідей та рішень, що ви- 
робила особистість стосовно предмета або сфери дослідження. 
Результатом продуктивного економічного мислення будуть аль- 
тернативи у вирішенні поставлених задач/проблем. А під ефекти- 
вністю економічного мислення ми розуміємо частку ідей та рі- 
шень, що принесли особистості матеріальну або нематеріальну 
користь. Результатом ефективного економічного мислення є зва- 
жене рішення, в підсумку прийняття якого отримана користь 
значно переважить зусилля та ресурси, що були витрачені на йо- 
го розробку та впровадження. Забезпеченню продуктивності ми- 
слення буде сприяти горизонтальне або латеральне (творче) мис- 
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лення, а ефективності – вертикальне або логічне мислення. Раді- 
антне (асоціативне) мислення допоможе всебічно дослідити рі- 
шення і поєднати горизонтальне та вертикальне мислення. А ін- 
новаційність економічного мислення дозволить втілити у 
практичну діяльності результати інтегрованого, збалансованого 
процесу економічного мислення підприємця, а також відкоригу- 
вати поведінку суб’єкта економічної діяльності та ефективно від- 
повісти на існуючі виклики. В підсумку імплементація у навча- 
льні плани дисциплін, що акумулюють методичний 
інструментарій розвитку економічного мислення, та впроваджен- 
ня конкретних технік й прийомів розвитку мислення у процес 
економічного навчання стане основою підвищення ефективності 
навчання студентів, а також конкурентною перевагою освітньо- 
професійних програм, які в більшості за змістом зосереджені на 
ґрунтовній професійній підготовці. А для цього самі викладачі 
повинні володіти такими методиками й чітко уявляти: які компе- 
тентності та яким чином їх формувати і розвивати в сучасному 
освітньому просторі. 
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Актуальність. Підприємницька компетентність 
(Entrepreneurship competence) визначена однією з базових компе- 
тенцій у Рекомендації Ради Європи по ключових компетенціях для 
навчання протягом усього життя, яка була прийнята 22 трав- ня 
2018 року (2018/C 189/01) [5]. У документі зазначено, що інве- 
стування в базові навики в сьогоденні є більш актуальним, ніж 
будь-коли. Особливо відзначено, що підприємницька компетент- 
ність поряд із цифровою (Digital competence) і культурологічною 
(Cultural awareness and expression competence), яка представляє 
всеохоплюючий набір цінностей, навиків і підходів, сприяє роз- 
витку усіх інших компетентностей для належної участі в демок- 
ратичних суспільствах. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є висвіт- 
лення ролі викладача у сучасній системі організаційно- 
педагогічних умов формування підприємницької компетентності 
студентів у процесі фахового навчання. 

Результати дослідження. Освіта, професійна підготовка і нав- 
чання в сучасних умовах повинні розвивати більш гнучке навча- 
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льне середовище, адаптоване до потреб мобільного суспільства, 
про це йдеться у документах ЄС щодо формування системи ком- 
петенцій для навчання протягом усього життя [5]. Інструмента- 
ми, які дозволяють організувати вивчений матеріал працювати в 
режимі реального часу, щоб генерувати нові ідеї, нові теорії, нові 
продукти й нові знання, є такі навички як вирішення проблем, 
критичне мислення, здатність до співпраці, творчий підхід, обчи- 
слювальне мислення, саморегуляція. Базові (ключові) компетен- 
ції спрямовані на те, щоб закласти основу для досягнення рівно- 
правних і демократичних спільнот, вони відповідають на виклики 
сталого зростання, соціальної згуртованості й розвитку демокра- 
тичної культури. 

Потреби у підприємливих фахівцях особливо зростають у наш 
час, коли спостерігається перенаселеність більшості культурних 
країн, і коли існування людей ускладнюється, якщо не винахо- 
дяться нові місця і способи докладання зусиль і праці (Гінс Г. К.). 
В цих умовах роль підприємця стає зрозумілою і щодо суспільст- 
ва, і щодо держави: підприємництво стає джерелом матеріально- 
го прогресу і запорукою добробуту народів [2]. 

Як наголошує дослідниця Н. С. Алексаніна, фахівець майбут- 
нього – це людина сьогодення, що знає та вміє вирішувати про- 
блеми свого часу й усвідомлює значення своєї діяльності для пе- 
рспектив своєї країни. Саме такого випускника покликана 
готувати освіта і запорукою успіху тут є синтез уявлень про май- 
бутнє і соціальної рефлексії буття [1]. 

Однак, попри те, що змінились об’єктивні вимоги до резуль- 
татів навчання випускників закладів професійної освіти – майбу- 
тніх фахівців (до їх знань, умінь, компетентностей, соціально 
значимих якостей особистості для формування їх активними 
суб’єктами діяльності) підприємницька підготовка студентів до- 
тепер не відповідає соціальним запитам і не відображена належ- 
ним чином у навчальних планах і програмах [4, С. 163-167]. 

Підприємницька компетентність відноситься до здатності ви- 
користовувати ідеї та можливості і перетворювати їх у цінності 
для інших. Для цього необхідними є такі риси: творчий підхід, 
критичне мислення, здатність вирішувати проблеми, проявляти 
ініціативу і наполегливість, працювати спільно для планування й 
управління проектами, які мають культурну, соціальну або фі- 
нансову цінність [2]. Із реалізацією підприємницької компетент- 
ності пов’язані певні знання, навички і якості. Зокрема такі [5]: 

Знання про різні контексти і можливості для перетворення ідей 
в дії в особистій, соціальній і професійній діяльності; про 
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основні підходи до планування та управління проектами, які 
включають як процеси, так і ресурси; про економіку, соціальні та 
економічні можливості і проблеми, які постають перед роботода- 
вцем, організацією чи суспільством; про етичні принципи і про- 
блеми сталого розвитку; про свої сильні і слабкі сторони. 

Підприємницькі навички базуються на творчості, яка включає 
уяву, стратегічне мислення і вирішення проблем, критичне і 
конструктивне відображення розвитку в творчих процесах та 
інноваціях. Ці навички включають здатність працювати індивіду- 
ально і спільно в команді; мобілізувати ресурси (людей і матеріа- 
ли); підтримувати активність; приймати фінансові рішення; ефе- 
ктивно спілкуватися і вести переговори; справлятися з 
невизначеністю і ризиком в рамках прийняття обґрунтованих рі- 
шень. 

Підприємницькі якості характеризуються ініціативністю, ак- 
тивністю і проактивністю, далековидністю, сміливістю і наполег- 
ливістю в досягненні цілей; включають бажання мотивувати ін- 
ших і цінувати їх ідеї, проявляти співчуття і турботу про людей і 
світ; прийняття відповідальності за дотримання етичних підходів 
на протязі усього процесу діяльності. 

Із вищевказаного можемо зробити узагальнення, що студент – 
майбутній фахівець в економічній галузі у процесі професійної 
освіти повинен оволодіти комплексом знань, умінь і компетент- 
ностей, які забезпечать йому підґрунтя для успішної професійної 
діяльності та/або само зайнятості, створення власної справи, 
професійної самореалізації в обраній сфері, навчання протягом 
життя. 

Однак, у практиці підприємницької освіти не спостерігається 
однозначного розуміння її змісту і цілей. В різних країнах це за- 
лежить від соціальних умов, традицій, особливостей освітніх си- 
стем, які визначають зміст, форми і методи навчання. В сучасно- 
му розумінні підприємництва виділяють, принаймні, два підходи: 
функціонально-рольовий і структурний. В рамках першого під- 
ходу підприємництво розглядають як різновид соціально- 
економічної діяльності, що реалізує певні суспільні функції. В 
рамках другого підходу – підприємців ідентифікують як особли- 
ву соціальну групу людей з яскравими підприємницькими здіб- 
ностями і талантами, що є «рідкісними ресурсами нації», прино- 
сять користь суспільству і забезпечують економічне процвітання 
[4]. 

Отже, формування підприємницької компетентності – є між- 
дисциплінарним завданням, у вирішенні якого взаємодіють ви- 
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кладачі різних галузей знань (економіки, управління й адмініст- 
рування, права, психології особистості, психології діяльності, пе- 
дагогіки, методики викладання економіки тощо). 

В сучасній практиці економічної та бізнес-освіти вирішення 
цього завдання реалізується кількома напрямками: надання про- 
фесійно-значимих економічних знань та розвиток необхідних 
умінь для професійної адаптації та самореалізації випускника на 
ринку праці; ознайомлення з основами підприємницької діяльно- 
сті загалом та організацією власної справи у сфері малого бізнесу 
(самозайнятості); включення окремих тем і модулів з підприєм- 
ництва в різні економічні дисципліни; організація навчальних мі- 
ні-підприємств і проектів тощо. 

При цьому недостатньо уваги приділяється розвитку особисті- 
сних та соціально значимих якостей підприємницького спряму- 
вання у студентів, формування особистісного ставлення та уста- 
новок до підприємницької поведінки, готовності до творчо- 
інноваційних дій, що обумовлені потребами зовнішніх чинників та 
соціально-економічної ситуації [4]. 

Як свого часу зазначав Гінс Г. К., психологія підприємця – це 
психологія особливого роду господарюючої діяльнісної людини. 
Підприємництво – жива творча сила, властива самому підприєм- 
цю, а його етика – це результат впливу середовища, це сила, яка 
визначає напрямок дії підприємця і вибір ним тих чи інших засо- 
бів. Розвитку підприємницьких здібностей сприяє сучасна орга- 
нізація господарства, що сама по собі є прекрасною школою і за- 
безпечує реалізацію певних чинників формування 
підприємливості майбутніх фахівців: вишкіл і тренування у своїх 
керівників; свобода дій; можливість розпоряджатися отриманою 
вигодою; безмежна широта практичної діяльності; само мотива- 
ція через саморозкриття і самореалізацію; ентузіазм, захопленість 
справою і взаємодія з іншими [2]. 

З урахуванням вищезазначеного, можемо виокремити такі 
структурно-змістові компоненти професійної підготовки студен- 
тів – майбутніх економістів до формування та реалізації власної 
підприємницької компетентності: загальні (фундаментальні) еко- 
номічні знання, необхідні для будь-якої професійної економічної 
діяльності; специфічні компоненти фундаментальних знань, не- 
обхідні для здійснення власної справи (організація бізнесу, мене- 
джмент, адміністрування, управління проектами, правознавство); 
психологічні знання про свої риси і якості, про специфічні особи- 
стісні характеристики підприємницької поведінки і взаємодії з 
іншими людьми у процесі професійної діяльності; педагогічні 
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компоненти людинознавства. Саме в педагогічному процесу від- 
бувається трансформація досвіду людства, його знань, цінностей, 
надбань в особистісні якості, установки і риси студентів, їх осві- 
ченість і світогляд, культуру і здібності, характер і поведінку [3]. 
А отже, саме від реалізації освітніх цілей і завдань в педагогіч- 
ному процесі силами і майстерністю викладачів залежить вирі- 
шення такої важливої проблеми суспільного розвитку як профе- 
сійна підготовка підприємливих і соціально відповідальних 
фахівців. 

Висновки. Отримані результати дозволяють констатувати, що в 
сучасних умовах євро інтеграційних і демократичних процесів у 
суспільстві заклади вищої освіти і професійного навчання зму- 
шені здійснювати дослідження оптимальних моделей організа- 
ційно-педагогічних умов формування підприємницької компете- 
нтності, яка є однією з ключових (базових) у студентів – майбутніх 
економістів, під керівництвом спеціально підготовле- них 
викладачів. Розвиток здатності до підприємництва сприятиме 
реалізації цілей освіти – соціально-економічній інтеграції випус- 
кників. 

Актуальними та перспективними є подальші дослідження тео- 
ретичних і методично-технологічних засад підприємницької під- 
готовки студентів – майбутніх економістів у системі формальної 
освіти (в закладах вищої освіти) і в неформальній освіті, зокрема у 
центрах розвитку бізнесу і підприємництва, що діють на умовах 
соціального партнерства. 
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Актуальність. Світові тенденції розвитку економічних відно- 
син характеризуються прискореним розвитком і вдосконаленням 
технологій виробництва і навчання, виникненням і впроваджен- 
ням новаторських ідей, розвитком прогресивних моделей веден- 
ня бізнесу. При цьому відбуваються зміни в світогляді, мотивах, 
переоцінці цінностей, пріоритетів як споживачів так і виробників 
товарів і послуг. Ці глобальні тренди не оминули і освітянську 
сферу. Варто зазначити, що в зв’язку з швидким старінням знань, 
перманентним підвищенням професійного та особистісного роз- 
витку персоналу актуалізуються питання необхідності інновацій- 
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ного підходу у викладанні та підготовці фахівців економічного та 
управлінського профілю. 

Слід зазначити, що в майбутньому саме інтелектуальні проду- 
кти, інформаційна, а не матеріальна сфера економіки будуть ге- 
нерувати все більший обсяг прибутку і робочих місць. Ми підт- 
римуємо думку авторів, які вважають, що те, що сьогодні 
вважається інноваційним, вже завтра буде обов’язковою умовою 
для успішного здійснення діяльності. Як слушно зазначає Пітера 
Друкер, бізнес має лише дві (і всього дві) основні функції — ма- 
ркетинг і інновації. Саме маркетинг і інновації призводять до ре- 
зультатів, а все інше - витрати. [2] 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних і практичних пи- 
тань інноваційного розвитку освіти зробили такі відомі дослідни- 
ки: Білоус В. В., Бисага Ю. М., Кудлай В.Г., Матеюк О.А., Яро- 
венко Т.С. та інші. Дослідженню проблем інноваційних методів 
навчання фахівців економічного і управлінського профілю прис- 
вячені праці багатьох вітчизняних науковців. На особливу увагу 
заслуговують наукові праці Антонюк Л.Л, С.І.Дем’яненко, Дуба- 
сенюк О.А., Павленко А.Ф., Лук’яненко Д.Г. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є здійс- 
нення аналізу інноваційних напрямків розвитку бізнес-освіти та 
вплив на її розвиток сучасних викликів соціально-економічного 
середовища країни. 

Результати дослідження. Стратегічною метою розвитку біз- 
нес-освіти - здійснення інноваційних змін у підготовці високва- 
ліфікованих спеціалістів, які зможуть розбудовувати високонку- 
рентну економіку. В умовах підвищеної інноваційної активності 
суб’єктів господарської діяльності, яка призводить до прогресу у 
всіх сферах суспільного життя, бізнес-освіта покликана забезпе- 
чити конкурентоспроможну підготовку фахівців, які відповіда- 
ють сучасним запитам роботодавців. Вимушені констатувати, що 
аналіз думки провідних керівників та власників вітчизняних під- 
приємств свідчить про нагальну потребу у кваліфікованих фахів- 
цях, які можуть професійно виконувати свої виробничі обов’язки 
вже з першого робочого дня, демонструючи при цьому високі 
виробничі результати. [4]. 

Ми підтримує думку провідних науковців і практиків, які 
вважають, що сучасна бізнес-освіта повинна плекати у студентів 
етику-переможців, прагнення до проактивного мислення і пос- 
тійного професійного зростання і самовдосконалення. 

Для забезпечення високого рівня якості навчання потрібно: 
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· залучати до навчального процесу фахівців з високим рівнем 
академічної підготовки, досвідом викладання не лише у вітчиз- 
няних навчальних закладах, а й міжнародних, а також фахівців з 
практичним досвідом в реальному бізнес-середовищі; 

· динамічно оновлювати навчальні програми відповідно до 
змін і потреб ринку праці; 

· застосовувати сучасні методи навчання: бізнес-study, прак- 
тичні кейси реальних вітчизняних підприємств, роботу в мікро- 
групах над розробкою бізнес-проекту, що позитивно вплине на 
отримання реального досвіду комунікування з партнерами та ви- 
рішення практичних задач; 

· сприяти формуванню особистого бренду та викристалізації 
унікальності кожного студента; 

· формувати професійні й особисті компетенції, які відповіда- 
ють сучасним вимогам; 

· сприяти продуктивному нетворкінгу під час навчання. 
Висновки. Фахова підготовка спеціалістів, які прагнуть отри- 

мати бізнес-освіту, повинна відповідати таким основоположним 
принципам: 

· розвиток креативного і критичного мислення; 
· безперервність протягом всього життя; 
· сприяння розвитку творчого потенціалу і реалізації найамбі- 

тніших ідей; 
· безпосереднє врахування потреб держави, регіонів в обсягах і 

якості підготовки спеціалістів певного напрямку; 
· здійснення навчального процесу відповідно до сучасних 

освітніх тенденцій і міжнародних стандартів; 
· підготовка фахівців, які будуть мобільні, гнучкі в глобаль- 

ному бізнес-сереродовищі; 
· інтеграційні взаємовідносини підприємницького, наукового і 

освітнього середовища. 
Отримані результати є базою для подальших наукових розві- 

док. 
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Початок підприємницької діяльності потрібно сприймати як 
персональний вольовий акт самовизначення. У цій дії – як і в ба- 
гатьох інших, підприємець виступає як: індивід – носій специфі- 
чних вроджених і набутих анатомічних, фізіологічних і психоло- 
гічних ознак; особистість, тобто носій комплементарної 
(взаимодоповнюючої) єдності ставлення до світу, суспільства і 
себе, виражене в інтересах, очікуваннях, мотиваціях і цінностях; 
суб'єкт – учасник предметної або практичний результат [1]. Не- 
повторна і унікальна сукупність характеристик, позицій і ролей 
людини обумовлює індивідуальність вибору способу самовизна- 
чення і самореалізації, а саме: підходу до використання своїх зді- 
бностей; формування суб'єктивних цільових установок; суміщен- 
ня суб'єктивних уявлень і об'єктивної практичної діяльності [2, 3]. 

Таким чином, прийняття рішення про початок підприємниць- 
кої діяльності активізується і направляється цілим комплексом 
індивідуальних мотивів і стимулів. 
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Останнім часом велика увага приділяється інтелектуальній 
здатності до вибору. У процесі виховання, навчання і набуття 
досвіду у індивіда формуються стереотипи, моделі і навички 
сприйняття навколишнього світу і самого себе. Вони мають фор- 
му спілкування, смислових асоціацій, норм поведінки й економ- 
лять тимчасові, енергетичні та інтелектуальні ресурси для орієн- 
тації в стабільному середовищі і при виконанні рутинних 
операцій. Серед них умовно можна виділити: інтелектуальні мо- 
делі, що визначають поведінку в пізнавальній і творчій діяльнос- 
ті. Тут немає протиріччя з попереднім висловлюванням, так як 
навіть інтелектуальна діяльність більш ніж на половину склада- 
ється з багаторазово повторюваних операцій; конструктів, як 
способів сприйняття і / або інтерпретацій повсякденних подій. 
Визначення метальної моделі поєдную всі ці поняття на рівні ін- 
дивіда. На більш високому рівні використовується термін «пара- 
дигма» – вихідна концептуальна схема, модель постановки про- 
блем і методів їх вирішення, що є головною протягом відповідного 
історичного періоду в будь-якому суспільстві. Мен- тальні моделі 
впливають на сприйняття людської дійсності і мо- тиви поведінки 
особистості, і, відповідно, багато в чому визна- чають мету 
діяльності та її результати. Тому ефективно навчати і стимулювати 
підприємця можна тільки при виявленні і розумінні його 
ментальної моделі. 

Воля індивіда мобілізує, контролює всі мотиви, емоції і дум- 
ки. Вона розпочинається з зусилля над собою, подолання внутрі- 
шньої інерції, розуміння необхідності діяти. В результаті з'явля- 
ється рішучість, наполегливість і дисциплінованість в досягненні 
результату. 

Крім внутрішньої мотивації і самовизначення підприємця іс- 
нує зовнішнє стимулювання і мотивація. У ній можна виділити три 
суб'єкта-мотиватора: держава, суспільство і ринок. Кожен з цих 
суб'єктів специфічним чином формує і реалізує стимули для 
вирішення функціональних завдань мотивації: інформаційно по- 
яснювальних, нормоформуючих, комунікативних і коригуючих. 

Починаючи нову справу самостійно або з невеликим колекти- 
вом, підприємець повинен забезпечити вирішення певної кілько- 
сті функціональних завдань, які на існуючому підприємстві ви- 
конують різні фахівці. Він повинен займатися і постачанням, і 
збутом, і розробкою проектів, і виробництвом, і плануванням, і 
контролем. Звичайно, з початку обсяги робіт невеликі, операції 
виконуються послідовно, а не паралельно і одночасно. Склад- 
ність і пріоритетність функцій залежить від виду діяльності, об- 
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сягів робіт, специфіки ринків ресурсів і збуту, однак розуміти 
сутність функцій і вміти їх виконувати на певному рівні підпри- 
ємець повинен обов'язково. 

Глибина проникнення в кожну сферу знань може бути різна – 
від навичок заповнювати стандартні бланки до дослідження тео- 
ретичних основ. Все визначають необхідні і достатні умови ус- 
пішної підприємницької діяльності. Для власника ремонтної май- 
стерні знання нанотехнологій не обов'язково, а для виробника 
продукції за такою технологією – це головна конкурентна пере- 
вага. Для власника однієї торгової точки головне правильно за- 
повнити податкову декларацію, а для консультанта з оподатку- 
вання – це менше одного відсотка від усіх знань в цій області. Тут 
немає нічого дивного або дискримінаційного. Тільки суспі- льний 
розподіл праці і спеціалізація, підвищує ефективність пра- ці 
суб'єкта відповідної підприємницької діяльності. Кожна сучас- на 
підприємницька діяльність характеризується прискореною 
диференціацією і чутливістю до обсягу необхідних знань. 

Практика підприємницької діяльності передбачає згідно П. 
Друкер розподіл технологій на дві категорії: «робити правильні 
речі» – правила про те, що треба робити корисне для суспільства  і 
вигідне для бізнесу; «Робити речі правильно» – знання про те, як 
зробити економно, оперативно і результативно. Основу знань про 
«правильні речі» складають прогнозування, експертні систе- ми, 
стратегічне планування, маркетингові дослідження і в кінце- вому 
рахунку, інтуїція і досвід підприємця. Основу знань про процеси 
«робити речі правильно» містить економіка підприєм- ницької 
діяльності, фінансовий аналіз, управління проектами та 
операційний менеджмент. 

Знання та вміння необхідно систематично оновлювати, допов- 
нювати і деталізувати незважаючи на їх, можливо високий, поча- 
тковий рівень. По-перше існують сучасні тенденції на прискоре- 
ний розвиток науки і техніки, а також скорочення часу на 
впровадження їх досягнень у практичну діяльність; по-друге, 
будь-яка діяльність має свою специфіку за рахунок особливостей 
організації праці, технології або зовнішніх умов; по-третє, обсяг 
компетентностей по всім функціям і обов'язкам підприємця може 
не збігатися з отриманою їм базовою освітою. 

Таким чином, забезпечити самовіддачу персоналу і самого 
підприємця, а відповідно успіх діяльності можливо за рахунок 
правильної мотивації, організації праці, постійного самонавчання 
та навчання. При цьому вкрай важливо дотримуватися ділової 
етики, яка створює імідж всього бізнесу. У свою чергу, імідж 
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підприємця – це той нематеріальний актив, без якого успіх спра- 
ви неможливий. 

Ділова етика підприємця – це особистісна система моральних 
принципів, установок і оцінок, що виражають ставлення підпри- 
ємця до своїх партнерів по бізнесу і їх результатів по таких мора- 
льним критеріям як добро, справедливість, честність, гідність і т.д. 
При цьому, в повсякденному розумінні «етика», «мораль», 
«моральність» практичні взаємозамінні терміни. Принципи і но- 
рми ділової етики передбачають гармонізацію економічних інте- 
ресів підприємця з соціально-економічними та соціально- 
психологічними потребами як партнерів, з якими підприємець 
безпосередньо контактує, так і суспільства в цілому. Так, мора- 
льним вважається шанобливе ставлення до співрозмовника не за- 
лежно від того, чи є він підлеглим, начальником, контрагентом або 
випадковим перехожим. Символами поваги служать норми 
етикету: форма вітання, вираження уваги, згоди або незгоди. 

Від взаємного врахування інтересів, їх гармонізації повинні 
вигравати як підприємець, так і суспільство. Суспільство створює 
цілу систему правил, спрямованих на регулювання своїх відно- 
син з особистістю. Це і законодавство, і традиції, і суспільна ду- 
мка. Зацікавлений в гармонізації відносин і підприємець, так як це 
створює можливість для більш повного використання свого 
потенціалу. Звичайно, інтереси збігаються далеко не завжди, тим 
більше, що підприємець далеко не завжди бере участь у форму- 
ванні моральних норм, а його інноваційні ідеї не відразу сприй- 
маються суспільством. 

Основний зміст морального усвідомлення становлять погляди і 
уявлення про належну поведінку, яке орієнтує на найкращі зра- 
зки, схвалені громадською думкою. Громадська думка виражає 
відношення до фактів, подій, явищ суспільного і економічного 
життя, які зачіпають інтереси більшості або домінуючого проша- 
рку. Вона схвалює, засуджує, висловлює побажання, поради, ви- 
моги; тобто оцінює і наказує. Формування громадської думки – це 
процес постійного спілкування між людьми, обміну думками, 
суперечками і пошуку компромісів. Зміст і характер громадської 
думки залежать не тільки від інформаційного обміну, а й від фо- 
рми безпосереднього емоційного контакту між особистостями, 
між колективом і особистістю, між колективами. Громадська ду- 
мка створює імідж підприємця, який при необхідності може мати 
грошове вираження. 

Впорядкованість ділового спілкування досягається за допомо- 
гою правил і норм, що регламентують взаємодію в залежності від 
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його цілей, способів і засобів здійснення. Наприклад, спілкування 
керівників і підлеглих, продавців і покупців, міжособистісні фо- 
рмальні і неформальні контакти, колективні комунікації на збо- 
рах і нарадах. 

Особливістю підприємця є те, що він не може бути просто 
управлінцем – менеджером, він зобов'язаний бути ще і лідером. 
Адже головне в підприємництві – це вміння шукати можливості, 
вибирати вірні орієнтири і досягати їх. Це збігається з основною 
характеристикою лідера, як учасника спільної діяльності, у якого 
є чітке бачення мети, яка розпливчасто розуміється або зовсім не 
розуміється іншими учасниками. Керівництво виступає як процес 
правової організації і управління спільною діяльністю, а лідерст- 
во – процес внутрішнього соціально-психологічного забезпечен- 
ня нормами здійснення діяльності і згуртування колективу. 

Поєднуючи функції керівника і лідера, підприємець у своїй 
практичній діяльності повинен: сформулювати місію і стратегію, 
що задовольняє більшість членів колективу; прийняти на себе 
відповідальність за створення основних, значимих умов досяг- 
нення результату; планувати спільну роботу з урахуванням інте- 
ресів і можливостей кожного члена колективу; залучати людей  до 
виконання справ, необхідних для досягнення загальних цілей, 
можливо долаючи для цього внутрішній і зовнішній опір; нама- 
гатися робити організовувані їм справи цікавими і привабливими 
для інших людей; мати оптимізм і впевненість, що переважна кі- 
лькість проблем можна вирішити. Ці компетентності, закладені в 
процесі навчання підприємців та дозволять активізувати підпри- 
ємницьку діяльність. 

Перспективами подальших досліджень є розробка моделі ко- 
мунікації освіти-бізнесу-держави. 
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Актуальність. Рік у рік зростає відставання освіти від науки. 
Наука та технології 21 століття кардинально змінилися у фунда- 
ментальному та спеціальному аспектах, але система освіти мето- 
дологічно й дидактично залишилася у межах подоби 20 ст., що 
знижує авторитет знання та мотивацію до навчання. Більше того, 
застаріла система освіти не відповідає вимогам теперішнього по- 
коління. В таких умовах особливо гостро постає питання рефор- 
мування освіти та прогнозування майбутніх тенденцій, щодо її 
розвитку. 

Головним завданням, яке я поставила перед собою у статті, 
було дослідження сучасної бізнес-освіти, визначення її перспек- 
тив у майбутньому. 

Результати дослідження. В підсумку, мною було представлено 
психологічний портрет молодої людини, яка належить до поко- 
ління Z, її ставлення до освіти, а також окреслено основні напря- 
мки розвитку бізнес-освіти в майбутньому. 

Згідно з теорією поколінь розробленою Штраусом та Хоувом у 
1991 році, сучасна молодь –це покоління Z, для якого важлива 
функціональність та практичність усього, що їх оточує – від 
ґаджетів до наукових концепцій. Щоб стати кимось, вони не го- 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001416/141629e.pdf
mailto:dikoren228@gmail.com
mailto:dikoren228@gmail.com
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тові чекати, доки виростуть, а намагаються самореалізуватись тут 
і зараз. Вони відкриті до нових знань, людей і активностей.У пи- 
таннях освіти, статі чи стосунків вони сповідують свободу і гото- 
ві випробовувати усталені норми на міцність. Центеніали(саме так 
їх називають) не вивчають лише один чітко визначений пре- дмет-
вони звикли до інтердисциплінарного підходу , коли пере- 
тинається багато напрямів. 

«Є три речі, які люди часто не знають про це покоління, – ка- 
же кандидат соціологічних наук і викладач Києво-Могилянської 
академії Вікторія Бондар. – По-перше, вони мають гарну освіту і 
прагнуть до її покращення. Вони володіють значним досвідом веб-
пошуку і часто самостійно навчаються з онлайн-джерел». Для них 
однаково просто навчитися пекти веганський яблучний пиріг чи 
перевстановити операційну систему – для цього потріб- но лише 
переглянути одне відео на YouTube. У молоді в пріори- теті не 
володіння інформацією як таке, а те, наскільки швидко можна її 
знайти. Вони швидко адаптуються до нових технологій і можуть 
навчатися майбутній професії онлайн. 

Відомий американський експерт у сфері освіти дорослих і ді- 
тей Дж. Коатс у праці «Покоління та стилі навчання» дає такі по- 
ради сучасним вчителям щодо побудови адекватного стилю нав- 
чання учнів, які відносяться до «Покоління Z»: 

1. Добре структурувати навчальний процес. Покоління Z росте 
в дуже «впорядкованому» світі та потребує такого ж порядку й 
логічної послідовності від навчання. Його представники бажають 
точно знати, що і в які терміни від них вимагається – ця інформа- 
ція має бути дуже докладною. 

2. Забезпечити «зворотній зв'язок». Сучасні учні завжди хо- 
чуть знати, наскільки точними є їхні припущення, чи правильно 
вони розуміють матеріал, чи роблять помилки, тому вдячні вчи- 
телю за увагу та участь. 

3. Зробити навчальний матеріал «яскравим і візуальним». По- 
коління Z найкраще сприймає візуальну інформацію. 

4. Скоротити та візуалізувати інформацію. Текстові матеріали 
повинні бути простими для розуміння, структура тексту має від- 
повідати його змісту, а ключові моменти – виділені візуально. 
Крім того, для цього покоління дуже важливим є підбиття підсу- 
мків за кожним етапом навчання – і майже негайна постановка 
завдань до наступного етапу. 

5. Керувати мудро. Учні не будуть зневажати вчителя, якщо 
вони відчувають, що їхні знання в деяких питаннях більш глибо- 
кі, ніж його. Однак вони безумовно бажають, щоб учитель надав 
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їм можливість продемонструвати ці знання, і будуть дуже вдячні, 
якщо він проявить щирий інтерес. Представники цього покоління 
хочуть, щоб наставник був здатним і мудрим керівником, а не "все 
знав". 

6. Спілкуватися усно. Використовуйте методики, які включа- 
ють усний обмін інформацією між учнями: вербалізована інфор- 
мація швидше і краще зберігається в пам'яті. Спілкування учнів 
між собою стимулює пам'ять і робить навчальний процес більш 
динамічним. 

7. Подавати матеріал в оптимістичному тоні. Позитивізм мис- 
лення сприяє розумовій активності. 

8. Ставити перед учнями зрозумілі й реальні цілі. Представни- 
ки «покоління Z» готові робити все максимально ефективно, але 
для цього вони повинні знати, що саме вимагається від них. Та- 
кож учитель повинен допомогти зрозуміти, навіщо учневі потрі- 
бна певна інформація, і надати найкращу можливість скориста- 
тися нею. 

9. Використовувати ефективно час. Представники покоління Z 
не здатні утримувати увагу на будь-чому понад 15-20 хв. Поді- літь 
навчальний час на певні інтервали, протягом яких в учнів буде 
змінюватися вид діяльності. 

10. Не перевантажувати інформацією. Покоління Z хоче отри- 
мувати «сконцентровані» знання. Крім того, вони свідомо ігно- 
рують етапи уроку, спрямовані на «закріплення» матеріалу за до- 
помогою його багаторазового повторення: як тільки суть 
навчального матеріалу їм стає зрозумілою, подальше повторення 
того ж матеріалу стає «недоречним».[3] 

Сучасна бізнес освіта повинна орієнтуєтися на методологію 
“learning by doing”, що означає багато практики та застосування 
теорїі на конкретних кейсах. З’являється бізнес освіта, яка вирі- 
шує одразу дві задачі – практичну і академічну. 

Навички, які актуальні на сьогоднішній день, вже скоро таки- 
ми не будуть. Освіта повинна змінюватись. Кожен сучасний СЕО 
має мати певний багаж технічних знань. Раніше технічними пи- 
таннями займались окремі консультанти, а тепер лідер сам має 
розуміти таку специфіку. Крім того, бізнес потребує нових ліде- 
рів. Бізнес освіта топ-менеджерів має вибудовуватись не по 
принципу копіювання відомих перевірених часом моделей ліде- 
рів. Має бути свідоме лідерство. Зараз широко використовуються 
медіативні практики. Це означає, що лідери навчаються боротись 
зі стресом, управляти власною енергією та застосовувати меди- 
тацію. Ще лідер повинен вміти слухати інших, а головне – мати 
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бажання прислухатись.Світ змінюється в сторону прикладної 
освіти, яка дає швидкий результат. Академічне навчання поєдну- 
ється з практикою. Деякі елементи навчання часто використову- 
ються в режимі онлайн.На зміну книгам, які домінували в нав- 
чанні 20 ст., в 2011 році приходить онлайн-освіта. Лише впродовж 
2016 року 58 млн студентів приєдналося до нього, це на 263 % 
більше ніж за період з 2004-2016 років . 90 % сподоба- лися онлайн 
курси , більшість визнали їх перевагу перед тради- ційним 
навчанням. Можливо, вже через рік, онлайн-навчання бу- де 
давати більшу частину необхідних базових професійних знань.[2] 

Сфера освіти, й бізнес освіти зокрема, змінюється під впливом 
розвитку технологій та штучного інтелекту. Старі освітні методи 
вже сьогодні трансформуються, а в майбутньому можуть взагалі 
втратити актуальність. Штучний інтелект змінює процес навчан- 
ня: наприклад, чатботи можуть виконувати роль тьюторів для 
студента будь-де й у будь-який час. Ймовірно, що чатботи посту- 
пово змінять деякі системи управління навчанням . Цей тренд 
пов‘язаний ще з одним – персоналізованим навчанням. Адже 
штучний інтелект дозволяє легко адаптувати освітнє середовище 
(особливо дистанційне) під потреби конкретної людини. 

Бізнес освіта зараз не може дозволити собі бути просто акаде- 
мічною. Бізнес-школи звертають увагу на досвід викладача. Світ 
змінюється в сторону прикладної освіти, яка дає швидкий ре- 
зультат. Академічне навчання поєднується з практикою. Деякі 
елементи навчання часто використовуються в режимі онлайн. 
Менеджер в такому випадку забезпечує онлайн-підтримку клієн- 
тів задля того, щоб вони могли отримати індивідуальну консуль- 
тацію. Тобто програми стають водночас і універсальними, і пер- 
сональними. 

Також, бізнес освіта зараз активно інтегрує мобільні додатки та 
програми. В Стендфорді, наприклад, проводяться експеримен- ти 
щодо впровадження штучного інтелекту в освіту. Створюють- ся 
так звані коуч-боти, які стають заміною звичайних виклада- 
чів.Зараз найбільш затребуваними програмами є Executive MBA та 
офлайнові спеціалізовані сервіси. Перша дає можливість отримати 
базову академічну освіту, навчитись навичкам збіль- шення 
продажів та просування бізнесу. Весь навчальний період вони 
вирішують певні бізнес-задачі. А от офлайнові програми пов’язані 
з цифровою трансформацією бізнесу та представляють собою 
певний нетворкінг. Таким чином, учні отримують нові 
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знання від провідних експерт-практиків. Все переформатовується 
під нові реалії бізнесу.[1] 

Такі бізнес-предмети, як маркетинг чи стратегія, поступово 
переходять в онлайн режим. В цьому випадку нетворкінг не є та- 
ким потрібним. Крім того, набирає популярності цифровий мар- 
кетинг. Програми базують на принципі розуміння себе (sels 
awareness) 

Висновок. Отже, освіта – стратегічний напрям для держави, 
вона просуває національні інтереси на світовій арені, і тому ви- 
магає посиленої уваги. Цілком можливо, що в найближчому май- 
бутньому вона матиме кардинально інший вигляд, ніж зараз. На- 
укові бої, інтерактивні парки , навчання у формі гри – наше 
найближче майбутнє.Пріоритетом залишається адаптація мето- 
дичних аспектів до вимог сучасного покоління. 
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Актуальність. Одним з пріоритетних завдань для будь-якого 
закладів вищої освіти (ЗВО) України сьогодні є розробка нових 
або удосконалення діючих освітньо-професійних програм (ОПП) 
підготовки студентів. Ця проблема є актуальною для будь-якого 
рівня підготовки, будь-якої спеціальності. Загально  зрозуміло, що 
саме змістовне наповнення ОПП є визначальними чинником 
якості підготовки фахівців, їх відповідності потребам суспільства 
та ринку праці, а отже є запорукою належної конкурентоспромо- 
жності пропозиції освітніх послуг ВНЗ, базою його виживання та 
розвитку . 

На перший погляд, все вже детально пояснено та зарегламен- 
товано. В Україні створена Національна команда з реформування 
вищої освіти, діяльність якої сфокусована на входження України в 
Єдиний простір вищої освіти (ЄПВО) Європи. Наслідком цього 
стало прийняття в 2014 році суттєвого нового за змістом та вимо- 
гами Закону України «Про вищу освіту», який передбачає прин- 
ципово нові підходи до розробки освітньо-професійних програм, 

mailto:larisa.ligonenko@gmail.com
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стандартів вищої освіти за спеціальностями . Як відомо, нові ста- 
ндарти вищої освіти є наступним поколінням стандартів і замі- 
нюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які роз- 
роблялись у 2002 – 2014 роках; базуються на компетентісному 
підході і поділяють філософію визначення вимог до фахівця, за- 
кладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Прое- 
кті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Єв- 
ропі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). ОПП та 
Стандарти ( які визначають мінімальні державні вимоги до змісту 
та якості навчального процесу) мають розроблятися не тільки у 
відповідності до Національної рамки кваліфікацій, а й Рамки ква- 
ліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The 
Framework of Qualifications for European Higher Education Area, FQ-
ENEA); Європейської рамки кваліфікацій для навчання в продовж 
життя (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 
EQF – LLL). Станом на 2019 р. по більшості рівнів ви- щої освіти 
більшості спеціальностей вже прийняті Стандарти вищої освіти ( 
або є їх публічні проекти) , які містять вичерпне формулювання 
інтегральних, фундаментальних та спеціальних компетенцій та 
результатів навчання. На наших очах відбуваєть- ся зміна 
парадигми щодо якості вищої освіти : від забезпечення контролю 
до формування культури якості, зокрема в контексті визначення 
вимог до її внутрішньої та зовнішньої складової, під- готовки 
професійних експертів тощо. 

Проте 2-х річний досвід реальної розробки конкретної ОПП 
доводить, що питань та проблем більше, ніж відповідей та 
роз’яснень. Зокрема, одним з найбільш болючих питань є прин- 
ципи та методичні підходи до визначення переліку дисциплін, які 
включаються до складу ОПП та навчального плану. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є система- 
тизація вимог та рекомендацій щодо опису та порядку розробки 
ОПП та визначення з врахуванням власного досвіду проблемних 
питань, які виникають в процесі практичної реалізації наявних 
методичних рекомендацій та безпосередньої практичної розроб- 
ки окремих компонентів ОПП в межах певного навчального за- 
кладу. Викладення власних пропозицій щодо можливих шляхів їх 
розв’язання, які доцільно обговорити в освітянському середови- 
щі. 

Результати дослідження. Протягом 2014-2019 років Міністер- 
ство освіти а науки України при підтримці та сприянні Націона- 
льного Еразмусу та Національної команди експертів із реформу- 
вання вищої освіти України розробили та затвердили низку 
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нормативних документів та рекомендацій , які стосуються най- 
важливіших питань, пов’язаних з формуванням ОПП, а саме : 
поняття ОПП та її компоненти, сутнісні ознаки (компетентність) 
та кінцевий результат (результат навчання) [1]; основні 
стейкхолдери та сфера використання ОПП , структура стандарту 
вищої освіти, який визначає мінімальні державні вимоги до ОПП [ 
2 ] та рекомендації щодо його розробки [3]; можливі форми 
представлення ОПП (на основі досвіду Європейських країн) [2] та 
рекомендована форма та вимоги до представлення ОПП в Ук- раїні 
[4] ; критерії (вимоги), яким має відповідати ОПП; перелік та 
правила формулювання компетенцій та результатів навчання; 
перелік дієслів, які рекомендується використовувати для забезпе- 
чення системності та ідентичності під час їх опису [3] тощо. 

Серед можливих форм представлення ОПП ( каталог кур- 
сів/інформаційний пакет, додаток до диплому, профіль ОПП ) в 
якості рекомендованої до практичного використання МОН Укра- 
їни [4] обрана підготовка Профілю ОПП (Degree Profile ). Зміст  та 
структура цього документу є результатом реалізації проект CoRe 
2 , який в розвиває ідеї проекту TUNING щодо компетент- нісного 
підходу в побудові навчальних програм, а також проекту CoRe 1, 
в якому досліджувалася роль профілю програми. Такий вибір, на 
наш погляд, є цілком виваженим та обґрунтованим, оскільки 
обрана форма є найбільш інформативною та привабли- вою 
формою опису ОПП для стейкхолдерів програми. Як влучно 
охарактеризував його Юрій Рашкевич, доктор технічних наук, 
професор НУ «Львівська політехніка», член Національної коман- 
ди експертів із реформування вищої освіти України це «золотий 
методичний стандарт опису профілю освітньої програми: його 
обсяг не може перевищувати 8-10 сторінок і кожен, хто його чи- 
тає, не повинен витрачати на це більше 5 хвилин» [5]. 

Стосовно формулювання компетенцій та результатів навчан- 
ня, то для їх опису в [3 ] рекомендовано прийняти за основу три- 
компонентну Європейську рамку кваліфікацій для навчання 
впродовж життя (EQF-LLL), а п’ятикомпонентну рамку кваліфі- 
кацій для Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) – для 
моделювання результатів вивчення окремих навчальних дисцип- 
лін, тобто безпосередньо використовувати саме її в навчальних і 
робочих програмах викладачів. Як відомо, між цими документа- 
ми та Національною рамкою кваліфікацій, ухваленою 2011 року, 
виникає суттєвий конфлікт співвідносності, який напевно варто 
усунути на державному рівні (шляхом доопрацювання Націона- 
льної рамки кваліфікації). 
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Серед визначених вимог та критеріїв, яким має відповідати 
ОПП , найбільш важливим , на наш погляд, є залучення до про- 
цесу розробки студентів і зовнішніх стейкхолдерів. Як абсолютно 
справедливо зазначив Юрій Рашкевич «сучасний студентоцент- 
ричний підхід до формування освітнього простору вирізняється 
тим, що саме працедавці, стейкхолдери вибудовують модель 
компетентності майбутніх випускників, а викладачі лише забез- 
печують виконання цього ринкового запиту» [5]. 

Як бачимо, керівник та члени робочих груп, які безпосередньо 
розроблюють ОПП за окремою спеціальністю та рівнем підгото- 
вки, мають бути належним чином підготовлені та володіти доста- 
тньо великим обсягом спеціальних знань та навичок . Враховую- 
чи це більшість ЗВО в останні 3 роки розробили та впровадили в 
своїх навчальних закладах власні Методичні рекомендації ї з ро- 
зробки освітньо-професійних і освітньо – наукових програм та 
навчальних планів. Ці документи, зокрема , як гарний приклад- [6], 
систематизують усю необхідну інформацію, висвітлюють 
дефініції, принципи, процес та результат цієї роботи, вимоги до 
оформлення та представлення, прийняті у певному навчальному 
закладі. Оскільки до розробки ОПП та навчальних планів приче- 
тна велика кількість професорсько-викладацьких працівників – 
керівників та членів проектних груп за окремими спеціальностя- 
ми та рівнями вищої освіти, в тому числі таких, що не мають 
досвіду такої діяльності , наявність такого систематизуючого та 
регламентуючого документи є вельми важливою, а його якість - 
визначальною для коректного розуміння вимог та забезпечення 
належної якості підготовки ОПП та навчального плану. 

Що ж тоді є незрозумілим ? Які проблеми ? 
На наш погляд, існує низка проблемних питань, які ще не 

знайшли свого остаточного тлумачення чи роз’яснення, а саме: 
1. Скільки додаткових компетенцій (крім передбачених у Ста- 

ндарті) можна або потрібно сформулювати, щоб забезпечити на- 
лежну індивідуальність ОПП, врахування особливості її спряму- 
вання? 

2. Як сформувати перелік дисциплін, який забезпечує форму- 
вання визначених компетенцій ? 

3. Чи однакове «компетентністне навантаження» мають мати 
різні дисципліни навчального плану ? 

4. Скільки дисциплін має забезпечувати формування однієї 
компетенції? 
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5. Чи потрібно варіативне (уточнююче по відношенню до фо- 
рмулювання Стандарту) формулювання окремих компетенцій з 
врахуванням особливостей змісту дисциплін, які їх формують ? 

6. Наскільки великою має/ може бути варіативна складова під- 
готовку студента; чи може вона «зараховуватися» при формуван- 
ні обов’язкових компетенції чи має формувати тільки додатково 
сформульовані ? 

Найбільш болючим проблемним питанням ( з наведеного пе- 
реліку), на наш погляд, є перехід від компетентностей ( перелік 
яких є унормованим у Стандарті та розширений в процесі розро- 
бки ОПП певної програми) до освітніх компонентів ОПП, серед 
яких найважливіше значення має перелік дисциплін, які включа- 
ється в навчальний план, та визначення їх статусу - обов’язкові, 
вибіркові. 

В будь якому ЗВО є напрацьований за багато років банк дис- 
циплін з відповідним науково-методичним забезпеченням та ви- 
кладачами, які опанували викладання цих дисциплін. Яким чи- 
ном (виходячи з яких принципів та методичних засад) слід обирати 
з з цього банку дисципліни, які підлягають включення в конкретну 
ОПП (рівень, спеціальність) для набуття відповідних 
компетенцій? 

Ця проблема є надзвичайно гострою та болючою, оскільки 
формування переліку дисциплін, що будуть включені до ОПП та 
навчального плану, опосередковано обумовлює обсяги педагогі- 
чного навантаження окремих кафедр і, головне, окремих викла- 
дачів. 

Інтереси викладачів тут мають надзвичайно велике значення та 
вплив, оскільки зрозуміло, що викладати напрацьовану, науко- во 
та методично розроблену, дидактично забезпечену дисципліну 
набагато легше, ніж нову; трудомісткість підготовки та прове- 
дення занять в цьому випадку суттєво менша. Як відомо, при іс- 
нуючому порядку планування обсягів педагогічного навантажен- 
ня ( 600 годин «всім і кожному») це призводить до зростання 
конкуренції між дисциплінами, та відповідно, між викладачами за 
право бути включеними в ОПП ( право працювати на даній ОПП) 
та, відповідно, у даному ЗВО. 

В виграшному становищі опиняються викладачі, які виклада- 
ють дисципліни, що увійшли до обов’язкової компоненти в ме- 
жах ЗВО, факультету або спеціальності: вони будуть викладати на 
великих «потоках» (3-10 груп) та мати обмежену кількість ди- 
сциплін, що викладаються на протязі одного навчального року  (за 
рахунок повторення/тиражування однакових занять на різних 
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потоках та в групах). Такі викладачі практично завжди будуть 
мати педагогічне навантаження. В менш виграшному, але захи- 
щеному становищі опиняються викладачі дисциплін, які є 
обов’язковими в межах однієї ОПП, оскільки обсяги їх педагогі- 
чного навантаження залежать від прийому на відповідну ОПП. 
Проте є висока вірогідність, що ОПП все ж таки буде «відкрита» ( 
як правило, ЗВО регламентують мінімальну кількість студен- тів); 
навантаження, хоч на одну групу, але буде наявне. Найбіль- ші 
ризики «втрати» навантаження мають викладачі вибіркових 
дисциплін. Вони ніяким чином не захищені. Вибір їх дисциплін, а 
отже і обсяги їх навантаження та працевлаштування , обумовлю- 
ються виключно їх професіоналізмом та зацікавленістю у ви- 
вченні дисципліни з боку студентства. Запорукою вибору стають 
відгуки студентів минулих років, так зване «сарафанне радіо». 
Причому позитивне відношення до дисципліни та викладача мо- 
же бути як результатом високого професіоналізму та вимогливо- 
сті, так і надзвичайної лояльності та педагогічної байдужості (за- 
вдання легкі, вимоги до знань та навичок- мінімальні, легко та без 
проблем здати іспит/залік, в тому числі з порушенням прин- ципів 
доброчинності («дає списати») тощо). 

Перший досвід розробки ОПП був таким. Перелік дисциплін 
формувався на засадах історичному підходу, тобто дисципліни, які 
у попередні роки викладалися на відповідному рівні підготов- ки 
перейшли до нової ОПП. Або, що ще гірше, перелік обов’язкових 
дисциплін, був визначений десь «нагорі» та «спу- щений 
проектним групам» для обов’язкового включення в ОПП 
(практика «нав’язування» дисциплін). 

Консультації з зовнішніми стейкхолдерами- працедавцями бу- 
ли проведені, як це і передбачають визначені вимоги, але, як не 
соромно в цьому зізнаватися, «кишеньковими» експертами та 
формально. Колективних слухань пропозицій та їх реального об- 
говорення проведено не було. 

Якщо б за спеціальністю, по якій розроблюється ОПП , був 
Професійний стандарт, який має містити чіткий перелік професі- 
ональних завдань, це суттєво полегшило б процес визначення пе- 
реліку дисциплін .. Але, на жаль, по більшості спеціальностей нам 
ще потрібно мобілізувати працедавців на їх розробку. Це окреме, 
надзвичайно складне та важливе завдання. 

Після формування навчального плану,в якому, як відомо, на- 
водиться перелік навчальних дисциплін, викладачам було запро- 
поновано визначити, які компетенції з стандартного переліку їх 
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дисципліна «формує». Так і «народилася» матриця відповідності, 
яка увійшла в ОПП. 

В багатьох випадках матриця відповідності виявлялася повні- 
стю не заповненою, що обумовило перегляд первинно встановле- 
них компетенцій та їх «штучне» додавання для дотримання вста- 
новленого чисельного принципу відповідності (наприклад, одна 
компетенція- не менше 3-х обов’язкових дисциплін). 

Наскільки коректним та справедливим є такий підхід? 
Очевидно , що він є суб’єктивним та недосконалим. Очевид- 

но, що він враховує інтереси викладачів , які викладають певний 
перелік дисциплін та ніяким чином не відповідають компетент- 
ністному підходу та інтересам студентів. 

Що можливо протиставити такому підходу, який алгоритм 
трансформації «компетенції-дисципліни» можна було б запрова- 
дити в умовах відсутності Професійних стандартів? 

Обмірковування цього складного завдання ( краще сказати - 
шляхів розв’язання цієї проблеми ) дозволило виокремити та за- 
пропонувати для колективного обговорення такі можливі варіан- 
ти чи підходи проведення цієї роботи: 

1 варіант (підхід) - розробка принципово нового переліку дис- 
циплін, які б чітко відповідали та закріплювалися виключно за 
відповідною компетенцією. Тобто зміст таких дисциплін має бу- 
ти міждисциплінарним, а технологія викладання чітко фокусува- 
тися на формування саме цієї компетенції та адекватного резуль- 
тату навчання. По можливості використання наявних навчальних 
дисциплін ( в разі їх наявності).Приклади таких дисциплін для 
спеціальності 073 «Менеджмент», ОКР-магістр представлені в 
таблиці 1. 

Практична реалізація цього варіанту передбачає, що проектна 
група з розробки ОПП має оголосити конкурс на розробку таких 
нових дисциплін, публічно його провести та об’єктивно оцінити 
отримані пропозиції (у вигляді анотацій або проф ілей відповід- 
них дисциплін). 

2 варіант (підхід) - професійна експертна (внутрішня та зов- 
нішня) оцінка наявних дисциплін, які претендують чи рекомен- 
дуються до включення в ОПП, щодо коректності визначеного ви- 
кладачами переліку компетенцій з подальшим ранжуванням 
дисциплін за пріоритетністю їх включення до ОПП. 

Практична реалізація цієї пропозиції має передбачати, на наш 
погляд, наступну роботу : 



65  

1) розробку критеріїв оцінювання формування відповідної 
компетенції ( найбільш складний науково-методологічний етап 
роботи) ; 

Таблиця 1. 
Приклади забезпечення відповідності компетенції-дисципліни 

за рахунок розробки нових дисциплін 
 

Перелік компетенцій Орієнтовна назва дисципліни 

Вміння обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, у тому числі у відповід- 

ності до міжнародних стандартів 

Сучасні концепції, методи та 

інструментарій менеджменту 

Перелік компетенцій Орієнтовна назва дисципліни 

Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного само- 

менеджменту 

Самоменеджмент та самороз- 

виток фахівця 

Здатність до ефективного використання 

та розвитку людських ресурсів в органі- 

зації 

Використання та розвиток 

людських ресурсів в органі- 

зації 

Вміння створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управ- 

ління 

Комунікації в процесі управ- 

ління (або Комунікаційний 

мене- джмент) 

Навички формування та демонстрації 

лідерських якостей 
Формування та демонстрація 

лідерських якостей ( або Лі- 

дерство в бізнесі, колективі, 

команді ) 

Здатність розробляти проекти та управ- 

ляти ними, виявляти ініціативу та підп- 

риємливість 

Розробка бізнес-проектів ( 

або 

Обґрунтування бізнес-ідей) 

Проектний менеджмент 

Здатність використовувати психологіч- 

ні технології роботи з персоналом 

Психологічні технології ро- 

боти з персоналом 

Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

Проблемний аналіз діяльності 

бізнес-організації (або Управ- 

лінська діагностика) 

Технологія ухвалення та реа- 

лізації управлінських рішень 

Здатність до управління організацією, її 

змінами 

 

Управління змінами в бізнес- 

організаціях 
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2) формування групи незалежних експертів з числа роботода- 
вців та професійних інституцій; 

3) проведення таємного рецензування робочих навчальних 
програм дисциплін внутрішніми та зовнішніми експертами;, 

4) публічне та прозоре колективне обговорення результатів 
рецензування; 

5) прийняття виваженого рішення щодо включення дисциплі- 
ни в ОПП та визначення її статусу (обов’язкова чи вибіркова). 

3 варіант- комбінований підхід, тобто поєднання варіантів № 1 
та №2. Цей підхід передбачає оголошення конкурсу на розробку 
нових дисциплін тільки по тим компетенціям, які не забезпечу- 
ються належною мірою наявними дисциплінами. До наявних в 
цьому випадку ми розуміємо будь-які дисципліни, що розроблені 
в межах ЗВО, незалежно від того чи входили вони раніше в ОПП 
по даній спеціальності. 

Чи в змозі проектна група з розробки ОПП у складі 3 осіб на 
чолі з її керівником (гарантом) виважено та неупереджено прове- 
сти всю цю роботу ? Питання риторичне. 

Проте тільки так , на наш погляд, ми зможемо реально забез- 
печити перехід до студенто-центриського компетентністного 
підходу , а не витрачати зусилля та час на чергову «реставрацію» 
існуючих освітніх продуктів ( ОПП) за рахунок їх «модного» (єв- 
ропейського) оформлення. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволило 
систематизувати вимоги до змісту та процесу розробки ОПП. 
Акцентовано увагу на формальному дотриманні окремих прин- 
ципів розробки ОПП та важливості більш активного та неформа- 
льного залучення зовнішніх стейкхолдерів до формування змісту 
ОПП , визначення переліку освітніх компонент, зокрема навча- 
льних дисциплін. Визначені основні проблемні питання розробки 
ОПП, які не найшли чіткого визначення в існуючих нормативних 
документах та рекомендаціях, проте є актуальними для пересіч- 
ного розробника ОПП- керівника чи члена проектної групи. Вра- 
ховуючи, що однією з найбільш болючих та актуальних проблем є 
трансформація «компетенції-дисципліни» , запропоновані варі- 
анти проведення роботи за-для забезпечення обґрунтованої тран- 
сформації. Практична реалізація запропонованих підходів до 
розв’язання даного завдання/проблеми буде сприяти забезпечити 
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реального переходу до студенто-центриського компетентністного 
підходу, зростанню якості та конкурентоспроможності освітніх 
продуктів, які пропонуються суспільству. 
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Актуальність. Глобальні та європейські політичні, економічні 
та соціальні реалії змінюються драматичними темпами. Європей- 
ські дослідження (різні рівні освіти та досліджень) повинні відо- 
бражати ці події. Саме такі питання піднімались на заході прис- 
вяченому 30 річчю діяльності фонду Жана Моне «Як освіта 
повинна наблизитися до європейського проекту у швидко змін- 
ному світі» [1], який відбувся 2 травня 2019 року у Флоренції 
(Італія) в рамках щорічної конференції «The State of the Union» (2-
4 травня 2019 року, Флоренція) [2]. 

Постановка проблеми. Підвищити якість освіти за рахунок 
впровадження досліджень в процес навчання студентів бакалавр- 
ських та магістерських програм університетів. 

Результати дослідження. Адаптація українських університетів 
до європейського простору вищої освіти процес складний та ба- 
гатогранний. Європейські тренди сучасного процесу розвитку 
навчання та викладання в університетах – це розроблення та імп- 
лементація національних та інституційних політик та стратегій 
(стратегічне позиціювання розвитку навчання та викладання), ін- 
тернаціоналізація навчання (міжнародні програми включеного 
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навчання та викладання, міжнародна дослідницька співпраця), 
дистанційне та цифрове навчання (онлайн бібліотеки, курси, пор- 
тали, депозитарії, онлайнові системи моніторингу якості освіти, 
геймифікація процесу навчання), удосконалення освітнього сере- 
довища (розвиток навчальних і дослідницьких ресурсних центрів, 
лабораторій, класів інтерактивної взаємодії та командної роботи), 
переосмислення та зміна самої концепції викладання (вимоги до 
викладачів, залучення в процес викладання практиків, розширен- 
ня планів стажування для студентів та викладачів, впровадження 
дослідницьких програм в процеси викладання та активне залу- 
чення студентів в дані процеси). 

 

Європейські студії Київського національного економічного 
університету імені Вадима Гетьмана є прикладом інноваційного 
розвитку процесу викладання в контексті міждисциплінарного 
підходу. Так, в магістерських програмах «Управління міжнарод- 
ним бізнесом» (очної, заочної та дистанційної форми навчання) та 
програмах МБА проводиться тренінг «Європейські бізнес- 
практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)». Од- 
нією з складових тренінгу є дослідницька програма «Оцінка 
практик КСВ компаній українського бізнес середовища», до якої 
залучені викладачі та усі слухачі тренінгу. Професори Універси- 
тету в цих процесах виконують дуальну роль як дослідників так і 
викладачів. На перших етапах студенти ознайомлюються мето- 
дичними дослідницькими підходами (протоколом дослідження, 
анкетами опитування, інструментарієм обробки даних). Далі во- 
ни самостійно проводять це дослідження в міжнародних і націо- 
нальних компаніях українського бізнес середовища. На наступ- 
ному етапі за допомогою тренерів формується база даних, що 
розширюється з кожним роком та з кожним новим тренінгом. На 
завершальному етапі результати досліджень презентуються в 
тренінгових класах, на місцях практик та стажувань. Найкращі 
студентські роботи публікуються в зарубіжних та вітчизняних 
виданнях. Досить часто, такі дослідження стають проектною час- 
тиною магістерських дипломів. 

Дослідницькі кейси сталого розвитку названого вище тренінгу 
за 2016-2017 роки охоплюють  220 європейських (25%) та вітчиз- 
няних (75%) компаній з 22 областей України [3-6]. Результати 
«Компаративної оцінки бізнес-практик КСВ: ЄС і України» 
включають предмет термінологічної ідентифікації практик КСВ, 
порівняння рівнів їх розуміння, мотивів, основних сфер застосу- 
вання, оцінки формалізованої політики КСВ компаній, переліку 
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форма та інструментів практик КСВ, основних бар’єрів, характе- 
ру та методів зовнішньої взаємодії компаній, перспектив та пріо- 
ритетів розвитку практик КСВ в корпоративному секторі еконо- 
міки України. У 2017-2018 роках виконувались командні та 
індивідуальні дослідження з порівняння практики КСВ конкрет- 
ного галузевого вибору європейських і українських компаній [7]. 

Висновки. Професорською командою відзначено те, що саме 
баланс досліджень та викладання дисципліни тренінг «Європей- 
ські бізнес-практики КСВ» дозволив майже на 50% підвищити 
якість навчання. Це доведено результатами моніторингу знань 
студентів в кінці кожного семестру навчання. Крім того, значно 
розширено коло стекхолдерів проекту за рахунок інформаційного 
обміну між викладачами і студентами, між студентами та персо- 
налом компаній- місць стажування і практики, європейською і ві- 
тчизняною науковою спільнотою. Такий підхід до викладання ві- 
дповідає реальним проблемам, має чітке бачення масштабу та 
сталого розвитку. 
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Актуальність теми. Вищі навчальні заклади фінансуються в 
основному за рахунок бюджету (державного або місцевого), а та- 
кож за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Фінансовий 
ресурс домогосподарств (тобто фізичних осіб) з кожним роком 
займає усе більшу частку у структурі доходів вищих навчальних 
закладів. В Україні зафіксовано відносно високий показник бю- 
джетного фінансування сфери вищої освіти (відносно ВВП). На- 
томість в Україні майже не фінансується наукова (дослідницька) 
та інноваційна діяльність установ вищої освіти. Нині виникає не- 
обхідність проведення додаткових досліджень процесів форму- 
вання фінансових надходжень вищих навчальних закладів. Ця 
проблема актуалізується у зв’язку із скороченням державного за- 
мовлення на підготовку фахівців, а також через зниження фінан- 
сового потенціалу домогосподарств (в тому числі внаслідок па- 
діння реальних доходів населення). 

Постановка дослідницького завдання. З актуальних проблем 
фінансування системи вищої освіти України видається чимало 
наукових праць [1-6]. Науковці глибоко аналізують фінансово- 
економічні умови розвитку системи вищої освіти з використан- 
ням апробованих наукових методів. 

Проте в сучасних умовах, які характеризуються виснаженням 
традиційних джерел фінансування діяльності вищих навчальних 
закладів, мають бути ідентифіковані та оцінені ризики та виклики 
фінансування системи вищої освіти у зв'язку із падінням рівня 
доходів населення. Доцільне проведення додаткових досліджень 
тенденцій та особливостей формування фінансових ресурсів до- 
могосподарств та використання цих ресурсів в якості доходу ви- 
щих навчальних закладів. 

В процесі дослідження використовувалися наступні методи: 
логічного узагальнення, абстрагування, індукції і дедукції, еко- 
номічного моделювання, статистичного аналізу, експертних оці- 
нок, аналітичних порівнянь. 

Маємо за мету викласти результати досліджень про викорис- 
тання фінансових ресурсів домогосподарств в якості джерела до- 
ходу вищих навчальних закладів. 

Результати дослідження. Вища освіта України – це сфера осві- 
тянської діяльності, яка представлена вищими навчальними за- 
кладами І – IV рівнів акредитації, що створені і діють на підставі 
вимог законодавства про освіту відповідно до виданої ліцензії. В 
той же час поняття “вища освіта” в контексті нашого досліджен- 
ня може розумітися як сфера господарської (економічної) діяль- 
ності, яка представлена закладами вищої освіти, що надають 
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освітні послуги відповідно до статутних завдань за певну плату 
(за рахунок коштів бюджету або за рахунок інших джерел). 

Для фінансування діяльності у системі вищої освіти викорис- 
товуються такі джерела: 

- фінансові ресурси, утворені за рахунок власних та прирівня- 
них до них коштів корпоративних структур. До них належать за- 
ркіплені доходи (прибуток від реалізації товарної продукції, нау- 
ково-технічної продукції, від будівельно-монтажних робіт, 
фінансових операцій та ін.); амортизаційні відрахування, виручка 
від реалізації майна, цільові та інші види надходжень; 

- фінансові ресурси, мобілізовані на фінансовому ринку; кре- 
дитні інвестиції; фінансовий лізинг; кошти наукових фондів; 
спонсорські кошти; 

- фінансові ресурси, які надходять з державного бюджету; 
- фінансові ресурси, які надходять від приватних замовників. 
Одним із економічних факторів, що заважає переходу сфери 

вищої освіти на модель інноваційного розвитку, є недостатність 
фінансування. Вказане обумовлено кількома причинами: загаль- 
ною економічною кризою, негативними демографічними тенден- 
ціями, відсутністю достатньої кількості конкурентоспроможних 
освітніх продуктів, слабкістю механізмів взаємодії навчальних 
закладів з роботодавцями, іноземними партнерами та міжнарод- 
ними організаціями тощо [3; 4; 7]. 

У сфері вищої освіти основний обсяг асигнованих бюджетних 
коштів спрямовується на заробітну плату та нарахування на неї, а 
також на стипендії. Тобто, в основному фінансуються соціально 
захищені статті витрат (“статті проїдання”). В той же час майже не 
фінансуються інвестиційні витрати на нове будівництво, впро- 
вадження нових освітніх технологій, закупівлю навчального об- 
ладнання, проведення перспективних наукових досліджень 
(“статті розвитку”). 

Недостатність фінансування призводить і до зниження рівня 
матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних закла- 
дів. Загальна площа будівель, що перебувають у власності або 
оперативному управлінні вищих навчальних закладів ІІІ-IV рів- 
нів акредитації, становить 22502,4 тис. кв. метрів, з яких 1530,6 
тис. кв.метрів – орендовано у інших установах, а 384,7 тис. 
кв.метрів – здано в оренду іншим установам. Площа навчально- 
лабораторних приміщень вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 
акредитації становить 14613,4 тис. кв.метрів, площа  гуртожитків 
– 6682,3 тис.кв.метрів. Згідно даних Держстату, 469,9 
тис.студентів потребують улаштування до гуртожитку. 
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Як результат дефіцитності фінансування – намагання закладів 
у будь-якій спосіб збільшити обсяг залучених фінансових ресур- 
сів, у першу чергу за рахунок зростання кількості споживачів 
освітніх послуг. Однією із вад системи вищої освіти України є 
орієнтація вищих навчальних закладів на задоволення потреб 
споживачів, які бажають отримані так звані «модні» або «рейтин- 
гові» спеціальності (економіст, юрист, менеджер, психолог та ін.). 
Значна частка вищих навчальних закладів готують непрофі- льних 
для них фахівців, не маючи для цього належного кадрово- го, 
наукового та навчально-методичного забезпечення. 

Можемо також стверджувати, що розвиток вищої освіти від- 
бувається у несприятливих макроекономічних умовах. Дається 
взнаки падіння платоспроможного попиту з боку населення, че- 
рез що окремі заклади змушені припняти діяльність, а окремі – 
знижують ціни (демпенгіують), що неодмінно позначається на 
падінні якості навчання. Демографічна криза 1990-х рр. призвела 
до зниження кількості потенційних споживачів освітніх послуг. 
Відчувається недостатність бюджетної підтримки інвестиційного 
процесу у сфері вищої освіти. 

Особливістю вищої освіти України як виду економічної діяль- 
ності є присутність у ринковому просторі освітніх установ (ви- 
щих навчальних закладів) державної та комунальної форм влас- 
ності, які одночасно виступають і як бюджетні установи (тобто 
отримують кошти з бюджетів різних рівнів задля виробництва 
суспільних благ), і як суб’єкти економічної діяльності (орієнто- 
вані на досягнення позитивних результатів господарювання шля- 
хом вироблення освітніх послуг та їх продажу на конкурентному 
ринку). 

Система бюджетного фінансування вищих навчальних закла- 
дів державної та комунальної форм власності є вкрай нераціона- 
льною і піддається обгрунтованій критиці науковців та практиків 
[6; 8]. Зокрема, найбільшою проблемою є недостатній обсяг фі- 
нансування, який визначається не з реальних потреб, а з можли- 
востей бюджету, а по суті – обраними державними чиновниками 
параметрами бюджетної політики (для якої належне фінансуван- 
ня освіти ніколи не було пріоритетом) [1; 5]. 

Збільшення фінансового ресурсу домогосподарств, що спря- 
мовується в систему вищої освіти, має відбуватися на фоні під- 
вищення якості освітніх послуг. Причиною низької якості освіт- 
ніх послуг, що їх надають вищі навчальні заклади України, є 
відсутність комплексного підходу до розробки управлінських рі- 
шень, які б враховували економічні аспекти розвитку вищої осві- 
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ти в умовах ринку. У зв’язку з цим набуває актуальності теорети- 
чне й концептуальне переосмислення ролі й місця сфери освіти та 
професійної підготовки у вітчизняній економіці. 

Державна політика розвитку вищої освіти має бути чітко ви- 
значена законодавчо та забезпечена належними фінансовими ре- 
сурсами (бюджетними та позабюджетними). Вказана політика має 
бути спрямована на підтримку дослідницького наукового по- 
тенціалу вищих навчальних закладів, збереження кращих універ- 
ситетських традицій та забезпечення підготовки висококваліфі- 
кованих кадрів. 

Надзвичайно актуальним для розвитку ринку освітніх послуг є 
визначення потреб ринку праці та формування державного замо- 
влення на підготовку кадрів у розрізі спеціальностей та рівнів 
освіти. Однак виконання цього завдання ускладнюється фактич- 
ною відсутністю досліджень і відповідних прогнозів щодо серед- 
ньострокового та довгострокового попиту на фахівців. У той же 
час слід висловити застереження, що при визначенні показників 
держзамовлення небезпечно орієнтуватися лише на потреби по- 
точного попиту спотвореного кризою вітчизняного ринку праці, 
що є вкрай небезпечним для вирішення завдань збереження нау- 
ково-освітнього потенціалу держави в цілому. Тому ще одним 
невідкладним спільним завданням для держави, роботодавців і 
вищої школи є вирішення двоєдиної задачі – розвиток високоте- 
хнологічного ринку праці та його кадрове забезпечення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Збільшення 
обсягів фінансування вищої освіти є необхідною, але не достат- 
ньою умовою для отримання високоякісних освітніх послуг, і, 
відповідно, високого рівня конкурентоспроможності випускників 
вищих навчальних закладів. Необхідно проводити низку карди- 
нальних структурно-організаційних і фінансово-економічних за- 
ходів та змінювати методи управління. 

Необхідне відновлення належної конкурентоспроможності рі- 
вня оплати праці науково-педагогічних працівників. 

Доцільна розробка та ухвалення державної цільової комплек- 
сної програми, яка б передбачала виведення 2-3 українських уні- 
верситетів до списку провідних університетів світу (ТОП-500). 

Необхідно сконцентрувати фінансові ресурси у вищій освіті 
шляхом скорочення кількості вищих навчальних закладів та їх 
укрупнення. Це має важливе значення з точки зору підвищенням 
якості освіти і її ролі в забезпеченні розвитку і конкурентоспро- 
можності України на світових ринках. 
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Доцільне проведення “інвентаризації” наявних вищих навча- 
льних закладів та скорочення ліцензованих обсягів підготовки 
фахівців. Одним із основних критеріїв для видачі ліцензії на осві- 
тню діяльність має бути врахування профілю вищого навчально- 
го закладу. 

Необхідно законодавчо визначити основні поняття вищої 
освіти як виду економічної діяльності, включаючи поняття “осві- 
тня послуга”, “освітній продукт”, “ринок освітніх послуг” та ін. 

Доцільна розробка Методичних рекомендацій з питань визна- 
чення вартості освітніх послуг, що надаються вищими навчаль- 
ними закладами. 

У сфері фінансування підготовки фахівців мають бути налаго- 
джені ефективні моделі державно-приватного партнерства. 

Для підвищення якості освітніх послуг, підвищення конкурен- 
тоспроможності національних ВНЗ та впровадження в систему 
вищої освіти України кращих надбань європейського досвіду ре- 
формування системи вищої освіти, застосування дієвих механіз- 
мів формування і регулювання освітніх послуг, держава має ра- 
дикально розширити інституціональну, академічну та фінансову 
автономію вузів. Нове українське законодавство з питань вищої 
освіти повинно змінити адміністративні методи регулювання дія- 
льності ВНЗ та створити інституціональне підґрунтя для надання 
їм широкої автономії. Адже саме демократизація вищої освіти 
розглядається як чинник її інтеграції у європейський та світовий 
освітній простір. 

Державна політика забезпечення якості освітніх послуг у сис- 
темі вищої освіти в Україні потребує дієвого інституційно- 
правового та фінансового забезпечення, на основі якого необхід- 
но задіяти ефективні економічні механізми формування та регу- 
лювання освітніх послуг. Вирішення цього питання потребує 
врахування світових тенденцій та стратегій модернізації світово- 
го освітнього простору; викликів глобалізації та конкурентних 
ризиків ХХІ ст. Оновлене законодавство про вищу освіту має 
врахувати загальну європейську стратегію; сприяти задіянню ба- 
зових інструментів реформування, а не зосереджуватись на меха- 
нічному копіюванні окремих зарубіжних зразків організації ви- 
щої школи. 
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Актуальність. Сьогодні чимало науковців у своїх досліджен- 
нях приділяють увагу особливостям ставлення до інноваційних 
процесів в освіті. 

Особливого значення на сучасному етапі розвитку України 
набуває її курс на інноваційний розвиток. Окремої уваги заслуго- 
вує розгляд особливостей розгортання інноваційних процесів в 
конкретному соціумі, в конкретних соціальних ситуаціях. 

Результати теоретичного аналізу наукових джерел свідчать, що 
вчені визначають більшість суспільств інформаційної доби як 
інноваційні, трансформаційні, модерністські, постмодерністські. 

Глобалізація всіх сфер суспільного життя вимагає відповідно- 
го розвитку глобального освітнього простору, метою якого є оп- 
тимізація всіх ланок освітнього процесу та функціонування сис- 
теми освіти в цілому, зокрема формування транснаціональних 
освітніх мереж та єдиного освітнього простору світового масш- 
табу. 

Проаналізувавши відомі теорії соціальних систем Т. Адорно, Н. 
Лумана та Т. Парсонса, відзначимо, що головною умовою ус- 
пішного розвитку соціальних систем є їх інноваційність. 

Суттєвою ознакою інноваційності суспільства є інноваційна 
активність його членів. Успіх інноваційної політики значною мі- 
рою визначається суспільною підтримкою ідей інноваційного ро- 
звитку. 

У контексті нашого дослідження особливої уваги заслуговує 
розгляд рефлексивної культури учасників освітніх інновацій. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є 
з’ясування особливостей зв’язку рефлексивної культури та інно- 
ваційної активності членів суспільства. 

Результати дослідження. В. Є. Лепський [3] розглядає рефлек- 
сивну культуру як систему способів організації рефлексії, що 
створені та функціонують передусім на інтелектуальних та цінні- 
сних засадах. 

Згідно із В. Є. Лепським, якісними показниками рефлексивної 
культури є здатність і готовність її носіїв діяти в ситуаціях з ви- 
сокою мірою невизначеності, гнучкість у прийнятті рішень, гото- 
вність до пошуку шляхів вирішення творчих завдань у кризових 
ситуаціях, здатність переосмислювати стереотипи власного дос- 
віду, можливість адекватно ситуації реалізовувати особистісні, 
комунікативні та інтелектуальні якості [3, с. 128]. 



80  

Рефлексивна культура включає індивідуальні та соціально- 
обумовлені способи усвідомлення і переосмислення суб’єктом 
власної життєдіяльності. 

Рівень розвитку рефлексивної культури виступає суттєвим 
чинником у формуванні адекватної самооцінки, високого рівня 
самоконтролю, способів саморегуляції, досягненні суб’єктом ви- 
соких результатів діяльності. 

Зазначимо, що одним з важливих компонентів рефлексивної 
культури є рефлексивно-інноваційний потенціал. 

Надзвичайно важливого значення набувають індивідуальна та 
соціальна ідентичність, соціальна відповідальність, духовність та 
гуманістичні цінності інноваційних суб’єктів. 

Духовність відображає ціннісне ставлення до вищих смислів 
буття та розкривається у моральності особистості. 

Дух – категорія культурологічна, світоглядна. В. В. Знаков [2] 
вказує, що дух являє собою об’єктивне явище, що обов’язково 
передбачає, потенційно вміщує в собі активність суб’єкта. Акти- 
вність спрямована на опредмечування ідеї, формування значень, 
що визначають семантичне поле культури, духовний досвід люд- 
ства [2, с. 36]. 

Прояви духовності людини – це її здібності і потреби пізнання 
світу, самої себе, свого місця у світі, прагнення до створення но- 
вих форм суспільного життя. 

На думку В. В. Знакова, пошуки коріння духовності поляга- 
ють не стільки у самій людині, особливостей її особистості та 

схильності до рефлексії, скільки у продуктах життєдіяльності: 
об’єктивації вищих проявів людського духу, творчості, у 
пам’ятках старини, творах науки та мистецтва. Витоки духовнос- 
ті людини треба шукати не у значеннях, а за ними – у глибинно- 
му смислі вчинків людей, історичних подій, епохи тощо [2, с. 37]. 

Духовність – є релігійною категорією, в той же час духовність 
– це соціально-моральна цінність, сутність якої виражається в 
здатності пізнавати, творити світ з добром для людей, у гуманіз- 
мі, у толерантності, у позитивній свободі. У філософії духовність 
розглядається, переважно, як якісна характеристика свідомості, як 
продукт діяльності людини у суспільстві. У психології більші- стю 
вченими духовність розглядається як моральність особистос- ті. 

На думку С. О. Ставицької [6], духовність слід розглядати як 
переживання людиною єдності її зовнішнього та внутрішнього 
буття, як установлення гармонії зовнішнього і внутрішнього, як 
моральність, любов, віру, надію, красу, творчість тощо. 
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М. В. Савчин вказує, що духовність необхідно розглядати як 
результат прийняття загальнолюдських цінностей, етичних норм, 
духовної культури [5, с. 312]. На думку М. В. Савчина, духов- ність 
є характеристикою світогляду, що охоплює вищі цінності 
суспільства: свободу, справедливість, благодійність, героїзм, де- 
мократію тощо. 

Б. С. Братусь [1] вказує, що саме загальні смислові утворення 
виступають основними конституюючими одиницями особистос- 
ті. Смислові утворення визначають головне ставлення людини до 
світу, до інших людей, до самої себе. Цінності особистості, на 
думку вченого, – це усвідомлені і прийняті людиною загальні 
смисли її життя. Істинна цінність, як вказує Б. С. Братусь, завжди 
повинна бути забезпечена “золотим запасом” відповідного осо- 
бистісного смислу, як афективного, емоційного ставлення до 
життя [1, с. 21]. 

Згідно із М. В. Савчиним, духовність є особливим станом, що 
характеризується зосередженням на переживанні духовних цін- 
ностей. Згідно дослідника, особистісні знання виходять за межі 
зовнішніх подій, у них виникає внутрішній сенс – психологічна 
основа формування духовності, предмет інтелектуальної і мора- 
льної рефлексії суб’єкта. 

Проаналізувавши погляди найбільш відомих дослідників, 
вважаємо, що духовність є однією з сутнісних категорій людсь- 
кого буття, якою виражається здатність особистості до творення 
культури та самоствердження. Духовність є процес і результат 
розвитку людини до рівня усвідомлення своєї буттєвої сутності та 
трансцендентування за межі власного життя, звернення до досвіду 
людства та вищих загальнолюдських цінностей. 

Людина приймає соціальну відповідальність та виявляє ініціа- 
тиву за умови відчуття себе суб’єктом діяльності, її творцем. 

Ми вважаємо, що важливим компонентом особистісної реф- 
лексивної культури є соціальний інтелект. 

На основі аналізу теоретичних джерел, присвячених дослі- 
дженню феномену соціального інтелекту, ми визначаємо соціа- 
льний інтелект як інтегральну інтелектуальну здібність, яка ви- 
ступає когнітивною основою комунікативної компетенції та 
визначає соціальну адаптацію, ефективність спілкування, здат- 
ність розуміти і адекватно оцінювати інших людей і себе та свої 
дії, вчинки по відношенню до оточуючих, можливість прогнозу- 
вати поведінку людей в різних життєвих ситуаціях, розпізнавати 
наміри, почуття і емоційні стани людини за вербальною та неве- 
рбальною експресією. 
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З метою дослідження психологічних особливостей соціально- 
го інтелекту особистості, ставлення до реформи у сфері загальної 
середньої освіти нами використовувались такі психодіагностичні 
методи: 1) методика дослідження соціального інтелекту Дж. Гіл- 
форда (в адаптації О. С. Михайлової); 2) авторська дослідницька 
анкета, спрямована на дослідження суб’єктивних ставлень до 
освітніх інновацій; 3) шкала загальної самоефективності (Шварц 
Ральф, Маттіас Ерусалем). 

В нашому емпіричному дослідженні взяли участь 106 осіб 
юнацького віку (від 19 до 25 років) – студенти Національного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

На основі авторської дослідницької анкети, спрямованої на 
дослідження дослідження суб’єктивних ставлень до реформи у 
сфері загальної середньої освіти ми сформували дві групи учас- 
ників дослідження: 

1 група – особи юнацького віку, які характеризуються актив- 
ним негативним ставленням до освітніх інновацій (26 осіб), 

2 група – особи юнацького віку, які характеризуються актив- 
ним позитивним ставленням до освітніх інновацій (28 осіб). 

Інші 52 особи з загальної вибірки не ввійшли в обидві групи, бо 
обрали інший варіант відповіді. 

Емпірично встановлено (на рівні значущості р < 0, 001), що у 
осіб юнацького віку, які характеризуються активним негативним 
ставленням до освітніх інновацій в меншій мірі виражена особис- 
тісна самоефективність (відповідно середнє значення – 18,808), 
порівняно з особами юнацького віку, які характеризуються акти- 
вним позитивним ставленням до освітніх інновацій (відповідно 
середнє значення – 23,679). 

Також емпірично виявлено (на рівні значущості р < 0, 001), що 
у осіб юнацького віку, які характеризуються активним негатив- 
ним ставленням до освітніх інновацій в меншій мірі виражений 
соціальний інтелект (відповідно середнє значення – 2,346 – на рі- 
вні нижче середнього), порівняно з особами юнацького віку, які 
характеризуються активним позитивним ставленням до освітніх 
інновацій (відповідно середнє значення – 3,714 – на рівні вище 
середнього). Особи юнацького віку з вираженим активним пози- 
тивним ставленням до освітніх інновацій в більшій мірі здатні 
прогнозувати поведінку людей в різних життєвих ситуаціях, роз- 
пізнавати наміри, почуття і емоційні стани людини за вербаль- 
ною та невербальною експресією, порівняно з особами юнацько- 
го віку, які характеризуються активним негативним ставленням до 
освітніх інновацій. 
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Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що розвиток 
рефлексивної культури є суттєвим чинником ефективності освіт- 
ніх інновацій. 

Студенти з вираженим активним позитивним ставленням до 
освітніх інновацій в більшій мірі вірять в ефективність власних 
дій; думають оптимістично про власні досягнення; створюють 
оптимістичні сценарії розвитку подій, порівняно з особами юна- 
цького віку, які характеризуються активним негативним ставлен- 
ням до освітніх інновацій. 

Студенти з вираженим активним позитивним ставленням до 
освітніх інновацій в більшій мірі здатні прогнозувати поведінку 
людей в різних життєвих ситуаціях, розпізнавати наміри, почуття 
і емоційні стани людини за вербальною та невербальною експре- 
сією, порівняно з особами юнацького віку, які характеризуються 
активним негативним ставленням до освітніх інновацій. 

На нашу думку, однією з суттєвих причин неефективності 
освітніх інновацій полягає в тому, що на сьогодні не сформовано 
консолідованої думки суспільства щодо освітніх інновацій. 

Ініціювати та підтримувати інноваційні зміни здатні суб’єкти  з 
високою рефлексивною культурою. 

У зв’язку з цим убачаємо перспективність подальших дослі- 
джень у вивченні психологічних особливостей розвитку особис- 
тісної рефлексивної культури. 
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Актуальність теми. Одним з глобальних трендів сучасності є 
питання забезпечення гендерної рівності в усіх сферах життя су- 
спільства. Незважаючи на те, що гендерні стереотипи існують 
стосовно обох статей, тобто як стосовно жінок, так і стосовно чо- 
ловіків, основним наразі є питання розширення прав і можливос- 
тей жінок, які вважаються більш дискримінованою частиною су- 
спільства. Звичайно, сучасна бізнес-освіта не повинна стояти 
осторонь цього процесу, й гендерний аспект має стати важливою 
її частиною. Більше того, рівність чоловіків і жінок повинна не 
тільки декларуватися, але й червоною ниткою проходити через 
робочі плани й програми дисциплін, які викладаються в універ- 
ситетах і бізнес-школах. 

Проблематика гендерної рівності. Гендерна рівність – це не 
лише тренд і престижність, а перш за все це можливість отримати 
більший зиск для бізнесу у довгостроковій перспективі. Відтак, у 
кожній дисципліні в рамках бізнес-освіти повинні бути виділені 
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окремі аспекти стосовно можливості розширення прав і можли- 
востей жінок. 

Постановка дослідницького завдання. Нашим завданням є до- 
вести необхідність включення гендерного компоненту в бізнес- 
освіту в розрізі дисциплін і загальних підходів до навчання. 

Результати дослідження та їх новизна. Гендерна рівність акти- 
вно використовується у міжкраїновому бенчмаркінгу, зокрема 
варто виділити такий глобальний рейтинг, як Індекс гендерного 
розриву [1], що був розроблений експертами Світового економі- 
чного форуму у 2006 році для аналізу гендерних розривів у 149 
країнах за чотирма основними вимірами: участю в політичному 
житті, економічними можливостями, доступом до освіти та ме- 
дичних послуг. Широке коло досліджуваних країн і тривалий час 
спостережень обумовлюють зручність цієї статичної платформи 
для розрахунку кореляції гендерної рівності та рівня добробуту на 
макрорівні. Зокрема, для бізнесу найцікавішим буде взає- 
мозв’язок гендерної рівності зі зростанням ВВП, за яким можна 
визначити платоспроможний попит товари й послуги, а, отже, ви- 
значити бізнес-перспективи. Так, у нашому дослідженні [4] апро- 
бовано використання коефіцієнту рангової кореляції Спірмена для 
непараметричного вимірювання статистичної залежності двома 
параметрами: гендерною рівністю (відповідно до оцінки в 
рейтингу «Глобальний гендерний розрив» 28 країн-членів ЄС за 
2011-2014 рр.) та валовим внутрішнім продуктом на душу насе- 
лення за паритетом купівельної спроможності за ці роки (згідно з 
даними Світового банку). Унаслідок математичних розрахунків 
ми отримали показник 0,599, що свідчить про помітний зв’язок 
(кореляція в межах 0,5–0,7), тобто у разі посилення гендерної рі- 
вності відбувається економічне зростання, і навпаки. Отже, ген- 
дерна політика держав є виправданою і носить прагматичний ха- 
рактер, адже уряди зацікавлені у сталому зростанні економіки й 
збільшенні доходів населення. Бізнес також отримує зиск від цієї 
політики, адже жінки, які задіяні у формуванні ВВП і отримують 
відповідні доходи стають вагомою частиною споживачів, на сма- 
ки та інтереси яких варто звертати особливу увагу задля отри- 
мання якнайвищого прибутку. Більше того, освічені, кваліфіко- 
вані та креативні жінки стають величезним резервом для 
поповнення штату працівників компаній, які зацікавлені у дивер- 
сифікації робочої сили задля впровадження креативних бізнес- 
ідей та створення новітніх товарів і послуг. Роль бізнес-освіти у 
цьому напрямі має визначальний характер, адже вона готує поте- 
нційні управлінські кадри, відтак важливим завданням є допомо- 
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гти жінкам розкрити свій потенціал, надати їм знання та навички, 
а також мотивацію до успішного кар’єрного зростання і досяг- 
нення найвищих щаблів у менеджменті компаній. 

У нашому наступному дослідженні [3], ми вимірювали взає- 
мозалежність гендерної рівності та інноваційної конкуренто- 
спроможності країн Європейського Союзу. Для параметра генде- 
рної рівності ми знову використали оцінку країни в рейтингу 
«Глобальний гендерний розрив», але вирішили розширити діапа- 
зон даних та охопити довший період часу, зокрема 2006-2015 рр. 
Для другого параметру в розрахунках ми використали показник 
субіндексу інноваційності країн-членів ЄС з рейтингу «Звіт про 
глобальну конкурентоспроможність» за 2006-2015 роки. Резуль- 
тати нашого дослідження показали міцний зв’язок між парами 
даних на рівні 0,713, тобто при зростанні рівня гендерної рівності 
відбувається зростання інноваційної конкурентоспроможності та 
навпаки. Відтак, зрозумілим є фінансування програм підтримки 
жіночої ініціативи та підприємництва в країнах-членах ЄС, які 
усвідомлюють, що саме інновації є запорукою їх сталого еконо- 
мічного розвитку та процвітання. Так, як бізнес користується 
інноваційним середовищем країн для забезпечення глобальної 
конкурентоспроможності, то участь компаній у його зміцненні і 
поглиблені, зокрема й за рахунок активного включення жіноцтва, 
є визначальною. Бізнес-освіта не повинна стояти осторонь цього 
процесу, та активно пропагувати позитивні приклади жіночої 
інноваційності. Більше того, важливим є також забезпечити ши- 
роке представлення жінок-підприємниць серед навчального пер- 
соналу, які будуть слугувати позитивним прикладом для студен- 
ток. Зважаючи на сучасні підходи щодо забезпечення 
представництва жінок на ключових посадах, бізнес-школи мають 
бути в авангарді цього процесу і запровадити гендерні квоти у 
своєму керівництві. Зокрема, у нашому дослідженні [2] ми пока- 
зали, що у КНЕУ в 2018 році існувала «скляна стеля» для жінок, 
зокрема у розрізі управлінських посад на рівні деканів та завіду- 
вачів кафедр університету, зокрема, лише одна жінка серед дев’яти 
очільників факультетів при тому, що серед заступників 
переважали жінки – 14 з 19-ти. Подібна ситуація спостерігалася 
серед керівництва кафедр: лише 22 жінки серед 56 завідувачів, при 
цьому на рівні заступників – 47 з 62. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, біз- 
нес-освіта не повинна стояти осторонь глобального тренду роз- 
ширення прав і можливостей жінок. Натомість, вона має бути 
проактивною і забезпечити якнайкраще розуміння переваг генде- 
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рної рівності для бізнесу та суспільства в цілому. На нашу думку, 
щоб допомогти жіноцтву отримати необхідні управлінські нави- 
чки, бізнес-школи мають впровадити спеціальні дисконтні про- 
грами для жінок, які хочуть отримати бізнес-освіту. Такий підхід 
є надзвичайно важливим, адже до сих пір існує розрив в оплаті 
праці чоловіків і жінок в Україні й це впливає на фінансову 
спроможність жінок отримати конкурентну освіту. Перспектив- 
ними напрямами подальших досліджень є кореляційно- 
регресійний і факторний аналіз стосовно розширення прав і мож- 
ливостей жінок у бізнесі та бізнес-освіті, а також гендерно- 
чутливий аналіз управлінської піраміди закладів бізнес-освіти, 
зокрема у структурі ДВНЗ «Київський національний економіч- 
ний університет імені Вадима Гетьмана». 
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Актуальність теми. Аудиторні заняття є традиційною формою 
проведення занять в університетах. Останніми роками у вітчиз- 
няних і зарубіжних університетах сформувалась тенденція до 
зменшення відвідування занять студентами. Якщо у своїх тезах на 
конференції 2016 року [1] ми ділилися результатами дослі- дження 
щодо зниження зацікавленості студентів у відвідуванні лише 
лекцій, то через три роки спостерігаємо, що студенти пере- стають 
відвідувати будь-які аудиторні заняття. Навчальні плани, як і 
раніше, передбачають аудиторну роботу для студентів і ден- ної, і 
заочної форм навчання. Як виконувати навчальний план, коли 
присутніми на заняттях є близько половини студентів гру- пи? 

Постановка дослідницького завдання. Виходячи з концепції 
студентоцентризму, метою дослідження є визначення причин ни- 
зького рівню відвідування студентами аудиторних занять та мо- 
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жливих шляхів оновлення змісту занять для підвищення їх кори- 
сності і, як наслідок, популярності серед студентів. 

Результати дослідження. Досвід викладання спеціальних дис- 
циплін на четвертому курсі бакалаврату та магістрантам з еконо- 
міки та підприємництва в КНЕУ імені Вадима Гетьмана свідчить 
про те, що студенти четвертого курсу та магістранти все менше 
відвідують аудиторні заняття. Найпоширенішою причиною про- 
пусків занять студенти КНЕУ денної форми навчання називають 
роботу. Як правило, пропущені заняття просять дозволити відп- 
рацювати шляхом виконання індивідуальних завдань. Аналогічні 
тенденції щодо відвідування занять мають місце і в інших краї- 
нах. Опитування студентів Санкт-Петербурзького державного 
політехнічного університету Петра Великого у 2016 році [2] ви- 
явило, що 40% респондентів пропускали заняття часто, 34% - не 
дуже часто. Серед причин пропусків занять 16% респондентів 
указали роботу, 22% - віддаленість місця проживання від універ- 
ситету, 62% відповіли, що «можна провести час більш продукти- 
вно». 

Дискусії представників зарубіжних університетів свідчать про 
актуальність відвідування студентами занять у всьому світі. У за- 
рубіжних університетах накопичений досвід як обов’язкового 
відвідування занять студентами, так і вільного відвідування. Як 
правило, прибічники вільного відвідування аргументують, що 
студенти університетів є дорослими людьми і самостійно можуть 
вирішувати, чи варто їм відвідувати заняття [3]. Є дослідження, які 
виявляють низьку залежність між відвідуванням занять та ус- 
пішністю студентів і університетів [4]. Зарубіжні університети, в 
яких відвідування занять не є обов’язковим, навіть розробляють 
спеціальні пам’ятки для студентів, у яких доводять користь від 
відвідування занять. 

Таким чином, низьке відвідування занять є загальносвітовою 
тенденцією. У цьому дослідженні ми не ставимо за мету підви- 
щити відвідування занять студентами, а прагнемо переглянути 
форми і зміст роботи студентів з дисципліни для найповнішого її 
опанування. 

В умовах інформатизації суспільства все більш затребуваним 
стає змішане навчання. Велику частину навчального матеріалу 
можна перенести для опанування з аудиторій на освітні платфо- 
рми для самостійного вивчення. Але далеко не всі навички і ком- 
петентності можуть набуватися в режимі індивідуальної само- 
стійної роботи. В освітніх стандартах з економіки та 
підприємництва присутні такі компетентності, як здатність спіл- 
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куватися державною та іноземною мовами усно, працювати в ко- 
манді, навички міжособистісної взаємодії. Сучасні інформаційні 
технології дозволяють організовувати роботу в команді та спіл- 
кування студентів у дистанційному режимі. Тому дистанційна 
форма навчання набуває все більшого поширення. Але якщо ау- 
диторні заняття передбачені навчальним планом, слід визначити- 
ся, якою має бути кількість таких занять і яким має бути їхній 
зміст. 

Опитування студентів КНЕУ щодо їхнього ставлення до змі- 
шаного навчання виявило, що студенти молодших курсів нада- 
ють перевагу аудиторним заняттям, тоді як старшокурсники більш 
схильні до роботи у дистанційному режимі. Пам’ятаючи про 
студентоцентризм як один з основних принципів діяльності 
викладачів КНЕУ, варто при формуванні навчальних планів пе- 
редбачати більшу кількість аудиторних занять на молодших кур- 
сах і меншу – на старших. 

Якщо на старших курсах бакалаврату і в магістратурі кількість 
аудиторних занять відносно невелика, переважна частина навча- 
льного матеріалу засвоюється студентами самостійно, частково у 
дистанційному режимі, актуальним стає питання, чому мають бу- 
ти присвячені аудиторні заняття? 

На наш погляд, слід відмовитися від поділу аудиторних занять 
на лекції і практичні, використовуючи формат контактних занять. 
Виносити на обговорення на контактних заняттях слід ті види 
робіт, які потребують групової роботи, презентацій результатів 
роботи та дискусії. Фактично, підведення підсумків роботи по 
дисципліні має відбуватися в аудиторії у присутності всієї групи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Досліджен- 
ня виявило, що велика частка студентів старших курсів універси- 
тетів України поєднують роботу із навчанням, що впливає на 
зниження відвідування аудиторних занять. Виходячи з такої тен- 
денції, слід більшу частину навчального матеріалу з дисципліни 
переводити на самостійне вивчення та дистанційне навчання. 
Аудиторна робота має бути присвячена підсумковим звітам, пре- 
зентаціям результатів роботи індивідуальних і у складі групи, за- 
гальному обговоренню ключових проблем дисципліни. Подаль- 
шого дослідження потребують нормативи розподілу навчального 
часу студента на аудиторну та самостійну роботу. 
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It is undisputed that we need creative methods. Creative methods 
are more than just finding ideas. They  are important methods to think 
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analytically aboutconcrete problems, to extend the solutions and thus 
toserve the company. 

Good creative methods promote innovative thinkingand acting as 
well as the motivation of employees andstrengthen team spirit. In 
addition, they provide thecompany with a dynamic focus on its goals. 

The best method, however, is without effect if theemployees have 
not understood the meaning behind it. To this end, parameters must be 
defined in order todetermine this. These parameters must be given in 
order to guarantee sustainable success. 

Mix of teams 
It should be standard to use mixed teams. Modern  companies allow 

all employees to share in theirsuccess. Important parameters here are 
participationand transparency. Mixing teams guarantees diversity. 

In particular, it is helpful to immediately integrate young people into 
these boundary conditions. 

Thus expectations can be concretized and the missionof the 
enterprise becomes transparent. An effective mix should guarantee that 
there are overlaps between thedifferent departments and age groups. 
This guaranteesthat the different stages of the  employees' lives can also 
flow into the innovation. In addition, the integration ofdifferent cultural 
areas is indispensable. Each languageopens up a new horizon. Creative 
methods also ensurethat every employee can present his or her vision 
on an equal footing. Gender diversity should also be takeninto account. 

Another important parameter is the common goal ofunderstanding. 
For a successful and sustainable creativity the common goal 

formulation is an important basis. This is the onlyway to guarantee 
that employees pursue the same goalsat all times. 

An important parameter is that this goal is completelytransparent. If 
this goal is sufficiently transparent, theresult process becomes all the 
clearer. It is thereforeimportant to invest time in a common vocabulary 
and a common problem analysis. Common objectives andmissions are 
developed. 

Dealing with large amounts of data will take up moreand more space 
in companies. The Swiss Federal Institute of Technology in Zurich 
founded a departmentyears ago that deals with the visualization of large 
amounts of data. 

This visualization also has the advantage that resultscan be 
understood and picked up more quickly. In addition, with a suitable 
visualization of data, it is also possible to work out corresponding 
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priorities andidentify problems. Such introductory workshopsshould 
be timed accordingly. 

Especially the introduction is of utmost importance todefine the 
processes, to determine roles and to presentthe individual steps for the 
different areas in order toachieve a solution. Typical times for this 
process wouldbe at least four days. 

Small steps are important to introduce all employeesstep by step into 
the process and to guarantee a common consensus. In addition, there is 
a minimization of the risk none not to understand. 

It also guarantees that you won't go into creative one-way streets so 
quickly. However, it is also important in this process that the complete 
orientation of the company is not neglected. 

These small steps must be moderated by specialistswho have the 
skills in communication and creative processes on the one hand and, as 
far as possible, can at least understand the technical expertise on  the 
other. 

It should also be clear to the employees that the goalsthey have set 
cannot be achieved the first time. In thisphase it is equally important to 
redefine the process of alignment and to start a solution process again. 

Solution processes and creative methods must matchthe problem. 
Not every creative method is suitable forevery problem. Excellence in 
the operational area must be created in order to sustainably improve the 
innovative strength of the company. 
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Актуальність. Стрімкі темпи науково-технічного розвитку, 
динамізм соціальних процесів, оновлення морально-ціннісних 
орієнтирів – усе це зумовлює психологічне навантаження, викли- 
кає депресію, стрес та особистісну кризу як планетарну проблему 
ХХІ століття. Водночас визнаним є факт, що під час професійної 
підготовки досить значна кількість студентів переживає розчару- 
вання в одержуваній професії. Виникає невдоволення окремими 
навчальними предметами, з’являються сумніви в правильності 
професійного вибору, падає інтерес до навчання, підсилюється 
психічна напруженість, також може мати місце дезінтеграція 
професійних орієнтацій, установок, позицій. Тобто спостеріга- 
ється ще один різновид психологічної кризи особистості – так 
звана криза професійних експектацій (очікувань), яка за своїм ха- 
рактером є нормативною кризою професійного становлення осо- 
бистості. Зазвичай ця криза чітко проявляється в перший та 
останній роки професійного навчання. Основними  факторами, що 
обумовлюють таку кризу, на думку Ф.Е. Зеєра, є: труднощі 
професійної адаптації, необхідність освоєння нової провідної ді- 
яльності, розбіжність між професійними очікуваннями та реаль- 
ною дійсністю тощо. Також має місце загострення протиріч, що 
лежать в основі динаміки професійного становлення. Це, зокре- 
ма, протиріччя між потребою у професійному самовизначенні (яка 
у різних випадках може виражатися як потреба набуття пев- ного 
соціального статусу, самореалізації в діяльності, самоствер- 
дження в професійному середовищі) і відсутністю необхідних 
професійних знань, умінь та навиків для її задоволення. 

У студентському середовищі існує також і об’єктивне проти- 
річчя між уявленнями особистості про обрану професію (освіта, 
умови, оплата роботи тощо) та її реальною сутністю. Дане проти- 
річчя пов’язане зі специфікою юнацької життєвої і професійної 
перспективи, що базується на високому рівні домагань, безкомп- 
ромісності у виборі цілей, їх ідеалізації. К. Г. Юнг називав це 
«ілюзіями, що контрастують з дійсністю» та «невірними уявлен- 
нями, які не відповідають зовнішнім умовам, з якими людина зі- 
штовхується». Часто це пов’язано із надто великими очікування- 
ми, з недооцінкою зовнішніх труднощів або ж із необґрунтованим 
оптимізмом чи негативізмом. 

На наш погляд – відсутність чіткого, структурованого уявлен- 
ня про своє професійне майбутнє може бути одним з перших 
проявів кризи професійних експектацій. З метою перевірити на- 
скільки структуровані уявлення про своє професійне майбутнє та, 
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відповідно, рівень розвитку рефлексії мають сучасні студенти, ми 
провели пілотажне дослідження, як перший етап більш масштаб- 
ного дослідження ролі рефлексії в процесі професійного станов- 
лення в студентські роки. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є оцінка 
ролі рефлексії в процесі професійного становлення в студентські 
роки. Наше пілотажне дослідження проводилося на базі Київсь- 
кого національного економічного університету імені Вадима Ге- 
тьмана у другому семестрі 2017-2018 навчального року. До вибі- 
рки увійшли 106 студентів 1-го курсу факультету міжнародної 
економіки та менеджменту (32 юнаки та 74 дівчини віком від 17- 
19 років. В якості діагностичної процедури використовувався ре- 
флексивний прийом під умовною назвою «Моє перше місце ро- 
боти за фахом». Інструкція, яка давалася: «Детально в довільній 
формі опишіть – яким, на ваш погляд, має бути ваше перше місце 
роботи після отримання фахової освіти (країна, форма власності 
підприємства, посада та бажані посадові обов’язки, ваші вимоги 
до робочого місця, бажана заробітна плата, яким чином ви збира- 
єтеся отримати цю роботу – завдяки власним здібностям та вмін- 
ням, допомоги інших людей, сподіваєтеся на везіння)». Для об- 
робки отриманих даних нами використовувалися: метод контент- 
аналізу. 

Ознаками рефлексії себе в професії ми вважали наступні кри- 
терії: 1) Детальність відповідей, їхня цілісність, свобода вислов- 
лювання, що вказує на звичність вербалізації, на відкритість для 
дослідження. 2) Загальне емоційне ставлення до дослідження – 
швидке, активне включення в роботу, інтерес до результатів, ба- 
жання продовжити дослідження. 3) Конструктивність в побудові 
шляхів професіоналізації. 4) Насиченість образу «Місце роботи за 
фахом» – свідчить про змістовність, багатоплановість ставлен- ня 
особистості до себе в майбутній професії. 

Результати дослідження. Наразі ще мало інформації для дета- 
льних висновків, однак ми виявили деякі цікаві факти. Насампе- 
ред, студенти продемонстрували досить відповідальне ставлення 
до ситуації виконання завдання; швидке включення в роботу; пі- 
двищений інтерес до завдання і до власних результатів у більшо- 
сті студентів. Також привертає до себе увагу велика кількість до- 
сліджуваних з орієнтацією на професію (69 осіб від всієї вибірки 
або майже 65%). Такі студенти детально уявляють своє перше 
робоче місце за фахом, мають уявлення про вимоги до посади та 
обов’язки, оформлення самого робочого місця, покладаються на 
свої здібності та вміння тощо. Решта студентів (37 осіб – 35%) – 
наразі не є орієнтованими на професію – ця категорія досліджу- 
ваних у своїх відповідях не ототожнювала себе з обраною профе- 
сією або ж давала соціально бажані, стереотипні відповіді. Мож- 
ливо це прояв незадоволеності процесом професійної підготовки 
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і, водночас, внутрішньої неготовності до самостійної професіо- 
налізації. Що може також свідчити, на наш погляд, про перші 
прояви майбутньої кризи професійного становлення. Розв’язання 
цієї низки проблем може бути забезпечено завдяки зрілій самос- 
відомості й позитивній рефлексивності особистості, котрі мають 
бути сформовані в процесі професійного становлення в студент- 
ські роки. 

У працях А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла та багатьох ін- 
ших науковців уявлення про людину полягають у тому, що це – 
особа, яка перебуває у стані розвитку, у процесі самоактуалізації, 
їй притаманна свобода волі, вона має можливість приймати рі- 
шення і брати на себе відповідальність за власну долю. Методи 
гуманістичної психології обумовлюють виявлення не тільки при- 
хованих закономірностей поведінки, але й систем цінностей, на- 
станов, уявлень, образів, які у процесі діалогічної взаємодії мож- 
на зробити явними не тільки для дослідника, але й для самої 
людини. А це, у свою чергу, передбачає співробітництво клієнта і 
психолога, мета якого – допомогти людині взяти на себе цю від- 
повідальність за своє подальше зростання і розвиток (в тому чис- 
лі й професійний), за своє життя і самопочуття. Це передбачає, 
насамперед, залучення до цього процесу механізму активної реф- 
лексії. 

Наразі поняття «рефлексія» (англ. reflection) визначається як – 
розумовий (раціональний) процес, спрямований на аналіз, розу- 
міння, усвідомлення себе: власних дій, поведінки, мовлення, дос- 
віду, почуттів, станів, здібностей, характеру, стосунків з іншими 
людьми й до інших людей, своїх завдань, призначення тощо. По- 
нятійно, процесуально й функціонально рефлексія пов’язана з 
самоспостереженням, інтроспекцією, ретроспекцією, самосвідо- 
містю [1, c.569]. Таке визначення дозволяє розглядати рефлексію 
як єдність, що передбачає узгодженість трьох аспектів – інтелек- 
туального (сукупність знань суб’єкта про самого себе), емоційно- 
ціннісного (інтерпретація, оцінка особистістю власних якостей, 
станів, дій, вчинків і вироблення на цій основі певного ставлення 
до себе), регулятивного (здатність людини регулювати свою дія- 
льність і поведінку), що також є складовими процесу саморозви- 
тку особистості [2]. 

Одним з найважливіших аспектів професійного розвитку су- 
часної особистості, а також її самореалізації, є свідоме плануван- 
ня власного професійного розвитку, професійної кар’єри. Допо- 
могти у цьому може рефлексивна підтримка професійного 
становлення майбутнього спеціаліста в студентські роки. 

Відомо, що лише в процесі професійного навчання у ВНЗ від- 
ношення «людина-професія», що дотепер визначалося лише уяв- 
леннями особистості про обрану професію (не завжди вичерпни- 
ми, часто інфантильними, ідеалізованими), починає 
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опосередковуватися необхідністю включення студентів в актив- 
ну, практичну діяльність, формування себе як професіонала, 
суб’єкта професійного відношення. На цьому етапі починає скла- 
датися образ «Я – як професіонал, що розвивається», відбуваєть- 
ся формування та гармонізація необхідних професійних компете- 
нтностей, формується професійна само-ідентичність, що включає 
в себе рефлексивне прийняття і підтвердження внутрішньої і зов- 
нішньої тотожності професіоналам у визначеній сфері трудової 
діяльності, що має відображення у різних образах «Я»: «Я як 
професіонал», «Мій ідеал професіонала», «Моя можлива кар’єра», 
«Мій спосіб досягнення професійного успіху» та ін. 

На наш погляд, доцільним було б введення до навчального 
процесу у ВНЗ своєрідного рефлексивного тренінгу, який можна 
було б реалізувати під час проведення практичних занять та са- 
мостійної роботи студентів з курсів психолого-педагогічного ци- 
клу, із застосуванням спеціальних прийомів розвитку різних ас- 
пектів професійної рефлексії. 

Цей тренінг повинен носити характер взаємодії, що розвиває,  у 
системі «викладач-студент як майбутній професіонал». Такий 
підхід дозволяє студентам зайняти активну позицію стосовно  всіх 
етапів тренінгу і дає їм можливість: а) активізувати професі- 
оналізацію як процес; б) звертатися до екзистенціальних феноме- 
нів – професійних змістів, цінностей, Я-концепції своєї майбут- 
ньої професійної діяльності; в) створити цілісний, багатогранний 
образ індивідуального професійного життя; г) сприяти форму- 
ванню й становленню «Я-концепції професіонала» тощо. 

Тренінг дозволить особистості за допомогою рефлексії поба- 
чити в собі, розкрити, розгорнути, перевести в конкретні вчинки і 
дії свій професійний потенціал. Знання щодо способів і прийомів 
рефлексії, самопізнання, саморозвитку студенти одержують від 
викладача-психолога, який дає їм моделі рефлексивної діяльності 
через конкретні методичні прийоми, що мають рефлексивний ха- 
рактер. Ці прийоми повинні бути нескладними за змістом та не 
займати багато часу. Наприклад, можна використовувати проек- 
тивні малюнки, написання творів на відповідну професійну тему 
або ж заповнення експрес-анкет, які містять питання про особли- 
вості професійного становлення особистості на даному етапі її 
розвитку та очікування від майбутнього [2]. 

Пропонована модель практичної підтримки професійного ста- 
новлення за допомогою рефлексивних технік, може застосовува- 
тися як для індивідуальної, так і для групової роботи зі студента- 
ми. 

Висновки. Одним з найважливіших аспектів професійного ро- 
звитку сучасної особистості, а також її самореалізації, є свідоме 
планування власного професійного розвитку, професійної кар’єри. 
Допомогти ж у цьому може рефлексивна підтримка 
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професійного становлення майбутнього спеціаліста в студентські 
роки. Перспектива подальшого дослідження проблеми, з точки 
зору практичної допомоги особистості у подоланні криз профе- 
сійного становлення, вбачається нами в розробці та апробації ме- 
тодів діагностики та розвитку особистісної рефлексії, а також 
рефлексивних технік, що можуть урізноманітнити кількість та як- 
ість стратегій подолання таких криз; збільшення числа рефлекси- 
вно-обдарованих особистостей, орієнтованих на активний само- 
розвиток у професійному житті. 
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Актуальність. Для сучасного світу з характерним надшвидким 
прискоренням інформаційного потоку десять років досліджень 
дають стільки ж даних для висновків, скільки в минулому могла 
дати, мабуть, вся половина двадцятого століття. Як зазначає у 
своєму дослідженні Єлєна Макрушина, ідеї, теорії, методики з'я- 
вляються так швидко і так інтенсивно перевіряються практикою, 
що перед менеджментом все більш гостро стоїть завдання навчи- 
тися гнучкості, толерантності по відношенню до джерел альтер- 
нативних думок, оперативності в ухваленні рішень [1]. Корпора- 
тивне підприємництво – це царина наукових знань, де теорія дуже 
тісно переплітається з практикою. Тому досвід проведення, 
узагальнення та обговорення зі студентами – майбутніми підпри- 
ємцями результатів теоретичних та прикладних досліджень за 
допомогою інтерактивних методів навчання є надзвичайно акту- 
альним. Аналіз цих досліджень є, на сьогодні, одним із способів 
актуалізації знань, що надзвичайно потрібно впроваджувати в 
навчальну практику у відповідь на прискорення процесу «старін- 
ня» знань, який ми спостерігаємо у викладанні вже багато років 
поспіль. 

Постановка проблеми. Метою  цього  дослідження  є представ- 
лення досвіду використання методу групової роботи «світове ка- 
фе» для організації інтерактивних занять з дисципліни «Корпора- 
тивне підприємництво» щодо узагальнення результатів локальних   
прикладних   досліджень   магістрантів спеціальності 
«Підприємництво» 

Результати дослідження. Програмні результати навчання за 
освітньо-професійною программою «Підприємництво» на магіс- 
терському рівні за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність» передбачають формування у магістрантів 
умінь здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері 
підприємницької діяльності з використанням сучасних методів і 
технологій; оцінювати за різними параметрами продукцію, това- 
ри, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємниць- 
ких структурах, робити відповідні висновки для прийняття 
управлінських рішень [2]. З метою практичної реалізації заявле- 
них результатів навчання в навчальний процес з дисципліни «Ко- 
рпоративне підприємництво» було впроваджено такий вид інди- 
відуальної роботи як дослідження підприємницького профілю 
організації через анкетування. Студенти мали провести не лише 
польові дослідження, але й представити у звіті отримані резуль- 
тати. 

Важливо зазначити, що цей вид робіт виконувався за  активної 
методичної підтримки Науково-дослідного інституту управлінсь- 
кого консультування КНЕУ. Важливо відзначити, що магістранти 
отримують  навички  дослідницької  роботи  у  тісній  співпраці зі 



100  

спеціалістами науково-дослідного інституту. Окремі результати 
польових досліджень, які були отримані магістрантами із вико- 
нанням всіх необхідних вимог, були також представлені в узага- 
льнених наукових результатах дослідження стану та тенденцій 
розвитку українських підприємств [3]. 

Для аналізу отриманих магістрантами результатів локальних 
досліджень було використано метод «світового кафе» (The World 
Cafe) [4]. Суть цього методу полягає у організації групової дис- 
кусії на основі поділу групи магістрантів на міні-групи. Консал- 
тингова компанія NRG визначає наступні перспективи застосу- 
вання цього інтерактивного методу групової роботи [5]. 

- Метод дозволяє вести плідний діалог абсолютно різним лю- 
дям на різні теми, тому застосовується в багатьох сферах: в біз- 
несі, в навчанні, в державних структурах, у соціальній діяльності, 
при проведенні конференцій тощо. 

- Групи можуть працювати над частинами однієї теми, або ро- 
зглядати різні питання. 

- Обговорення тем може фокусуватися на розгляді вузьких, 
конкретних питань, або розширювати свої межі до більш глоба- 
льних ситуацій, наприклад, стратегічний напрямок розвитку ор- 
ганізації або об'єднання. 

- Кількість можливих учасників варіюється від десятка до со- 
тень. 

- Час проведення від 40 хвилин до декількох днів в залежності 
від кількості та складності питань. 

- Може проводитися як в якості єдиного заходу, так і масшта- 
буватися до серії зустрічей. 

- Метод дозволяє управляти ступенем спонтанності і стихій- 
ності обговорень: залучити для роботи в малих групах за столами 
професійних фасилітаторів, розподілити заздалегідь ролі серед 
учасників за столами, або віддати вибір ролей на відкуп груп. 

- Не вимагає спеціального устаткування, може проводитися як 
в приміщенні, так і на свіжому повітрі. 

Загалом, метод «світове кафе» дозволяє організувати жваве 
обговорення, сфокусовану неформальну дискусію. Є цінним по- 
мічником, коли необхідно в групі людей зібрати інформацію, 
зробити обмін знаннями, досвідом, вільно поділитися ідеями і 
думкою, почути, що думають інші з приводу актуальних для ор- 
ганізації або спільноти питань. Технологія дозволяє залучити в 
розмову кожного учасника, формуючи комфортну атмосферу ві- 
дкритості, невимушеності і психологічної безпеки, коли можна 
говорити на рівних. Приклади ситуацій, в яких буде корисним за- 
стосування: розробка ідей для нової стратегії; дослідження при- 
чин проблемних ситуацій; спільний пошук рішень з важливих 
питань; формування колективного досвіду, знань; обмін думками 
з різних питань [5]. 
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В навчальному процесі для реалізації програмних результатів 
навчання щодо узагальнення локальних прикладних досліджень в 
межах дисципліни «Корпоративне підприємництво» була вико- 
ристана наступна методика. В процесі заняття було виділено два 
тематичні блоки: загальна характеристика вибірки підприємств, 
що брали участь у дослідженні та характеристика підприємниць- 
ких засад та стратегічних аспектів діяльності підприємств вибір- 
ки. 

Мета першого блоку полягала у виявленні загальних характе- 
ристик підприємств вибірки та визначенні, наскільки репрезента- 
тивною є вибірка. Час проведення першого блоку - 10 хвилин з 
підведенням коротких підсумків. Для візуалізації отриманих ре- 
зультатів була розроблена матриця за відповідними сферами гос- 
подарської діяльності підприємств та градацією величини доходу 
за рік та кількості працівників, що відповідає класифікації підп- 
риємств відповідно до нормативних документів, що регулюють 
підприємницьку діяльність. Всім студентам видаються стікери, які 
вони повинні правильно розмістити у відповідних клітинках 
діагностичної матриці. 

Візуально структура вибірки стає очевидною і підведення під- 
сумків зосереджується на визначенні репрезентативності вибірки 
підприємств, розуміння якого є надзвичайно важливим для будь- 
яких економічних досліджень. 

Другий блок зосереджено на узагальненні характеристик під- 
приємницьких засад та стратегічних аспектів діяльності підпри- 
ємств вибірки. Мета: виявити організаційні підходи до ідентифі- 
кації та реалізації підприємництва в компанії 

Всі студенти поділяються на 4 групи. В кожній групі обира- 
ється експерт серед студентів. Студенти беруть участь в обгово- 
ренні питань в міні-групах. Протягом обговорення Експерт оби- 
рає, формулює і фіксує маркером на окремих аркушах паперу (А5) 
думки студентів (1 думка на 1 аркуш). Для підсумкового об- 
говорення студентами обираються 5-6 аркушів з ключовими від- 
повідями на питання та передаються викладачу - модератору для 
узагальнення на дошці. 

Загальна атмосфера та окремі фото, які краще візуалізують ок- 
ремі елементи методики, можна переглянути за посиланням [6]. 

Висновки. Отримані результати дозволяють констатувати, що 
володіння магістрантами прийомами проведення та узагальнення 
економічних досліджень мають вагоме значення для якісної під- 
готовки студентів магістерського рівня. Для проведення інтерак- 
тивних занять з узагальнення результатів локальних польових 
досліджень студентів може бути використаний метод групової 
роботи «світове кафе». Використання цього методу не обмежу- 
ється представленою практикою його використання в межах дис- 
ципліни «Корпоративне підприємництво», а має більш широке 
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застосування в багатьох сферах: в бізнесі, в навчанні, в держав- 
них структурах, у соціальній діяльності. 
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Сучасний етап розвитку системи професійної освіти в Україні 
характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збе- 
реження досягнень минулого і, водночас,на модернізацію систе- 
ми освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, ку- 
льтури і соціальної практики. Характерною особливістю цього 
періоду є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання, 
виховання й управління; розгортання широкої експериментальної 
роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на заса- 
дах сучасної філософії освіти, яка суттєво відрізняється від попе- 
редньої. 

Найбільш дієвим напрямом реалізації цього процесу виступає 
корпоративна форма навчання в системі професійної освіти. Ко- 
рпоративне навчання можна розглядати з точки зору широкого та 
вузького підходів. Так, за широким підходом, «корпоративне на- 
вчання» – це сукупність освітніх послуг системи додаткової про- 
фесійної освіти, спрямованої на підвищення кваліфікації та ком- 
петенцій працівників організацій. Вузький підхід передбачає 
використання «корпоративного університету» (КУ) – сукупність 
всіх форм, методів і способів підвищення кваліфікації працівни- 
ків конкретної організації, актуалізації їх професійних знань, вмінь 
і навичок, а також розвиток соціально-психологічних резе- рвів, 
які дозволяють найбільш ефективно реалізовувати себе в рамках 
посадових обов’язків в колективній та індивідуальній ро- боти в 
даній організації. 

Актуальність. Актуальність дослідження проблематики кор- 
поративної освіти обумовлена тим, що: 

По-перше, ефективний розвиток вітчизняних організацій ви- 
магає застосування нових підходів до підготовки компетентних 
працівників. Тому, останнім часом, з’являється все більше ініціа- 
тив не тільки в освітній системі, але й в окремих комерційних ор- 
ганізаціях, щодо впровадження різноманітних програм внутріш- 
ньо корпоративної освіти своїх співробітників. Отже, 
корпоративна освіта стає невід’ємною складовою стратегій знач- 
ної кількості великих компаній, що ставлять за мету стійкий ди- 
намічний розвиток. 

По-друге, в умовах мінливого ринкового середовища конку- 
рентоспроможність спеціаліста безпосередньо залежить від його 
готовності/здатності до безперервної освіти протягом всієї про- 
фесійної кар’єри, оскільки існує кваліфікаційний цикл, який ви- 
значає зародження та старіння знань, навичок, мотивації та цінні- 
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сної орієнтації. Корпоративна освіта, з одного боку покликана 
стимулювати прагнення працівників до безперервного підвищен- 
ня свого професійного рівня, з іншого боку, за рахунок створення 
системи внутрішньофірмового навчання здатна формувати лоя- 
льність персоналу, забезпечувати зниження плинності кадрів та 
високу продуктивність праці. 

Необхідно зауважити, що в практиці вітчизняних галузей на- 
родного господарства (перш за все промисловості) поняття кор- 
поративного навчання не є новим. І в до ринковий період існува- 
ли різноманітні форми виробничого навчання і підвищення 
кваліфікації кадрів. Але переважна їх більшість зосереджувала 
увагу виключно на досягненні оптимальних показників норму- 
вання праці та плинності кадрів, забезпеченості виробничих про- 
цесів трудовими ресурсами та адаптації персоналу до нових засо- 
бів виробництва та технологій. Проте з оглядом на стрімку 
динаміку НТП, появу нових підходів формування корпоративної 
культури, підсилення інтеграційних та глобалізаційних процесів, 
наслідком яких є загострення конкуренції, більшість існуючих 
форм виробничого навчання стають або малоефективними, або  не 
відповідають сучасним вимогам. 

Додатковою складністю є те, що корпоративне навчання є 
предметом міждисциплінарних досліджень. Наукові роботи що 
присвячено особливостям даного виду освітніх послуг можна ві- 
днести до таких сфер знань, як: економіка, педагогіка, психоло- 
гія, менеджмент, маркетинг, організація освітніх систем, бізнес- 
аналітика тощо. Крім того, на відзнаку від базової навчальної 
освіти (середньої, вищої), додаткову професійну освіту неможли- 
во створити у вигляді комплексної стандартизованої системи 
(див., наприклад, опис кваліфікаційних рівнів згідно Національ- 
ної рамки кваліфікацій) з єдиною нормативно-правовою базою 
(тобто забезпечити єдиний рівень змісту та якості навчання), 
оскільки вона орієнтована на конкретного замовника і постійно 
динамічно змінюється/реагує на вимоги ринку. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є додатко- 
ва професійна освіта в узькому розумінні цього поняття – в аспе- 
кті корпоративного університету. 

Результати дослідження. Корпоративний університет (КУ) – це 
форма навчання персоналу при якому воно ведеться в «стінах» 
самої організації, і в основному, її власними силами. Навчання в 
КУ вигідно відрізняється як від академічної освіти, так й від осві- 
тніх послуг зовнішніх провайдерів тим, що має гранично практи- 
чну, цільову спрямованість. В них працівники навчаються саме 
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тому, що необхідно для їх роботи і для реалізації стратегічних ці- 
лей організації. Крім того, за допомогою корпоративного навчан- 
ня розвиток працівників здійснюється на постійній основі, а це 
необхідно якщо організація не хоче втрачати темп постійного те- 
хнологічного та ринкового оновлення. 

Серед цілей КУ – розвиток необхідних організації компетен- 
цій, впровадження організаційних змін, підтримання конкуренто- 
спроможності, відбір та утримання цінних працівників, розвиток 
корпоративної культури і трансляція цінностей компанії персо- 
налу, створення сприятливого клімату всередині організації. 

Корпоративний університет може існувати як: 
· повноцінна інституція надання аутсорсингових послуг в 

сфері розвитку та навчання персоналу (L&D – від англ. Learn and 
Development – навчання та розвиток), відповідно до потреб кліє- 
нтів. В цьому випадку КУ має в своєму складі штатних експертів, 
тренерів і консультантів, які розробляють, організовують, здійс- 
нюють професіональне навчання та розвиток. Наприклад: в IBM 
до виконання функції глобального навчання залучено більш ніж 
1800 осіб; в General Electric річній бюджет підрозділів L&D скла- 
дає майже 1,2 млрд. дол.; 

· засіб стандартизації ключових практик та бізнес-процесів з 
метою забезпечення послідовності, відповідності та єдності кор- 
поративної якості, знань, культури в будь-якому місці глобально- 
го ринку. Наприклад: Accenture наймає молодих (і не дорогих) 
випускників академічних закладів з подальшим тренуванням згі- 
дно власних методик (навчальні корпуса на 1200 готельних місць). 
З цією ж метою Deloitte утримує інфраструктуру в Техасі на 800 
готельних місць. Теж саме можна сказати про McDonald’s 
University; 

· навчальний центр для менеджменту вищого виконавчого рі- 
вня в якому окрім розвитку лідерських навичок вивчають мене- 
джмент талантів, стратегічне планування, психологічні практики 
управління бізнес-процесами тощо. Наприклад: система корпора- 
тивної освіти компанії Novartis практикує в процесі навчання тіс- 
ну взаємодію невеликих груп слухачів з більш ніж 400 професіо- 
налами з провідних академічних та тренінгових освітніх центрів; 

· центр професійного тренування – акцентує увагу саме на тих 
аспектах функціональної діяльності які є критично важливими для 
конкурентоспроможності в певній індустрії (особливо коли 
освітня система не здатна забезпечити достатню кількість квалі- 
фікованих спеціалістів (інженерів, технологів тощо) з специфіч- 
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ними компетенціями. Наприклад: Siemens – Кампус глобального 
навчання; Bosch – Технічні Академії; 

· платформа покращення ефективності ланцюгів доданої вар- 
тості, шляхом активізації внутрішніх ресурсів організації, опти- 
мізації процесів міжкультурної взаємодії, зменшення витрат та 
прискорення інновацій. Приклад: Університет Toyta, який є еле- 
ментом системи продажів з місією забезпечення якісного рівня 
взаємодії між всіма дилерами компанії на глобальному ринку; 

· засіб культурної інтеграції у вигляді платформи що сприяє 
діалогу між функціональними та регіональними структурними 
підрозділами компанії, забезпечує впровадження єдиної корпора- 
тивної культури та внутрішньої політики. Приклад: КУ Unicredit, 
метою якого є інтенсифікація міжкультурного діалогу за резуль- 
татами угод M&A (від англ. Mergers and Acquisitions – угоди 
злиття та поглинання); німецький Daimler – оптимізував свою 
корпоративну культуру після злиття з американським Chrysler; 
Sumsung – узгоджує корпоративні цінності працівників своїх ре- 
гіональних підрозділів з стратегію глобальної експансії; 

· платформа навчання та освоєння унікальної стратегії компа- 
нії. Приклад: Disney Institute, Avon, Lafarge [2]. 

Корпоративний університет (корпоративний учбовий центр) – 
це не зовсім університет в традиційному розумінні цього слова, 
тобто, він не обов’язково спеціалізується на очному навчанні в 
певному місці, в певний час за розкладом. Хоча класичні КУ фу- 
нкціонують саме так, останнім часом все більшу популярність 
набуває електронне навчання, як синхронне так й самостійне. Ві- 
домі також КУ, які взагалі не мають ніякого «фізичного втілен- 
ня», проте повністю функціонують в якості учбових порталів. 

Щоб досягти своєї ефективності, функціонування КУ повинно 
відповідати певним принципам, серед яких можна виокремити 
такі: 

· тісний взаємозв’язок між ідентифікацією існуючих проблем в 
сфері продуктивності праці та їх проактивним вирішенням ра- зом 
з системним управлінням змінами. Тобто навчання повинно 
підпорядковуватися цілям бізнесу, бути цільовим та доступним; 

· цілісній та послідовний підхід до навчання натомість нере- 
гулярних та непов’язаних між собою учбових заходів; 

· відповідальність за результативне навчання лежить не тільки 
на тренерах, але й на «учнях». Тобто, наявність мотивації є важ- 
ливою умовою; 

· оцінювання результативності навчання здійснюється постій- 
но, з застосуванням всіх необхідних для цього методів і техноло- 
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гій на основі комплексної методології оцінювання його ефектив- 
ності. 

З оглядом на досвід функціонування корпоративних універси- 
тетів провідних транснаціональних компаній можна запропону- 
вати наступну алгоритмізовану модель створення успішного КУ 
що складається з взаємопов’язаних шості блоків: 

1) прагнення і ключові цілі: визначення, чітке розуміння і ви- 
окремлення призначення та візії (vision) організації; 

2) масштаб діяльності: створення функціональної структурної 
одиниці що здійснює реалізацію стратегічного розвитку органі- 
зації; 

3) цільова аудиторія і контент: розробка високоякісних навча- 
льних планів для кожної групи/типу цільової аудиторії; 

4) система створення ланцюгу цінності: створює та забезпечує 
навчальне середовище яке націлене на вирішення проблем орга- 
нізації в рамках її довгострокової стратегії розвитку; 

5) правління (підзвітність) та структура: управління відноси- 
нами, фінансами, об’єктами та інфраструктурою; 

6) просування бренду та партнерські зв’язки: створення силь- 
ного бренду та партнерської мережі (академічні навчальні цент- 
ри, спеціалізовані тренінгові центри, науковці, дослідники, тре- 
нери). 

З оглядом на вищевикладене, можна визначити ключові фак- 
тори успішної діяльності корпоративного університету: 

· залучення найвищого менеджменту; 
· зв’язок з стратегією розвитку; 
· зв’язок з бізнесом; 
· пропозиція навчальних програм високого ґатунку; 
· узгодження програм КУ з системою розвитку персоналу; 
· вимірювання цінності. 
Висновки. Навчання в КУ здійснюється силами самої органі- 

зації згідно її цілей, а це значить, що воно буде відповідати її мі- 
сії, баченню і стратегічним цілям розвитку, забезпечувати відпо- 
відність якості наявних людських ресурсів генеральній стратегії 
розвитку організації що функціонує в умовах постійних змін. 
Тобто створення КУ являє собою дещо інший підхід до організа- 
ції навчання в компанії. Цей підхід відрізняється системністю. В 
його основі лежить поняття компетенції – знань і навичок що не- 
обхідні персоналу для ефективної реалізації конкретних функці- 
ональних обов’язків. Але на відміну від ситуативного навчання в 
цьому випадку визначаються не тільки тактичні, але й стратегічні 
потреби в знаннях і навичках власного персоналу. Отже, корпо- 
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ративний університет – це форма управління людськими ресур- 
сами що має не тільки прикладне, але й стратегічне значення, 
безпосередньо пов’язане з плануванням бізнес-процесів організа- 
ції [1]. 

З оглядом на це, КУ – це більше ніж відділ навчання та розви- 
тку персоналу. Його мета носить більш глобальний характер: він 
забезпечує єдине, узгоджене, підпорядковане стратегічним цілям 
навчання для всіх співробітників організації, яким воно необхід- 
но у відповідності з цими цілями. 
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Актуальність. Підготовка майбутніх фахівців в сфері бізнесу 
вимагає врахування різноманітних суспільних та економічних тен- 
денцій, змін інституційного середовища, очікувань та вимог робо- 
тодавців тощо. Одним з чинників, який має визначальний вплив на 
якість підготовки управлінців, економістів, є врахування при роз- 
робці навчальних програм та використанні різноманітних інстру- 
ментів навчання соціально-психологічних особливостей різних 
поколінь. Вперше про такі відмінності на початку 90-х років ХХ 
століття заговорили американські дослідники Нейл Хоув та Вільям 
Штраус [1]. Сьогодні «теорія поколінь» набуває все більшої актуа- 
льності, оскільки відмінності між представниками різних поколінь 
стають все більш суттєвими. На це багато уваги звертають робото- 
давці, говорячи про інші цінності, очікування від роботи, уявлення 
про кар’єрне зростання працівників, що є представниками нового 
покоління, так званих «центеніалів» або «покоління Z». Якщо для 
покоління Y характерне тяжіння до співпраці та готовність отри- 
мувати результати праці у майбутньому, його представники кому- 
нікативні, то для «Z-тів» характерний індивідуалізм та спрямова- 
ність на отримання швидких результатів, вони не орієнтовані на 
довгострокові плани та швидко пристосовуються до нового. При 
цьому, як зазначають психологи, їх цінності все ще знаходяться в 
процесі формування. Також слід враховувати,  що «центеніали» - це 
перше повністю цифрове покоління. Прихід нового покоління в 
якості працівників вже повною мірою відчувають на собі багато 
компаній, зокрема, консалтингові компанії, які зіткнулися із суттє- 
вим   скороченням   життєвого   циклу    працівників-представників 
«покоління Z», що в свою чергу, збільшує витрати на підбір, нав- 
чання та адаптацію персоналу, впливає на ефективність роботи 
компанії в цілому. HR-менеджери консалтингових компаній наго- 
лошують на необхідності зміни процедур відбору та адаптації пер- 
соналу з врахуванням типових рис поколінь. 

Постановка  проблеми.  Не  можна  не  враховувати особливості 
«покоління Z» і при їх навчанні. Для досягнення бажаних резуль- 
татів слід використовувати нові підходи, які принципово відрізня- 
ються  від  підходів,  що  можуть  бути  використані  для  навчання 
«покоління Y». Метою дослідження є визначення особливостей 
нового покоління та узагальнення рекомендацій щодо їх ефектив- 
ного навчання. 
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Результати дослідження. Основними особливостями, які слід 
врахувати при навчанні «Z-тів», є: 

- складність тривалого зосередження, необхідність частої зміни 
видів діяльності; 

- через можливість миттєвого отримання інформації, викладач 
вже не являє собою єдине авторитетне джерело освіти; 

- схильність до інтердисциплінарного підходу – не вивчають 
один предмет, віддають перевагу філософії STEM; 

- складність сприймання великих масивів тексту, тому віддають 
перевагу інфографіці, а не читанню текстів; 

- «кліпове» мислення. 
Результати масштабного дослідження особливостей навчання 

представників різних поколінь відображені у праці американсько- го 
експерта в сфері освіти дорослих Джулі Коатс [2], зокрема, вона дає 
наступні рекомендації щодо підготовки «покоління Z»: 

- робити акцент на практичності та можливості застосування 
набутих знань та навичок, оскільки «Z-ти» не сприймають абстра- 
ктні знання, а прагнуть до конкретних дій; 

- спростити, скоротити, структурувати та візуалізувати інфор- 
мацію. Представники «покоління Z» розглядають час як досить 
цінний ресурс та хочуть використовувати його максимально ефек- 
тивно, при цьому їм властивий так званий «8-секундний фільтр» 
[3] - стільки часу вони приділяють новій інформації, відповідно, 
завдання повинні бути дуже чітко та лаконічно сформульовані. Зу- 
стрічаються рекомендації, що усне завдання повинне  складатися не 
більше, ніж з 25 слів. Текстові матеріали повинні бути структу- 
ровані із виділенням важливих моментів для кращого зорового 
сприйняття, важливо виділяти етапи у навчанні та підводити під- 
сумки кожного з них. Ефективним є використання в навчальному 
процесі комп’ютерів, мобільних телефонів, елементів геймифіка- 
ції; 

- представникам «покоління Z» важко концентрувати увагу на 
одному види діяльності більше 15-20 хвилин, тому необхідно пе- 
редбачати зміни діяльності, щоб підтримувати їх зацікавленість та 
уникати втомленості. Застосування технічних засобів – проекторів, 
телефонів, комп’ютерів дозволяє повною мірою реалізовувати да- 
ну рекомендацію; 

- віддавати перевагу усному спілкуванню – круглі столи, «моз- 
кові штурми», міні-конференції тощо забезпечують зміну видів ді- 
яльності у навчанні та роблять його більш яскравим та динаміч- 
ним; 
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- забезпечити зворотній зв'язок та винагороду за результати – 
студент прагне отримувати коментарі щодо власних результатів: що 
зроблено правильно, в чому полягають помилки, а також отри- 
мувати заохочення для подальшого навчання. 

Дані рекомендації можуть бути доповнені такими: 
- надання свободи вибору дій у межах навчальної програми – 

можливість вибору джерел інформації, вибору видів робіт для оці- 
нювання тощо; 

- виділення часу для осмислення результатів навчання; 
- залучати студентів до довгострокових проектів, які допомо- 

жуть культивувати засвоєні знання в терпливій та наполегливій 
манері [4]. 

В контексті даних рекомендацій актуальною стає концепція 
«мікронавчання» (microlearning), сутність якої за думкою Ч.Вебера 
полягає у вивченні порівняно невеликої частини навчального ма- 
теріалу, що уміщується на екрані комп’ютера або телефону, та ко- 
роткострокового навчання [5, 6] 

Мікронавчання передбачає подачу контенту невеликими і лег- 
кими порціями, призначеними для ознайомлення протягом декіль- 
кох хвилин – це може бути короткий текст, інфографіка, відеоро- 
лик, мікрогра, ознайомлення з формулою. 

У 2015 році Фелікс Капп з Дрезденського технічного універси- 
тету в результаті проведення експерименту прийшов до таких ви- 
сновків: чим більше часу проходить між моментом вивчення мате- 
ріалу та моментом відповіді на запитання, тим більше часу 
знадобиться студенту, щоб «дістати» необхідну інформацію з 
пам’яті. В ході свого експерименту він довів ефективність мікро- 
навчання [7]. 

Висновки. Готуючи майбутніх фахівців слід пам’ятати і про те, 
що стрімкий розвиток технологій змінює актуальність компетен- цій 
і сьогодні найбільшу цінність мають ті компетенції, що вихо- дять 
за межі володіння суто технічними навичками. Найбільш ба- 
жаними для роботодавців є працівники, що здатні швидко 
навчатися, адаптуватися до змін та оволодівати новими навичка- ми. 
Відповідно, завданням викладачів у такому разі є забезпечити 
студентів навиками самонавчання, орієнтування в інформаційному 
полі, встановлення цілей та їх досягнення, критичного мислення 
тощо. Слід прийняти факт, що покоління змінилося і старі підходи 
до навчання виявляються для них неефективними. Нові підходи 
мають бути розроблені із врахуванням соціально-психологічних 
особливостей нового покоління, прийняття їх моральних ціннос- 
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тей та світогляду. В такому разі навчання буде цікавим та ефекти- 
вним для обох сторін. 
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Актуальність. Завдання вищих навчальних закладів полягає в 
тому, щоб готувати необхідну кількість інноваційних менеджерів 
та інших фахівців, які зможуть продукувати інноваційні ідеї та 
втілювати їх у всі сфери суспільного життя. Інноваційне навчан- 
ня й стимулювання творчої ініціативи в студентському середо- 
вищі суттєво підвищить конкурентний статус випускників на ри- 
нку праці й сприятиме їхній інноваційній активності. Однак 
сьогодні маємо невідповідність між бажаним інноваційним на- 
вчанням і реальною організацією навчально-виховного процесу у 
вищих навчальних закладах. Відбувається посилення духовної 
кризи молоді, девальвація її найважливіших соціально значущих 
цінностей, зростання маргіналізованого прошарку в молодіжному 
середовищі, переважання негативних і асоціальних мотивів у 
процесі адаптації до зміни умов життя, насамперед в матеріаль- 
ному плані, і , нерідко протиправним шляхом. 

Постановка проблеми. Сучасна українська молодь багато в 
чому стала відходити від застарілих традицій.. Реалізація держа- 
вної політики щодо молоді повинна бути спрямована на подо- 
лання бідності молодого покоління, збільшення його зайнятості, 
створення реальних механізмів підготовки молодих конкуренто- 
спроможних спеціалістів, спрямованих на розвиток інновацій. 

Результати дослідження. Згідно з адаптованою версією теорії 
поколінь, розробленої вченими Н. Н.Хоувом і У.Штраусом 
(N.Howe, W.Strauss) у 1991 р., сьогодні виділяють наступні поко- 
ління живих людей: переможці - 1900-1922 року народження, мо- 
вчазні - 1923-1942, Бебі- бумери - 1943-1962, Х (ікс) - 1963-1982, 
Міленіум або Y (ігрек) - 1983-2002, Z (зет) – з 2003 року наро- 
дження. В різних джерелах приводиться дещо інша класифікація 
поколінь за роками народження[3,4]. Завдяки цьому в XXI сто- 
літті, з розвитком високих технологій, відбуваються серйозні 
зміни у сфері освіти. Викладачі відзначають, що традиційні ме- 
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тоди та інструменти навчання не дають необхідних результатів. 
Сьогоднішні студенти - це покоління Y, вже повністю задіяні в 
цифрових технологіях, для яких традиційна модель навчання у 
вищих навчальних закладах вже не є досить ефективною. На змі- 
ну йде абсолютно нове покоління студентів. (Це дошкільнята та 
школярі, що народилися після 2000-х років), що переживають 
соціалізацію в епоху бурхливого розвитку інформаційних техно- 
логій, які традиційно називаються Поколінням Z («цифрове по- 
коління», «цифрові аборигени», Net Generation, Internet Generation, 
Digital Native, Покоління ЯЯЯ і ін.) . 

Принципова відмінність «цифрового покоління» полягає в то- 
му, що технології, які вона мають «в крові», діти використовують 
зовсім на іншому рівні, оскільки вони зростають в епоху смарт- 
фонів, високого візуального дозволу, об'ємного звучання, 3D і 4D 
графіки, мобільних технологій, комп'ютерних ігор, глобалізації і 
постмодернізму. Вони не пам'ятають світу без Інтернету та соці- 
альних мереж [2]. Те, що попередні покоління називали "новими 
технологіями" або "технологіями майбутнього", для покоління Z 
вже є. 

Особливістю цього покоління молоді є більш образне мислен- 
ня, вищі вимоги до мотивації, що вимагає від студентів більш чі- 
тких стимулів, які визначають конкретний результат для конкре- 
тної роботи. Вважається, що представники цього покоління є 
найбільш технічно підкованими, амбітними, незалежними, запо- 
взятливими і цілеспрямованими особами. Дослідники вже від- 
значають наступні характеристики, проблеми і особливості мис- 
лення нового покоління: діти майже з моменту народження на 
інтуїтивному рівні взаємодіють з різною електронікою і спілку- 
ються з зовнішнім світом переважно через екранування мобіль- 
них телефонів, комп'ютерних дисплеїв; є активними споживача- 
ми високотехнологічних і гаджетів; їм важко дружити в реальному 
світі; віртуальне спілкування переважає над особис- тим; діти 
швидко вступають в онлайн-контакт, але реальне друж- нє 
спілкування для них ускладнене; щодня діти та підлітки всти- 
гають переглядати певний набір екранів, тому вони мають швидке 
сприйняття інформації, але вони часто тримають увагу на одній 
темі, близько 8 секунд; набагато частіше читають короткі новини; 
образ їхніх думок є фрагментарним, а судження поверх- неві 
("мислення кліпу"); у них немає "героїв" і "влади", є тільки "ідоли" 
(як у поколінні "Ігрек"); авторитет батьків і вчителів зме- ншується 
на користь постійно зростаючого Інтернету, збільшу- ється 
психологічна відстань між дитиною і дорослим, а також 
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страждає процес передачі досвіду дорослих дітям; майже вся ін- 
формація отримується дітьми покоління Z з мережі, що дає їм 
впевненість у своїх поглядах, які далеко не завжди правильні; за- 
мість телефонних розмов вони вважають за краще обмінюватися 
SMS, користуватися електронною поштою, веденням блогів - со- 
ціальні мережі, вони мають можливість «багатозадачності» (од- 
ночасно слухати музику mp3-музику, спілкуватися з друзями в 
чаті, блукати в Інтернеті, редагувати фотографії, робити це все під 
час навчання, їх улюбленим предметом у школі є іноземні мови 
[1]. 

Вищезазначене описує загальні тенденції. Однак ці особливо- 
сті покоління майбутніх студентів повинні враховуватися в про- 
цесі розробки освітніх програм вищих навчальних закладів; пот- 
ребують перегляду форми довузівської та профорієнтаційної 
роботи з потенційними абітурієнтами, напрями професійної під- 
готовки та перепідготовки факультету. Враховуючи психологічні 
особливості нового покоління майбутніх студентів, необхідно 
адаптувати методики навчання відповідно до вимог часу, змінити 
формат презентації матеріалу, використовувати технології з інду- 
стрії комп'ютерних ігор. Необхідно спілкуватися з представника- 
ми "цифрового покоління" на їхній мові, використовуючи інтера- 
ктивні методи, ІТ-технології. 

Маючи ряд унікальних особливостей це покоління, звичайно, 
вимагає іншого, інноваційного підходу. Так, система безперерв- 
ної освіти, що пропонується в Білоруському торгово- 
економічному університеті споживчої кооперації (БТЕУ), є пев- 
ною різноманітністю рівнів і форм навчання. У п'яти основних 
освітніх програмах університету навчаються представники різних 
поколінь - від людей похилого віку в Інституті третього віку до 
молодших школярів і навіть дітей дошкільного віку (іноземні мо- 
ви), застосовуючи сучасні навчально-методичні підходи до нав- 
чання та виховання. З 2014 року університет вже має досвід ро- 
боти з дітьми «цифрового покоління» в рамках навчальної 
програми додаткової освіти дітей та молоді, яка реалізується як 
проект «КоперЛінг» у форматі лінгвістичного бізнес-табору для 
школярів під час канікул. Даний проект отримав I місце у VII 
Міжнародному юнацькому чемпіонаті з підприємництва «Мо- 
лодь в підприємництві --2015» за «Кращий освітній проект». 
Представники "цифрового покоління" беруть активну участь у 
дослідницькій діяльності університету. Школярі взяли участь у 
XXXV Міжнародній науково-практичній конференції для студе- 
нтів та учнів "Інноваційний потенціал молоді в сучасному світі", 
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організовану БТЕУ. Щороку проводиться науковий семінар 
"Шлях до країни" Економіка" зі школярами 5-11 класів, прохо- 
дять" Університетські суботи ", широко використовуються звичні 
молодим людям, цифрові пристрої - Мультіборд, інтерактивні 
поверхні, планшети, проектори ігрові методи навчання. 

Перший досвід дистанційного навчання в БТЕУ був отрима- 
ний у 2009 році при організації курсів підвищення кваліфікації 
менеджерів та експертів у сфері споживчої кооперації. У 2013- 
2014 роках було проведено значну роботу з впровадження відда- 
лених технологій в основні освітні програми. Створено спеціаль- 
ний відділ дистанційних освітніх технологій та інновацій, запу- 
щено інформаційний сайт кафедри; система дистанційного 
навчання розгорнута на веб-сервері і розташована на домені sdo.i-
bteu.by, інтенсивно розвивається освітній портал універси- тету. 
Створені спеціалізовані зали сучасних інтерактивних засо- бів 
навчання, онлайн вебінарів; встановлено обладнання для про- 
ведення відеоконференцій. 

Більше 70% студентів в Україні назвали кар'єрне зростання як 
найважливіший критерій вибору роботодавця в 2015 році. Таки- 
ми були результати щорічного дослідження EY "Кращий робото- 
давець". Крім перспектив кар'єри, для студентів важливі можли- 
вості особистого та професійного розвитку, отримання належної 
заробітної плати, іміджу компанії та міжнародного досвіду. При- 
мітно, що в порівнянні з минулим роком зростала важливість 
грошової винагороди як критерію вибору роботодавця - студенти 
все частіше звертають увагу на матеріальну складову через скла- 
дні економічні умови.У системі факторів привабливості робото- 
давців були відзначені наступні п'ять провідних факторів: кар'єр- 
ний ріст (71%), особисте та професійне зростання (55%), заробітна 
плата (54%), імідж компанії на ринку (53%) , міжнаро- дний досвід 
(51%). Крім того, щороку респонденти все частіше наголошують 
на важливості умов і графіка роботи - це пов'язано з прибуттям на 
ринок праці представників нового покоління (Y), а останнім 
необхідно забезпечувати збалансованість між трудо- вою 
діяльністю і особистим життям. 

У дослідженні 2015 року студенти самостійно назвали більше 
500 організацій, де вони бажали б працевлаштуватись. Як і у ви- 
падку досвідчених кандидатів, понад 80% респондентів назвали 
компанії з ІТ, FMCG (виробництво та дистрибуція споживчих то- 
варів) та професійні послуги. За інформацією керівника з управ- 
ління практикою People Advisory Services організації EY в нашій 
країні, ІТ-сфера безперечно є найбільш привабливою серед сту- 
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дентів - крім високих зарплат, роботодавці даної сфери діяльнос- 
ті озвучують пропозиції з найкращими умовами роботи та широ- 
кий спектр додаткових переваг. 

Найменш популярними серед студентів були інвестиції, агро- 
хімічна галузь та страхова діяльність. Що стосується найприваб- 
ливіших роботодавців, то, за словами студентів, ними стали : "1 + 
1", "Google", "Microsoft", "Нестле", "ПриватБанк", "Філіп Морріс" 
організації з аудиторських і консалтингових послуг («велика чет- 
вірка ») [1]. Даний перелік визначено відомими зарубіжними і ві- 
тчизняними організаціями, оскільки для претендентів на вакантні 
місця, молодих осіб, рівень привабливості роботодавця значною 
мірою залежить від популярності його корпоративних та продук- 
тових брендів. 

Щодо питання про те, де опитувані отримують інформацію про 
можливі робочі місця, більша частина респондентів зазначи- ли: 
Інтернет-джерела, включаючи соціальні мережі (64%), сайти 
працевлаштування (59%) та інтернет-новини (складає 52%). По- 
рівнюючи з попереднім, 2014 роком, значно більше молодих лю- 
дей стали називати соціальні мережі, ніж якісь інші ресурси інте- 
рнету. Означена ситуація, як уявляється, може стати на нагоді 
роботодавцям у використанні кращого способу інформаційного 
забезпечення молоді. Крім джерел інтернету, респонденти дуже 
часто називали ЗМІ - їх цитували понад 50% респондентів, що 
набагато більше, ніж у минулому році [ 3]. У той же час, частота 
звернень студентів до участі роботодавців помітно зменшилася: 
ярмарки вакансій, зустрічі з представниками компаній у навчаль- 
них закладах та інші. 

Особливого значення набуває дослідження проблем адаптації 
молоді в інноваційному середовищі. Молодь відчуває суспільні та 
глобальні зміни, саме молодь, найбільш активна складова сус- 
пільства, здатна до прояву інноваційної активності: молоді люди 
краще пристосовані до впровадження інновацій, вони є генерато- 
ром нових знань та ідей, мобільні, повні сил. Недостатність жит- 
тєвого досвіду, відкритість молоді до нового пояснюється «екс- 
периментальним характером орієнтації в період 
молодості...готовністю до ризикованих дій» [ 1,5 ]. Але при про- 
фесійному становленні молодим людям доводиться долати пере- 
шкоди: складність пошуку роботи, процесу адаптації до неї; пе- 
репрофілювання; неготовність на відповідному рівні виконувати 
свої професійні обов’язки. Більшість вітчизняної молоді останнім 
часом не прагне займатися науково-дослідною та винахідниць- 
кою діяльністю, оскільки це мало оплачувана і трудомістка робо- 
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та. Держава повинна ставити завдання розвивати інтерес і моти- 
вувати студентів, молодих вчених, дослідників, займатися інно- 
ваційним проектами. Однак на практиці у молоді немає особли- 
вого вибору, у цих складних умовах інноваційний потенціал 
молоді використовується неефективно. 

Висновки. Перехід до економіки знань вимагає нових сфер за- 
стосування ринку освітніх послуг, перегляду його цілей, методів, 
теоретичних й інституційних основ. Вважаємо, що в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою в 
умовах конкуренції на ринку освітніх послуг недостатньою мі- 
рою використовуються можливості імітаційних ігрових методів 
теоретичного навчання (групове інсценування конференції гомо- 
генних та гетерогенних підгруп, бізнес-симуляція, рольова гра, 
ділова гра, паратеатр, тренінг тощо) і активних методів практич- 
ного навчання (ротація, коучинг тощо). Їх активне застосування, 
на наш погляд, є перспективним напрямом професійної підготов- 
ки фахівців, зокрема у сфері освітніх послуг, оскільки саме ці ме- 
тоди мають значний потенціал у забезпеченні якісної підготовки 
студентів, сприяють розвитку партнерських взаємин між 
суб’єктами освітнього процесу у вищій школі, орієнтують навча- 
льний процес на формування здатності студентів до творчості, 
мають міждисциплінарний характер. 

Вважаємо, що визначені інтерактивні методи навчання є перс- 
пективними з огляду на ефективну реалізацію провідних дидак- 
тичних підходів (когнітивного, соціально-рольового та поведін- 
кового) й забезпечують перехід від організованої системи надання 
навчальної інформації до управління процесом набуття 
професійних знань і компетентностей, формування фахівців, 
конкурентоспроможних на ринку праці. Перспективними вважа- 
ємо також активне застосування у процесі професійної підготов- 
ки майбутніх фахівців у сфері освітніх послуг креативних, сугес- 
тивних і комп’ютерних технологій. 
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Актуальність. Дисципліна «Конфліктологія» викладається 
студентам бакалаврського рівня підготовки. Основне завдання 
дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців знань 
причин та закономірностей виникнення конфліктних ситуацій в 
організаціях, функціональної спрямованості конфліктів, стратегій 
їх розв’язання та практичних навичок щодо механізму їх вирі- 
шення. 
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Постановка проблеми. Метою застосування тренінгових тех- 
нологій при опанування дисципліни «Конфліктологія» є форму- 
вання у студентів умінь та навичок ефективних методів управ- 
ління і засобів взаємодії між конфліктуючими сторонами з метою 
попередження, врегулювання та конструктивного вирішення 
конфліктних ситуацій на різних рівнях їх прояву. 

При вивченні теми «Безконфліктне спілкування у процесі про- 
ведення професійних переговорів і нарад» проводиться тренінг, 
метою якого є формування у студентів навичок ведення ділових 
переговорів, шляхом: 

- освоєння технології розроблення та проведення ділових пе- 
реговорів в організаціях; 

- ознайомлення з етапами проведення професійних перегово- 
рів; 

- формування у студентів вмінь щодо розроблення власних 
вимог та аргументів для проведення консультацій з опонентами на 
переговорах; 

- набуття навичок конструктивного та толерантного обгово- 
рення різних точок зору та позицій опонентів; 

- формування здібностей щодо вирішення конфліктних супе- 
речок, які можуть виникати у процесі проведення ділових пере- 
говорів; 

- розроблення рекомендацій щодо забезпечення безконфлікт- 
ного спілкування у процесі проведення професійних переговорів 
та прийняття конструктивних шляхів вирішення конфліктних си- 
туацій. 

На практичному занятті викладачем пропонуєтесь для обгово- 
рення наступна виробнича ситуація. Рада директорів компанії 
«Мобільний світ» ухвалила рішення розробити та укласти колек- 
тивний договір між адміністрацією та трудовим колективом. Для 
реалізації ухваленого рішення було створено робочу групу, до 
складу якої увійшли представники керівництва та трудового ко- 
лективу. Робоча група мала зібрати пропозиції від всіх членів 
трудового колективу, розглянути їх та розробити проект нового 
колективного договору компанії. 

Після збору наданих пропозицій члени робочої групи узагаль- 
нили їх та передали адміністрації компанії «Мобільний світ». 
Ознайомившись з побажаннями працівників до проекту колекти- 
вного договору, керівництво компанії вирішило, що вони є за- 
надто завищеними і не обґрунтованими з економічної точки зору. 
Тому, на раді директорів було прийнято рішення відхилити біль- 
шість з пропозицій трудового колективу. 

Серед вимог працівників, які не влаштували керівництво ком- 
панії і не були внесені до змісту проекту колективного договору, 
були наступні: 
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- підвищення заробітної плати працівникам компанії впродовж 
двох років на 50%; 

- проведення ремонту виробничих приміщень та встановлення 
нових офісних меблів та кондиціонерів; 

- встановлення на робочих місцях повідних фахівців нових 
комп’ютерів з сучасним програмним забезпеченням; 

- надання працівникам компанії путівок для відпочинку з час- 
тковим, не менше 50%, погашення їх вартості за рахунок коштів 
компанії; 

- надання працівникам можливості проходити навчання, ста- 
жування, відвідування семінарів та курсів підвищення кваліфіка- 
ції за рахунок коштів компаній. 

Після того, як робоча група розробила проект колективного 
договору і узгодила його з адміністрацією, він був винесений на 
обговорення на збори трудового колективу. Ознайомившись з 
проектом колективного договору, більшість представників тру- 
дового колективу не погодилась з тим, що значну частину їх про- 
позицій було відхиллено керівництвом компанії. Вони проголо- 
сували проти запропонованого варіанта проекту колективного 
договору. 

З метою розв’язання проблемної ситуації навколо колективно- 
го договору на зборах трудового колективу було ухвалено рі- 
шення про проведення переговорів між керівництвом компанії та 
представниками трудового колективу з приводу узгодження по- 
зицій обох сторін. 

Для проведення тренінгу студенти розподіляються на три гру- 
пи: 

- I підгрупа — представники трудового колективу (далі — 
«Колектив»); 

- II підгрупа — керівництво компанії «Мобільний світ» (далі 
— «Керівники»); 

- III підгрупа — спостерігачі (далі — «Арбітри»). 
Кожній підгрупі викладач дає наступні завдання. 
Для підгрупи «Колектив»: 
1. Сформулювати аргументи, які мають переконати адмініст- 

рацію компанії врахувати відхилені пропозиції у проекті проекту 
колективного договору. 

2. Довести справедливість вимог працівників щодо поліпшен- 
ня умов організації та оплати праці у компанії, шляхом наведення 
аргументів щодо реальності підвищення рівня оплати праці пер- 
соналу компанії на 50 % протягом двох років; необхідності під- 
вищення професійного рівня персоналу за рахунок коштів ком- 
панії; часткової компенсації вартості відпочинку працівників 
тощо. 

Для підгрупи «Керівники»: 
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1. Визначити аргументи щодо неможливості підвищення рівня 
заробітної плати працівникам компанії на 50%, та запропонувати 
альтернативні можливості підвищення рівня оплати праці. 

2. Навести аргументи зприводу неможливості проведення ре- 
монту всіх виробничих приміщень та встановлення у кожному 
кабінеті кондиціонерів, запропонувати власні пропозиції щодо 
поліпшення умов праці. 

3. Пояснити чому компанія не може оплачувати у повному об- 
сязі навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації праців- 
ників та запропонувати альтернативні заходи від керівництва 
щодо оплати навчання персоналу. 

4. Аргументувати відмову часткової компенсації путівок пра- 
цівникам у розмірі 50% та розробити альтернативні пропозиції 
керівництва щодо поліпшення організації відпочинку працівни- 
ків компанії. 

Для підгрупи «Арбітри»: 
1. Спостерігати за виступами кожної зі сторін переговорів (пі- 

дгруп студентів). 
2. Аналізувати чіткість, конкретність та конструктивність ар- 

гументів на захист власних позицій, які будуть наведені кожною 
стороною переговорів. 

3. Визначити сильні сторони у поведінці кожної зі сторін пе- 
реговорів у контексті конструктивності аргументів, вміння пере- 
конувати та відстоювати власну позицію тощо). 

4. Навести недоліки та допущені помилки кожною зі сторін 
переговорів (підгруп студентів). 

5. Зробити акцент на конфліктогенах, які були допущені кож- 
ною зі сторін, а також визначити учасників, які провокували 
створення конфліктних ситуацій під час обговорення тих чи ін- 
ших пропозицій або навпаки сприяли зниженню рівня напруги. 

На підставі отриманої від викладача інформації, студенти про- 
водять ділові переговори впродовж яких висувають свої вимоги 
протилежній стороні, обговорюють рівень поступок та компромі- 
сів, можливі варіанти вирішення проблемних питань, а також ро- 
зробляють кінцевий варіант домовленостей по змісту проекту ко- 
лективного договору компанії «Мобільний світ». 

Результати тренінгу. У процесі тренінгу викладач та підгрупа 
«Арбітри» спостерігають за проведенням переговорів між підг- 
рупою «Керівники» та підгрупою «Колектив». Після завершення 
переговорів починається обговорення результатів, впродовж яких 
викладач разом зі студентами підгрупи «Арбітри» відповідають на 
наступні питання: 

1. Чи було досягнуто задоволення вимог та інтересів кожної зі 
сторін переговорів. 

2. Наскільки конкретними та конструктивними були аргумен- 
ти кожної зі сторін переговорів щодо захисту власних інтересів. 
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3. Які позитивні моменти були у кожної зі сторін під час дис- 
кусій. 

4. Які помилки були допущені кожною зі сторін переговорів. 
5. Яка підгрупа студентів створювала більше конфліктних си- 

туацій і з чим це пов’язано. 
Після обговорення проведеного тренінгу викладач разом зі 

всіма студентами групи розробляють пропозиції щодо удоскона- 
лення процедури проведення переговорів та можливостей зни- 
ження рівня їх конфліктності. 

Висновки. Використання тренінгових технологій у процесі ви- 
вчення дисципліни «Конфілктологія» надає можливість активіза- 
ції навчального процесу і посилення її практичної складової. Ро- 
бота студентів у форматі тренінгу дозволяє ефективніше 
засвоювати теоретичний матеріал та сприяє набуттю практичних 
навичок щодо формування власної точки зору, захисту своїх ін- 
тересів та переконань, ведення толерантного діалогу з опонента- 
ми, зниження рівня конфліктності переговорного процесу, розро- 
блення пропозицій щодо удосконалення технологій проведення 
професійних переговорів та конструктивних шляхів вирішення 
конфліктних ситуацій. 
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Актуальность темы. Курс “Методы преподавания географии” в 
программах подготовки преподавателей на факультете “Есте- 
ственные науки и здравоохранение” и на факультете “Образова- 
ние” Сухумского Государственного университета проводится в 
сооответствии с требованиями и указов новой Национальной 
квалификационной структуры Министерства Образования,  науки, 
культуры и спорта Грузии (Уаказ №69 /Н 10 апреля 2019 г.). 

Новая Национальная квалификационная структура объединяет 
три основные компетенции, который сочетает в себе: 

1. «Знание и понимание» (как результат ассимиляции инфор- 
мации, фактов, принципов, теорий, теоретических и практиче- 
ских методов с учебным процессом). 

2. «Навыки» (умение использовать конкретные знания для вы- 
полнения конкретной задачи и решения проблем). 

3. И/или «Ответственность и автономность» (использование 
человеком знаний и навыков в отношении ценностей и независи- 
мости личности). 

Постановка проблемы. В соответсвтвии с новыми компетен- 
циями, мы разработали модифицированный учебный план, кото- 
рый очень важен и актуальен для современ-ных методов обуче- 
ния. Соответственно требованиям плана националоной учебной 
программы, целью курса “Методы преподавания учебного курса 
географии“ является обучение учащихся основам школь-ного 
курса географии, основам географической науки, отбору учебных 
мате-риалов в соответ-ствии- с классами и развитию навыков, ко- 
торые должны быть достигнуты по этому предмету с использо- 
ванием эффективных методов обучения. 

Результаты исследования и новизна. После освоения учебного 
курса, студент имеет базовые знания об общих признаках гео- 
графии, основ-ных теориях и принципах, о природных компонен- 
тах - воздух, земля, вода, форма жизни, что даст ему новые, ори- 
гинальные идеи для понимания географических исследований и 
свя-зан-ных с ним процессов, комплексное изучение актуальных 
проблем географии, прео-бра-зо-вать их с указанием их роли в 
естественной среде. 

Обладает способностью использовать современные методы 
преподавания школьной учебной программы, соответствующие 
национальной учебной программе, для оптимальной реализации 
процесса преподавания географии в общеобразовательных шко- 
лах, практического использования- методов преподавания и стра- 
тегий преподавания географии. 
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К тому же, при изучении учебного курса географии, он будет 
собирать и использовать современную информацию- о методах 
анализа и синтеза природы, населения и сельского хозяйства. 

Студент будет обучен в области анализа изучения географии и 
применения методов синтеза, ознакомится с природой отдельных 
компонентов методов исследования, которые будут ис- поль-
зованы в организации учебного процесса. 

Выводы. Умение использовать знания в области образования, в 
области местного, национального и международного уровня. 
Способность брать на себя ответственность за оценку работы и 
возможности улучщения учебной деятельности. 
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Актуальність. Світова практика розвитку та використання ін- 
формаційно-комунікаційних технологій в освіті демонструє тен- 
денцію до зміни традиційних форм організації освітнього проце- 
су в умовах інформаційного суспільства. Разом з тим змінюється 
й зміст освіти, методики та дидактичні підходи, формуються но- 
вітні тренди розвитку системи освіти. 

Постановка проблеми. Метою дослідження є виокремлення 
традиційних та перспективних форм електронного та змішаного 
навчання, визначення переваг та обмежень їх використання, мо- 
жливостей модифікації та перспектив розвитку. 

Результати дослідження. Проведене дослідження дало можли- 
вість ідентифікувати сучасні світові тенденції та визначити перс- 
пективні форми розвитку електронного та змішаного навчання на 
основі використання інформаційно-комунікативних технологій, 
якими є: 

- Комплексне використання інтерактивних засобів навчання. 
Так, наприклад, використовувати інтерактивні електронні дошки 

mailto:irinakulaga@kneu.edu.ua
mailto:irinakulaga@kneu.edu.ua
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доцільно для відображення візуальної та інтерактивної інформа- 
ції, для колективної співпраці та відображення її результатів. За 
допомогою інтерактивних безпровідних планшетів студенти мо- 
жуть відповідати на запитання викладача, ставити свої запитання, 
брати участь у процесі обговорення. Отже, між викладачем і сту- 
дентами виникає інтерактивний діалог, що значно підвищує рі- 
вень сприйняття і розуміння матеріалів заняття. Якщо студент 
працює біля дошки, то викладач може вільно переміщатися по 
аудиторії і вносити корективи за допомогою безпровідного 
планшета. Інтерактивне спілкування під час аудиторних занять за 
допомогою смартфонів та ноутбуків активізує процес взаємодії в 
аудиторії під час проведення семінарів, лекцій, презентацій. Ви- 
користання мобільних засобів зв’язку не лише у дистанційній, але 
й в аудиторній роботі здійснюється для пошуку в Інтернеті 
необхідної інформації та з метою колаборації, а за рахунок спеці- 
альних додатків та вебсервісів мобільні пристрої застосовуються 
для здійснення опитувань (тобто за необхідності вони використо- 
вуються як «клікери») тощо. Практично в усіх провідних універ- 
ситетах світового класу активно використовують саме комплекси 
інтерактивних засобів навчання, оскільки це дозволяє значно під- 
вищити рівень взаємодії між викладачем і студентом [1, 2]. 

- Розширення можливостей використання змішаного навчання 
(«Blended Learning») за рахунок використання соціальних мереж 
та вебсервісів. Практично в усіх провідних університетах світу під 
час проведення аудиторних занять активно використовуються ці 
ресурси для забезпечення продуктивної дискусії, підвищення 
рівня взаємодії в межах студентського колективу. Це особливо 
актуально за проведення занять в аудиторіях з великою кількістю 
студентів, тому що за рахунок використання можливостей даних 
мереж кожен студент може взяти участь у розв’язанні поставле- 
них питань шляхом здійснення записів з поясненнями та поста- 
новки питань [1, 2]. 

- «Гейміфікація» («Gamification»): використання «серйозних 
ігор», симуляцій та віртуальних світів. Усі зазначені вище засоби 
гейміфікації є потужним інструментом навчання, доповненням до 
існуючих дистанційних курсів, а іноді й повною заміною їх, оскі- 
льки: забезпечують мотивацію; пропонують різні засоби симуля- 
цій як імітації реальної діяльності; поєднують різні етапи отри- 
мання досвіду [1, 2]. 

- Поширення технологій розширеної реальності (еxtended 
reality - XR), які охоплюють віртуальну реальність (virtual reality - 
VR) та доповнену реальність (augmented reality -AR), які на сьо- 
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годні вже суттєво впливають на педагогіку у вищій освіті, оскі- 
льки їх вартість зменшується, а їхня простота у використанні збі- 
льшується. Щоб зрозуміти потужність цього впливу, некомер- 
ційна асоціація Educause (США) разом із провідною 
амеріканською компанією в сфері інформаційних технологій 
Hewlett-Packard (HP) провела дослідження потенціалу технологій 
XR у вищій освіті й прийшла до висновків, що використання тех- 
нологій розширеної реальності у вищій освіті забезпечуює актив- 
не та експериментальне навчання, сприяє спільному досвіду та 
співпраці, підтримує широкий спектр цілей навчання в широкому 
діапазоні дисциплін за рахунок створення «ефекту присутності», 
забезпеченню навчання на «особистому досвіді», дозволяють ро- 
зширювати можливості високошвидкісного та дорогого навчан- 
ня. Однак, за результатами дослідження було виявлено також 
обмеження щодо використання даних технологій: по-перше, тех- 
нології розширеної реальності вимагають співпраці між устано- 
вами та університетами, крім того, багатьом студентам та викла- 
дачам університету потрібна підтримка, щоб навчитися 
використовувати цю технологію; по-друге, потрібен час, щоб пе- 
реваги 3D-технології були реалізовані в навчальному закладі, 
оскільки вони потребують налаштуваня, програмне забезпечення 
повинно бути встановлене та постійно оновлюватися, користува- 
чам потрібен час, щоб навчитися використовувати технологію, а 
інструкторам потрібен час, щоб з'ясувати, яким чином можна 
найбільш ефективно застосовувати технологію в навчанні; по- 
третє, оскільки впровадження 3D-технології має бути поступо- 
вим, відповідно, в перший рік відбувається виключно вивчення 
способів її використання, а сама інтеграція в практику навчання 
може тривати до двох років, крім того, навчальні курси з викори- 
станням 3D-технології мають спочатку пройти апробацію, а вже  в 
подальшому можуть бути перероблені [3]. 

- Акцент на практиці в електронному та змішаному навчанні 
здійснюється також шляхом використання розробниками розга- 
лужених сценаріїв – від вибору індивідуальної траєкторії навчан- 
ня та інтерактивних відео – до використання інструментів емо- 
ційного залучення слухачів в навчальний курс засобами 
«сторітеллінгу», де «розповідається» історія від імені персонажів, 
в яких слухачі впізнають себе. Такий спосіб дозволяє перенести 
інформацію на особистий досвід, впізнати в запропонованих си- 
туаціях кейси з особистої практики і вибрати більш ефективну 
модель поведінки [4]. 
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Висновки. Отримані результати дозволяють констатувати, що 
такі форми електронного та змішаного навчання, як навчання з 
комплексним використанням ІКТ, соціальних мереж та вебсерві- 
сів, гейміфікація на сьогодні вже можна вважати традиційними, 
оскільки вони вже пройшли етап апробації й потребують пода- 
льшої модифікації. Перспективними формами, які активно роз- 
виваються є технології віртуальної та доповненої реальності, що 
поєднуються в технології розширеної реальності. Саме вони пот- 
ребують комплексного вивчення та апробації, оскільки станов- 
лять основу провідних світових тенденцій розвитку електронного 
та змішаного навчання. 
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Актуальність. На сьогоднішній день більшість експертів конс- 
татують масове поширення використання цифрових технологій у 
різних сферах життєдіяльності людини. Діджиталізація суттєво 
змінює часові, просторові та якісні параметри надання різного 
роду послуг, у тому числі і освітніх. Внаслідок цього з’являються 
нові прогресивні форми та методи навчання, відкривається шви- 
дкий доступ до інформаційних ресурсів, створюються віртуальні 
університети, інститути, кафедри. Виходячи з цього в суспільстві 
існує потреба у дослідженні ключових тенденцій зміни принци- 
пів і підходів надання освітніх послуг в умовах діджиталізації. 

Постановка проблеми. Метою дослідження є аналіз сучасних 
тенденцій розвитку бізнес-освіти в умовах діджиталізації. 

Результати дослідження. Слід зазначити, що нині бізнес-освіта 
зазнає певних трансформаційних змін, адже процес навчання стає 
все більше цифровим. Поширення такої форми навчання має свої 
першопричини. З одного боку бізнесмени розуміють потребу в 
навчанні, а з іншого, зазвичай, не готові полишати власний бізнес 
на тривалий час навчання. Провести рік чи два у відриві від свого 
бізнесу, незважаючи на те, що він знаходиться в управлінні про- 
фесійного менеджменту, для багатьох практиків занадто велика 
розкіш. Тому бізнес-освіта в таких умовах не може бути просто 
академічною. Вона має стати он-лайн і дозволити персоніфікува- 
ти освітній процес. Організація навчального процесу має відбу- 
ватися в режимі 24/7. Для цього можна використовувати різні де- 
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вайси з мобільними додатками і програмами. Наприклад, для ви- 
вчення іноземних мов, створення конспектів занять та презента- 
цій розроблено мобільні додатки: MLE-Moodle, Blackboard, Mobile 
ELDIT, Amadeus LMSMobile, Hot Lava Mobile (HLM), SumTotal 
ToolBook, Lectora, MLEX, MoSync, MentorMate, OnPoint Digital, 
mobiSiteGalore, LearnCast, Clickatell, Мobl21 [1]. 

Досить популярним на українському ринку є мобільний дода- 
ток Prometheus який пропонує безкоштовні курси з підприємниц- 
тва, бухгалтерського обліку, англійської мови, програмування, 
критичного мислення, громадянської освіти, психології та бага- 
тьох інших сфер знань [2]. Для охочих отримувати знання анг- 
лійською мовою розроблено мобільний додаток Coursera: Online 
courses якій містить більше ніж 2000 курсів від викладачів відо- 
мих коледжів і університетів світу [3]. 

Соцмережі, інтернет-конференції, вебінариостаннім часом та- 
кож досить поширений інструмент бізнес-освіти. Це найшвид- 
ший спосіб комунікації, який дозволяє навчатися в декількох кра- 
їнах одночасно. Таким чином, нетворкінгові технології в он-лайн 
режимі відкривають доступ до професійних консультацій фахів- 
ців зі всього світу. Отже процес навчання стає глобалізованим. 

Цікавим є факт впровадження штучного інтелекту в освіту. 
Наприклад, стенфордський університет працює над створенням 
коуч-бота, який в майбутньому зможе замінити викладача. А по- 
ки триває розробка інноваційного продукту викладачі удоскона- 
люють свої навчальні матеріали у віртуальному середовищі 
Moodle, створюють відео лекції, бізнес-симуляції та проводять 
віртуальні екскурсії успішнимипідприємствам за допомоги VR- 
окулярів. 

Слід зазначити, що віртуальна реальностьвідкриває безмежні 
можливості для навчання. В 2014 році компанія Google предста- 
вила Google Cardboard – шолом, зібраний з картону, оптичних лінз, 
магніту і застібок, в який вставляється смартфон. Оскільки 
смартфон є майже у кожного, то Google Cardboardшвидко заво- 
йовує своє провідне місце серед експериментальних методів нав- 
чання. З його допомогою можна побачити об’ємне зображення 
різних предметів і явищ, а джойстиками керувати цим зображен- 
ням [4]. Навчання з використанням віртуальної реальності до- 
зволяє поєднати теорію з практикою, відкрити доступ до сучас- 
них бізнес-практик, підвищити інтерес до освітнього процесу. 

Висновки. Світ сьогодні стає цифровим. І щоб відповідати за- 
питам часу бізнес-освіта має стати цифровою. Для цього повинна 
бути створена відповідна екосистема, здатна сприяти розвитку 
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діджиталізації освітніх технологій та процесів організації нав- 
чання. Електронні підручники, відеолекції, 3-D екскурсії, мобіль- 
ні додатки та програми здатні підвищити інтерес до бізнес- освіти, 
сформувати необхідні компетентності та програмні ре- зультати 
навчання які затребувані сучасним ринком праці. 
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Актуальність. На сучасному етапі виникає питання про взає- 
мопроникнення і взаємодоповнення кардинально різних наук в 
освітньому процесі. Для оптимізації такого злиття необхідно по- 
будувати принципово нову систему отримання знань. Студент 
повинен не тільки отримати наукову і прикладну базу, як зараз це 
прийнято в сучасній вищій школі, а й бути інтегрованим в сучас- 
ний світ, вміти орієнтуватися в розмаїтті нових знань і техноло- 
гій. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є аналіз 
підходів до використання різних видів онлайн-навчання в вищій 
освіті. 

Результати дослідження. Для створення сучасних освітніх 
програм необхідно здійснювати різного роду дослідження, а та- 
кож пропонувати принципово нові методи подання нової інфор- 
мації. Перед викладачами постає необхідність організації нового 
освітнього процесу, в який входить отримання глибоких знань. 
Навіть спеціалісти з великим досвідом мають час від часу підви- 
щувати свою кваліфікацію чи здобувати нові навички, які допо- 
можуть поліпшити позиції на ринку праці. В нагоді для цього 
можуть використовуватися різні засоби і види онлайн-навчання. 

Коли мова йде про онлайн-навчання, це може бути вебінари або 
онлайн-тренінги. Онлайн-освіта стає нормою нашого життя. 

Електронна освіта діє більш ніж в 30 країнах світу, в США 
приблизно 1 млн. осіб навчається за програмами дистанційного 
навчання. Наприклад, в Іспанії вже протягом 20 років функціонує 
Національний університет дистанційної освіти, що має 58 навча- 
льних центрів у країні і 9 в інших країнах Європи [1]. 

Особливо активно онлайн-навчання розвивається у вищій 
освіті. Навчання онлайн доступне абсолютно всім незалежно від 
віку, стану здоров’я, соціальної приналежності чи достатку. Фак- 
тично, онлайн-освіта є зразком ідеального навчання: всі люди 
мають однакові можливості та права. 

Багато компаній підхопили тренд мобільного навчання і ство- 
рили навчальні програми для смартфонів і планшетів. Різні нав- 
чальні центри створюють мобільні додатки, де можна проходити 
різноманітні онлайн-курси. Предмети курсів розділятимуться на 
багато концептуальних кластерів, аби збільшити ймовірності то- 
го, що рекомендація буде актуальною для учня. У будь-яку віль- 
ну хвилину, будь то по дорозі на роботу або в обідню перерву, 
можна послухати лекції, виконати домашнє завдання чи пройти 
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тест. У маркеті мобільних додатків Google Play і App Store вже 
зараз можна знайти тисячі додатків на будь-який смак і вік, які 
стануть в нагоді в навчанні. Але з часом таких додатків стане ще 
більше. 

Першим флагманом в 2012 році в онлайн-освіті була Coursеra 
— технологічна компанія, що працює в галузі освіти. Вже сього- 
дні платформа Coursera пропонує «траєкторії навчання» (Learning 
Paths), таким чином намагаючись наблизити свій продукт до ці- 
лей професійних учнів, направляючи тих, хто знає, що саме хоче 
вивчити, на необхідні курси. А за відсутності конкретної мети, 
платформа намагається прокласти шлях до оволодіння предме- 
том. Вона використовує підхід masterу learning - навчання, орієн- 
товане на повне засвоєння матеріалу, і розрахована на очну, дис- 
танційну та змішані форми навчання. Coursera співпрацює з 
університетами з різних країн світу для викладання курсів цих 
навчальних закладів онлайн. Для цього застосовуються різні 
принципи: гейміфікація, інтерактивні тестування, онлайн супро- 
від учнів. 

Дієвим в Україні себе показав соціальний проект громадської 
організації Prometheus, який ставить завдання повторити успіх 
популярної нині платформи для онлайн-навчання Coursera. 
Prometheus - це український громадський проект масових відкри- 
тих онлайн-курсів з’явився лише у 2014 році, проте швидко став 
популярним. Студентом може бути кожен громадянин України 
незалежно від віку. Prometheus дає можливість українським уні- 
верситетам і викладачам безкоштовно додавати свої власні курси. 
Серед головних напрямків - IT, бізнес, історія, право і іноземні 
мови. У найближчі п'ять років планується відкрити близько 150 
курсів. Передбачається, що курси будуть об'єднані в ланцюжки по 
8-15 дисциплін: від відкриття власного бізнесу та англійської мови 
до програмування і природничих наук. У свою чергу, всі ланки 
ланцюжка будуть тісно інтегровані в навчальний процес 
традиційних вузів. Цей формат «змішаної освіти» передбачає ма- 
сові відкриті онлайн-курси. За своєю суттю вони замінюють лек- 
ції, при цьому залишаючи викладачам більше часу на індивідуа- 
льну роботу зі студентами або для досліджень [2]. 

Ще один український проект EdEra, покликаний зробити віт- 
чизняне навчання доступним та якісним. Усі представлені курси  є 
безкоштовними, але проект приймає благодійні внески. До ко- 
жної лекції обов’язково додаються конспекти з ілюстраціями та 
поясненнями. Щотижня студенти отримують домашні завдання,  а 
в кінці курсу мають скласти іспит [3]. 
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Впровадження безперервної освіти (“lifelonglearning” – освіта 
протягом життя). Відбувається реформування та/або створення 
нових освітніх установ, здатних враховувати особливості струк- 
тури і змісту освітніх потреб людини на різних етапах її життя. 
Безперервна освіта акумулює досвід гуманітарної, загальної та 
професійної освіти, підносить значення самоосвіти, робить наго- 
лос на поступальності вертикального та горизонтального освіт- 
нього процесу розвитку творчого потенціалу особистості та на 
необхідності інтеграції формальної, неформальної та інформаль- 
ної складових освітнього процесу [4]. 

Необхідно приділити увагу хмарним технологіям, які дозво- 
ляють ділитися знаннями, створювати спільноти і розвивати ку- 
льтуру навчання на новому рівні. Якщо раніше підручники збері- 
галися на полицях, зараз учні та студенти скачують їх на свої 
планшети, а в майбутньому їх буде зручно тримати на хмарному 
сервері. Створення хмари - також доступний спосіб організувати 
дистанційне навчання онлайн. Кожен зараз може безкоштовно 
спробувати програму Amazon Web Services (AWS) Educate, де 
представлена вся необхідна інформація про використання хмар- 
них технологій в освітніх цілях [5]. 

За допомогою онлайн-курсів можна швидше просуватись в 
опануванні нової професії, ніж традиційним способом на денній 
формі в університеті. Адже можна поєднувати онлайн-навчання з 
практичними офлайн курсами від компаній чи приватних спеціа- 
лізованих шкіл. 

Також широкого поширення нині набувають напрями навчан- 
ня за допомогою соціальних медіа, блогів і видеоблогів, а також 
гейміфікація освіти (використання онлайн-інструментів та гри для 
створення освітніх курсів). 

Якість освіти в Інтернеті не поступається університетському 
рівню, вона покращує рівень знань, пропонує вдосконалити на- 
вички, які подарувала нам вища освіта та слугує прекрасним по- 
мічником для саморозвитку. 

Висновки. Онлайн-освіта – сучасна та цікава модель навчання, 
якою скористалися вже сотні тисяч людей у світі. Вчитися он- лайн 
комфортно: можна займатися у зручний час і фактично у будь-
якому місці. Онлайн-освіта виграє по багатьом параметрам: 
доступність, демократичність, універсальність. 

Для навчання онлайн студент повинен бути мотивованим і ор- 
ганізованим, навчитись контролювати процес навчання самостій- 
но. Цей спосіб навчання важкий, адже доводиться багато часу 
шукати потрібну інформацію і відсіювати зайве та аналізувати 
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самому. На це іде багато часу, але це надзвичайно дієво в глиб- 
шому засвоєнні інформації в порівнянні з пасивним відсиджу- 
ванням на лекції в університеті. Онлайн-курси — досить новий 
інструмент навчання і потребує ще багато вдосконалення. 

Список використаних джерел 
 

1. Єрмаченко В.Є. Дериховська В.І. Особливості трансформа- 
ції світової системи вищої освіти у ХХІ столітті. Економіка і сус- 
пільство. Випуск 10. 2017. − [Електронний ресурс] — Режим дос- 
тупу: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/89.pdf. 

2. Тренд: онлайн-обучение. − [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: https://womo.ua/trend-onlay-obuchenie/. 

3. Студія онлайн-освіти «Educational Era». − [Електронний ре- 
сурс] — Режим доступу: https://www.ed-era.com/. 

4. Дубасенюк О. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспек- 
тиви / О. Дубасенюк // Людиноцентризм як основа гуманітарної 
політики України: освіта, політика, економіка, культура: матер. 
Всеукр. конф. – К., 2011. – С. 135–142. 

5. Amazon Web Services Educate Opens Cloud to Schools. − 
[Електронний ресурс] — Режим доступу: 
ttps://www.educationnews.org/technology/amazon-web-services- 
educate-opens-cloud-to-schools/. 

 

 
ОНЛАЙН ВИЩА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Наталія Голіонко 

ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

golionko@ukr.net 
(Україна) 

ONLINE HIGHER EDUCATION: REALITIES AND 
PERSPECTIVES 

 
Nataliia Holionko 

SHEI “Kyiv National Economic University 
named after Vadym Hetman” 

golionko@ukr.net 

(Ukraine) 

http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/89.pdf
http://www.ed-era.com/
http://www.educationnews.org/technology/amazon-web-services-
http://www.educationnews.org/technology/amazon-web-services-
http://www.educationnews.org/technology/amazon-web-services-
mailto:golionko@ukr.net
mailto:golionko@ukr.net


137  

Актуальність. Сучасний темп технологічного розвитку суспі- 
льства у ХХІ столітті ставить підвищені вимоги до швидкості 
оновлення знань і вмінь молодих працівників і студентської спі- 
льноти, особливо у вищій школі. Одночасно, посилення світової 
тенденції «навчання протягом життя» формує постійний попит  на 
актуалізацію знань і у старших поколінь українців. Сформова- на 
ж на ринку пропозиція освітніх послуг передбачає викорис- тання 
для означених категорій різних форм навчання у класичних або 
приватних університетах, бізнес-школах, освітніх закладах в 
Україні і за кордоном. Та найбільш затребуваними і корисними 
зважаючи на наявні суспільні умови останніми роками стають 
масові онлайн курси навчання (МООС, Massive open online course 
— масові, широкодоступні, публічні, відкриті дистанційні он- 
лайн курси), розвиток і вага яких у абітурієнтів різного віку у сві- 
ті та в Україні дедалі зростає. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є уточнен- 
ня ситуації щодо онлайн освіти в Україні та визначення перспек- 
тив отримання вищої освіти шляхом опанування саме онлайн- 
курсів навчання. 

Результати дослідження. Завдання забезпечення кожного абі- 
турієнта актуальними знаннями, вміннями та навичками, яке ви- 
значено у Законі України «Про освіту» можна вирішити шляхом 
надання формальної, неформальної або інформальної освіти[1]. 
Інформальна або самоосвіта, яка передбачає здобуття певних 
компетентностей шляхом само організованої освіти набуває по- 
пулярності сьогодні у громадян світу різного віку. В Україні са- 
моосвіта теж набирає значної динаміки, зростає кількість плат- 
форм онлайн-навчання, кількість та оновлюваність онлайн- курсів, 
на платформах оновлюються формати навчання, вдвічі зросло 
число студентів, які все ж таки завершують онлайн-курси та 
отримують сертифікати. 

Основними вітчизняними платформами, започаткованими ще у 
2014 р. є Відкритий Університет Майдану Online, EdEra та 
Prometheus. Також популярними серед українських користувачів є 
міжнародні платформи Coursera, Khan Academy, EdX, Udacity, 
Canvas Network, Udemy, MIT OCW, Stanford online, Course Buffet, 
Pluralsight, Tutsplus та інші. Зауважимо, що закордонні МООС- 
платформи є більш практично спрямованими, на яких розміщені 
курси від кращих світових університетів, з сучасними теоріями, 
підходами, концепціями і прикладами, активними ком’юніті, фо- 
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румами, де можна отримати детальну та розгорнуту відповідь в 
межах тем курсу. 

Привабливість онлайн навчання пояснюється його перевага- 
ми: індивідуально зручним часом та місцем навчання; комфорт- 
ним темпом процесу опанування курсу; гнучкістю та мобільніс- 
тю; сертифікацією як підтвердженням набутих знань і навичок та 
інше. До суттєвих переваг, які пропонують платформи останніми 
роками, можна віднести об’єднання декількох онлайн-курсів у 
цикли, а циклів курсів - у магістерські програми, які повністю  або 
частково можуть бути зараховані університетом. Таке відбу- 
вається лише у окремих західних університетах – партнерах сві- 
тових платформ МООС. Так, Coursera запустила низку магістер- 
ських програм в партнерстві з провідними університетами світу. 
Приклади часткового зарахування дисциплін в межах програм 
вищої освіти існують також на EdX, де запустили серію 
MicroMasters разом з MIT, Колумбійським університетом, Уніве- 
рситетом Берклі, завдяки якій для отримання ступеня магістра 
можна 25% завдань виконати онлайн. Решту — в університеті- 
партнері (куди має вступити студент фізично), якщо він є парт- 
нером EdX. Причому враження студентів щодо досвіду такого 
навчання засвідчують їх результати – у 91% з них вже є гаранто- 
вані місця роботи. На думку фахівців, динамічний розвиток он- 
лайн-навчання може призвести до схожих онлайн циклів і для 
бакалаврських програм [2]. 

Перспективними в Україні, на думку одного з засновників 
Prometheus Івана Примаченка, є подібні до наведеного і інші фо- 
рмати змішаного навчання у школах та університетах, наприклад, 
коли студенти переглядають відео-лекції, виконують завдання і 
отримують консультації на форумі онлайн у кращих викладачів 
країни і світу. А у оф-лайні проходять семінари, виконують фізи- 
чні лабораторні роботи і фінальний контроль. Подібні експери- 
менти у змішаному навчанні, зокрема, і за участі платформи 
Prometheus були реалізовані у 2018 році з провідними вітчизня- 
ними університетами. Передбачається, що подібні спільні проек- 
ти імплементації МООС в навчальний процес університетів і шкіл 
будуть і в наступному навчальному році. 

Окремим прикладом змішаного навчання у вітчизняних уні- 
верситетах, зокрема у КНЕУ імені Вадима Гетьмана є виконання 
індивідуальних або групових завдань за окремими дисциплінами 
шляхом проходження онлайн-курсу на одній з платформ навчан- 
ня та отримання відповідного сертифікату. За оцінками студентів 
подібний досвід є корисним як в частині набуття нових фахових 
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та мовних (для курсів іноземною мовою викладання) знань та на- 
вичок, так і розширення компетенцій щодо нового формату осві- 
тнього процесу. Таке збагачення іноді стає вирішальним для ви- 
значення подальшого навчання та виборі професії студентами. 

Отже, зважаючи на світові тенденції онлайн-освіти, можна 
вважати такі поодинокі спроби використання формату змішаного 
навчання вітчизняними освітніми закладами важливими кроками 
до розбудови інформальної освіти та укріплення тенденції «нав- 
чання протягом життя». 

Висновки. Отримані результати дослідження дозволяють кон- 
статувати, що у різних сферах життя і діяльності потрібно пос- 
тійно оновлювати і покращувати знання і навички. Самоосвіта за 
допомогою МООС платформ є гарною альтернативою тривалому 
і вартісному офлайн навчанню. Важливою і перспективною, на 
нашу думку, є освітня новація провідних світових університетів 
щодо зарахування частини навчальної програми студентів- 
магістрантів сертифікатами онлайн курсів деяких МООС плат- 
форм. Впевнені, що такі тенденції уможливлять підвищення дос- 
тупності освіти, урізноманітнять її форми та осучаснять процес 
навчання в цілому. 
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Керований нескінченним пошуком кращого життя та іннова- 
ційними технологіями, наш світ змінюється з вражаючою швид- 
кістю. Деякі з цих змін, такі як збільшення міграції, міжнародна 
торгівля та ксенофобія, привертають увагу до культурних відмін- 
ностей. Глобалізація об'єднує людей - і водночас роз’єднує їх. 
Хоча дослідження показують, що іммігранти створюють еконо- 
мічні вигоди для багатих країн, що приймають їх, обіцянка Дона- 
льда Трампа побудувати стіну між США і Мексикою стала 
центральною частиною його успішної кампанії за президентство. 
Антипатія до іммігрантів поширюється і в Європі. Росія викорис- 
товує антизахідну та ізоляціоністську пропаганду, щоб відволікти 
увагу від власної стагнуючої економіки і проблем з правами лю- 
дини, в той час як Китай виводить свої університети на перші по- 
зиції в глобальних рейтингах, запросивши науковців високого рі- 
вня з усього світу. Мобільність студентів невпинно зростає. 
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Є ряд економічно розвинених країн, як Канада, Швеція, Нова 
Зеландія, які активно розвивають мультикультурність населення, 
що дає високі економічні і соціальні результати. Проте, навіть  тут 
з'являються зростаючі ознаки ксенофобії. Дебати “цінностей” все 
частіше узурпуються політиками, щоб грати на популістських 
побоюваннях різноманітності. Загалом, соціально-наукові моделі 
культурних цінностей, які допомагають зрозуміти подібності і ві- 
дмінності, які зв'язують людей, сприяють ефективним комуніка- 
ціям, веденню бізнеса і урядування, усвідомлюються дуже мало. 
Все це робить міжкультурну компетентність однією з десяти 
найважливіших навичок 21 століття, як визначає Institute for the 
Future. 

Чи має культура вплив на економічний розвиток? Дані про 
країни та регіони показують, що це відбувається. Взяти хоча б дві 
колишні колонії, два подібних за площею, природними умовами і 
населенням острови у Карибському басейні: Барбадос – процві- 
таючу парламентську демократію британського типу, і Гаїті – 
найбіднішу і найменш керовану країну в регіоні, де жителі спові- 
дують культ вуду і тотальну недовіру та фаталізм. 

Безумовно, ефективна економічна та бізнес-поведінка в час 
глобалізації вимагає вміння системно та ефективно взаємодіяти 
серед різноманітних культур, використовуючи не стереотипи, а 
якісні великі дані (наприклад, World Values Survey). Компаніям і 
урядам необхідно розробляти не тільки відповідні політики та 
правила, а й дбати про моральне середовище міжкультурного ро- 
зуміння, без якого важко встановити суспільну довіру. Крос- 
культурні студії починають активно впроваджуватися до програм 
найкращих університетів і бізнес-шкіл світу. 

Ми робимо свій певний внесок у ці процеси у партнерстві Ка- 
нада-Україна. На основі наших двосторонніх досліджень ми про- 
вели презентацію нового курсу Cross-Cultural Analysis у Ontario 
Tech University (OTU), Канада. Цей курс забезпечує системний та 
вимірювальний підхід до глибоких цінностей, які справляють ве- 
личезний вплив на спілкування, прийняття рішень, економічну 
поведінку, відносини влади, свободу та безпеку, підприємництво, 
мотивацію та інші, набагато більш помітні, шари культури. Ще 
раніше, у 2016 році, ми провели пілотний колаборативний онлайн 
курс між OTU і КНЕУ “Культурні виміри і бізнес-стратегії”. По- 
тім був ряд досліджень і навчальних івентів в Україні, зокрема 
семінари “Культурний код в креативній економіці” в Європейсь- 
кій Школі Дизайну, Cultural Dimensions and Social Progress у Киє- 
во-Могилянській Академії, “Людський капітал: культура і нав- 
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чання” у Києво-Могилянській бізнес-школі, наразі ми проводимо 
студії Україна-Латвія-Канада з гендерно-культурних проблем ро- 
звитку ІТ індустрії та трансформуючого цифрового навчання. 

На черзі – дослідницький воркшоп «Крос-культурний інтелект 
і креативні бізнес-стратегії» в рамках проекту Creative Europe у 
Києві 12 червня 2019. Кому цікаво приєднатися – пишіть мотива- 
ційний лист! 

https://forms.gle/4z2DzDULgQCysrYD7. 
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Актуальність проблеми. Сучасний ринок праці переповнений 

новітніми технологіями, інноваційними ідеями, креативними 
умовами, однак, потребує людського капіталу в досягненні пос- 
тавлених цілей. Зокрема, молодих талановитих фахівців, наділе- 
них фаховими знаннями, комунікативними, лідерськими, органі- 
заторськими здібностями тощо. 

Новітній напрям - психологія бізнесу, лідерства та комуніка- 
цій, який виник на перетині низки дисциплін, насамперед, психо- 
логії, соціології, економіки та менеджменту, покликаний сприяти 
вирішенню актуальних питань сучасності. Зокрема, зростає за- 
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требуваність тих напрямів психологічної роботи, які пов’язані з 
психологічним супроводом діяльності різноманітних бізнес- 
структур. Сьогодні багатьом організаціям (компаніям, фірмам, 
підприємствам), які займаються виробництвом і продажем това- 
рів та послуг, для підвищення ефективності роботи необхідні біз- 
нес-психологи, які добре розуміють особливості сучасного бізне- 
су та роль людського фактора у досягненні поставлених цілей, 
здатні спрямовувати активність керівників і персоналу на подо- 
лання труднощів, підвищення конкурентоспроможності та розви- 
ток організації. Для фахівців, які будуть здійснювати психологіч- 
ний супровід роботи бізнес-організацій, важливо бачити усю 
багатоплановість, складність і суперечливість бізнесу. 

Результати дослідження. Задля реалізації поставленої мети у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка за- 
початкована освітня програма «Психологія бізнесу та управлін- 
ня» для підготовки фахівців з психології міжособистісного та ді- 
лового спілкування, бізнес-консультування, психологічної оцінки 
персоналу, управління персоналом, організаційної поведінки та 
прикладної етики, профілактики професійних деформацій, генде- 
рних відмінностей в сфері управлінської діяльності; медіапсихо- 
логії, психології реклами та PR тощо. 

Випускники спеціалізації «Психологія бізнесу та управління» 
можуть займати посади: бізнес-психолог, психолог-тренер, пси- 
холог-консультант; психолог-психометрист в системі підприєм- 
ницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, приватного 
сектора, коуч, консультант із психології управління та комуніка- 
цій, PR-менеджер, HR-менеджер, рекрутер, креативний директор, 
викладач психології бізнеcу та менеджменту. 

З метою популяризації даного напрямку нами проведений 
Кар’єрний Марафон «Освіта. Бізнес. Психологія». Унікальність 
цієї події була у поєднанні зусиль університетів, науковців, біз- 
несу та міжнародних експертів навколо ідеї вдосконалення змісту 
освіти, покращення готовності випускників ЗВО до умов сучас- 
ного ринку праці тощо. Особливий акцент марафону – психологія 
бізнесу і управління як освітня програма та розвиток назвичайно 
важливих для успішної кар’єри особистісних компетенцій студе- 
нтів (т.з. soft skills). Cтартував марафон низкою тренінгів відомих 
тренерів, на яких студенти опановували майстерність ораторства, 
вдосконалювали навички комунікації та роботи у команді, розви- 
вали емоційний інтелект. Кульмінацією заходу була Міжнародна 
науково-практична конференція «Психологія бізнесу та управ- 
ління: виклики сьогодення», до якої долучилися експерти з 10 
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країн – України, Австрії, Німеччини, Литви, Польщі, Фінляндії, 
Грузії, Йорданії, Таджикістану, Канади та науковці з 20 універси- 
тетів. Також наш проект «Психологія бізнесу та управління» плі- 
дно співпрацює із Львівською регіональною бізнес-платформою, 
регіональною радою підприємців у Львівській області, комітетом 
Освітньої та кадрової політики Львівської Торгово-промислової 
палати тощо. 

Перспективою подальшого розвитку даного напрямку є ство- 
рення усіх необхідних умов для успішного формування та розви- 
тку у студентів спеціальності «Психологія бізнесу та управління» 
особистісних та професійних компетенцій (soft skills), затребува- 
них роботодавцями, для підготовки до працевлаштування у біз- 
нес-організаціях. В основі формування професійних компетенцій 
майбутніх фахівців є комунікативні, організаторські та лідерські 
здібності. Також до числа Soft Skills відносяться ситуаційна обіз- 
наність, адаптивність або гнучкість, здатність бути дипломатич- 
ним і тактовним тощо. Отож, Soft Skills – це хороші манери і ри- 
си особистості, необхідні для взаємодії з іншими людьми у 
побудові з цими людьми партнерських відносин. Soft Skills за- 
стосовуються в будь-якій індустрії, у кожній професії, у всякому 
виді діяльності і у кожній міжособистісній співпраці. Для того, 
щоб розвивати у майбутніх фахівців так звані “м’які навички” або 
“гнучкі навички” Soft Skills слід розпочинати підготовку 
майбутніх фахівців цілеспрямовано, починаючи з першого року 
навчання у ЗВО. 

В розрізі «психологія бізнесу та управління» кожного бізнес- 
мена, студента-початківця чи іншої особистості цікавить питан- 
ня: «Як досягти успіху в бізнесі?» Входження в бізнес і його роз- 
виток здійснюється у певному психологічному та 
соціокультурному середовищі. На ефективність психологічного 
супроводу бізнесу впливає низка чинників, серед яких важливу 
роль відіграють знання про специфіку самої бізнесової діяльності 
та індивідуальні особливості особистості бізнесмена. Для прове- 
дення ефективних навчальних занять із студентами спеціальності 
«Психологія бізнесу та управління» слід враховувати, яким чи- 
ном люди уявляють собі успіх і успішність. Під поняттям «успіх» 
розуміємо об’єктивні досягнення в конкретній діяльності і в жит- 
ті в цілому, а поняття «успішність» відображає суб’єктивне пе- 
реживання та умови досягнення успіху. 

Психологічні дослідження [1-7] дозволяють виявити існуючі в 
суспільстві усталені уявлення про успіх і успішну людину, бажа- 
ні образи ідеалу успіху та прототипи успішної особистості. Так, 
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за сучасними даними, ідеальна успішна людина — цілеспрямова- 
на, товариська, розумна, матеріально забезпечена, відповідальна. 
Характеризуючи ідеальну успішну людину акцент робиться на 
особистісних характеристиках, на способах досягнення успіху, а 
не на конкретних результатах діяльності та інших проявах успі- ху. 
Образ реально успішної людини включає в себе матеріальне 
забезпечення, благополучну сім’ю, кар’єрний ріст, досягнення 
поставлених цілей, наявність престижної роботи, високий соціа- 
льний статус, наявність дітей, статус керівника, власний бізнес 
тощо. 

Сучасними вченими [2; 3; 4; 5] представлена типологія уяв- 
лень про успіх в залежності від типу відповідальності, зокрема 
виділяють: оптимально відповідальний тип; виконавчий тип; си- 
туативний; егоїстичний та функціональний. Оптимально відпові- 
дальний тип особистості пов’язує успіх і умови його досягнення з 
внутрішніми особистісними ресурсами — умінням приймати на 
себе відповідальність, реалізовувати свої здібності та можливості 
у процесі досягнення поставлених цілей, незважаючи на трудно- 
щі. 2. Люди виконавчого типу пов’язують уявлення про успіх і 
успішну особистість з домінуванням зовнішніх, соціально- 
визнаних критеріїв. Умовами досягнення успіху виступають зов- 
нішні чинники (везіння, сприятливий збіг обставин) та особисті- 
сні ресурси, що забезпечують успіх при відсутності зацікавлено- 
сті в діяльності (старання, цілеспрямованість). 3. Для 
представників ситуативного типу успіх — це досягнення постав- 
лених цілей, сприятливий збіг обставин, суспільне визнання. Во- 
ни частіше дають загальноприйняте визначення успіху, яке не ві- 
дрізняється оригінальністю і своєрідністю. 4. Особи егоїстичного 
типу в своїх уявленнях про успіх та успішність залежні від зна- 
чущої для конкретної особистості сфери або ситуації життєдіяль- 
ності. Часткове прийняття відповідальності визначає вказівку як 
умову досягнення успіху зовнішніх та внутрішніх особистісних 
ресурсів. Основні показники успіху для досліджуваних егоїстич- 
ного типу — це благополуччя в усьому, досягнення поставлених 
цілей, задоволеність собою і своїм життям. 5. Функціональний тип 
відповідальності характеризується тим, що у змісті уявлень про 
успіх та успішність і умов його досягнення в осіб цього типу 
домінують зовнішні, соціальні, критерії, що демонструють відсу- 
тність самостійності, усвідомленості при їх формуванні, бажання 
діяти строго за зразком, відповідно до інструкції. 

Мотивація досягнення — важливий чинник успішності в біз- 
несі та кар’єрі. Мотивація досягнення розглядається як рушійна 



147  

сила, що сприяє досягненню успіху. Цей вид мотивації відно- 
ситься до однієї з основних психогенних потреб, тобто потреб, 
пов’язаних з найбільш суттєвими сторонами життєдіяльності лю- 
дини, без яких неможливий повноцінний розвиток людини. Мо- 
тивація досягнення є ключовим джерелом в досягненні успіху. 

Власний досвід досягнень в діяльності. Реальний успіх є най- 
більш надійною підставою для того, щоб повірити в себе і бути 
здатним захиститися від невдач. Крім того, коли основу почуття 
власної ефективності складають фактичні дії і досягнення люди- 
ни, це зазвичай узагальнюється на низку схожих видів діяльності. 
Досягнутий успіх у меншій мірі підсилює відчуття самоефектив- 
ності, якщо виконуване завдання було легким, а не складним. 

Досвід інших людей (непрямий досвід) також є важливим 
джерелом самоефективності. Самоефективність зростає, коли 
люди спостерігають, як інші успішно справляються з вирішенням 
складних завдань. При цьому вони переконують себе в тому, що 
«якщо інші можуть зробити це, то і вони можуть досягти покра- 
щення своїх показників». Покладатися на досвід інших може бу- 
ти особливо важливо, коли існує невизначеність щодо власної 
здатності виконати певне завдання. Ця невизначеність може ви- 
никати з відсутності відповідного досвіду або фактичних даних, 
що дозволяють судити про виконання завдання. 

На думку видатного економіста Богдана Гаврилишина, до 
психологічних ознак успішних в бізнесі особистостей відносять: 
Креативність: щоб бути креативним, потрібно зберегти в собі 
трохи дитинства, дитячих мрій та фантазій. Мрія: починати пот- 
рібно з мрії, а не з якогось бізнес-плану. Виходити за рамки зви- 
чайного: дивитись на ситуації та проблеми з іншої, незвичної то- 
чки зору. Допитливість: постійно вчитись, дізнаватись щось нове, 
займатись самовдосконаленням у всіх напрямках, будувати осно- 
ву для перспективного майбутнього; успішна, ефективна людина 
все життя вчиться. Сильна воля і самодисципліна: потрібно на- 
вчитися робити те, що ти повинен робити, що корисно робити, 
радше ніж тільки те, що хочеться робити. Завжди вірити в свої 
сили і в свою мрію Продовжуйте мріяти про великі і навіть недо- 
сяжні на перший погляд речі [2]. 

Свою точку зору у поняття: «Успіх, невдача і привід продов- 
жувати творити» вкладає письменниця Елізабет Гілберт: «Якщо 
колись-якось велика невдача чи великий успіх розірвуть ваш зв'я- 
зок з вашим корінням, тоді ваш обов’язок – знову знайти шлях до 
свого коріння. Єдиний спосіб відновити цей зв'язок: засукати ру- 
кави і робити свою справу старанно і віддано, з повагою і шаною. 
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Не важливо, що саме ви робите, нехай вами керує любов. Ваше 
коріння – це те, на що ви спрямовуєте свою енергію з такою вра- 
жаючою відданістю, що кінцеві результати вже не мають велико- 
го значення» [2]. 

Узагальнюючи результати досліджень вітчизняних та зарубі- 
жних науковців, подаємо порівняльну характеристику психологі- 
чних ознак успішних та неуспішних в бізнесі особистостей (див. 
табл. 1). 

Таблиця 1 

Психологічні ознаки успішних та неуспішних особистостей 
Психологічні ознаки успішних 

особистостей 
Психологічні ознаки неуспіш- 

них особистостей 
Читають щодня Дивляться ТБ щодня 
Хвалять Критикують 
Використовують зміни Бояться змін 
Прощають інших Ображаються 
Розмовляють про ідеї Обговорюють людей 
Постійно навчаються Вважають, що і так все знають 
Беруть відповідальність за свої 
помилки 

Звинувачують інших у своїх 
невдачах 

Вміють дякувати Вважають, що їм всі винні 
Ставлять цілі і планують життя Не ставлять цілі 

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо якості успішної особис- 
тості: могутність бажань, потужний внутрішній імпульс, виправ- 
даний оптимізм, відкритість реальним фактам, компетентність в 
часі, цілеспрямованість, харизма, схильність до ризику, відчуття 
змін, відповідальність і моральність, висока духовність, ясність 
мислення і безальтернативність, раціональне ставлення до гро- 
шей, самореалізація в бізнесі, демократичність і скромність, уні- 
кальність. 
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Актуальність теми. Швидкий розвиток інформаційних техно- 
логій спричиняє зміни у всіх сферах життя суспільства, в тому 
числі й у бізнес-середовищі. Цифровізація економіки призводить 
до появи нових робочих місць, які базуються на використанні та- 
ких технологій як штучний інтелект, віртуальна та доповнена ре- 
альність, Інтернет речей, блокчейн, хмарні обчислення. Ці дина- 
мічні зміни відображаються й у підходах до організації бізнес- 
освіти. З метою найповнішого задоволення потреб бізнес- 
середовища у навчанні з актуальних тем та технологій все попу- 
лярнішими стають короткострокові курси, що пропонуються уні- 
верситетами. 

Постановка проблеми. Метою дослідження є аналіз змісту ко- 
роткострокових навчальних програм, що пропонуються визнани- 
ми у світі університетами-лідерами бізнес-освіти. 

Результати дослідження. Відповідно до рейтингу глобального 
ринку бізнес-освіти університети США займають провідні пози- 
ції (55 % бізнес-установ з перших 20-ти в переліку) [1]. У той же 
час спостерігається значне зростання якості бізнес-освіти в шко- 
лах Китаю, Індії, Сінгапуру, Південної Кореї, Японії і Гонконгу. 
Наприклад, рейтинг бізнес-школи CEIBS (Китай) піднявся з 11-го 
місця у 2017 р. до 5-го у 2019 р., рейтинг Бізнес-школи Націона- 
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льного університету Сінгапуру зріс з 26-го місця у 2017 р. до 17- 
го у 2019 р. Збільшення попиту обумовлено постійно зростаючою 
економікою, гострою нестачею кваліфікованих керівників і збі- 
льшенням кількості акредитованих в цьому регіоні бізнес-шкіл. 

Вагомою перевагою таких курсів є те, що там навчаються, як 
правило, досить успішні люди, керівники підприємств із різних 
країн. Таким чином, усі учасники утворюють віртуальну спільно- 
ту і в подальшому спілкуються й ефективно співпрацюють. 

Окрім широкого спектру академічних програм (MBA, Executive 
MBA, PhD) усі відомі світові університети пропонують й перелік 
короткострокових навчальних курсів. Проаналізуємо ті, які 
запроваджено у Вищій школі бізнесу Стенфордського універ- 
ситету (США), Лондонській школі бізнесу і фінансів, IMD Бізнес 
школі (Швейцарія). 

Вища школа бізнесу Стенфордського університету (США) 
(Stanford Graduate School of Business) займає перше місце у рей- 
тингу глобального ринку бізнес-освіти [1]. Випускниками школи 
є: Генеральный директор General Motors Мэрі Барра, президент і 
генеральний директор eBay Джон Донахью, голова ради дирек- 
торів Cisco Systems Джон Моргридж та багато інших відомих й 
успішних топ-менеджерів. Бізнес-школа ефективно співпрацює із 
компаніями Силіконової долини [2]. Коротко охарактеризуємо 
деякі короткострокові навчальні курси, які пропонуються [3]. 

«Interpersonal Dynamics for High-Performance Executives» – це 6-
ти денна програма, метою якої є розвиток лідерських якостей у 
міжособистісному спілкуванні, удосконалення методів впливу, 
формування ефективного зворотного зв’язку. Пропонується для 
топ-менеджерів із досвідом керування не менш ніж 7 років. 

«Managing Teams for Innovation and Success» – це 5-ти денна 
програма, яка висвітлює такі питання: організація взаємодії у ко- 
манді, дизайнерське мислення для вирішення завдань інновацій- 
ної команди, підходи до просування інновацій та багато інших. 

«Design Thinking Bootcamp: From Insights to Innovations» – це 4-
х денна програма. У процесі навчання слухачі знайомляться з 
елементами проектно-орієнтованого процесу мислення, скерова- 
ного на користувача; розробляють плани дій для реальних робо- 
чих проектів; удосконалюють методики інтерв’ю та спостере- 
ження тощо. 

«Big Data, Strategic Decisions: Analysis to Action» – це 6-ти денна 
програма, протягом якої слухачі засвоюють основи ма- шинного 
навчання, знайомляться з ризиками, небезпеками та но- рмами 
поведінки при використанні великих даних (Big Data) та 
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штучного інтелекту тощо. Заняття проводять також й лідери Си- 
ліконової долини, які діляться своїм досвідом, як найкраще вико- 
ристовувати дані в бізнес-контексті. 

Лондонська школа бізнесу і фінансів, яка займає шосту пози- 
цію у рейтингу глобального ринку бізнес-освіти, пропонує коро- 
ткострокові навчальні курси з термінами від двох до чотирьох днів 
(відповідно 14 або 28 годин) [4]. Серед них: «Finance for Non-
Finance», «Managers Blockchain Master Class for Business Leader», 
«Raising Finance for your Business» та багато інших. На- приклад, 
вивчаючи курс «Emerging Technologies» слухачі мають 
можливість ознайомитися із інформаційними технологіями, за- 
стосування яких поширюється у сучасному бізнес-середовищі. 
Такими технологіями є: штучний інтелект, віртуальна та допов- 
нена реальність, Інтернет речей, блокчейн, хмарні обчислення, які 
використовуються у транспорті, логістиці, туризмі, фінансо- вих 
послугах тощо. Зазначається, що використання штучного ін- 
телекту підвищує потенційні доходи у галузі транспорту та логіс- 
тики на 89 %, збільшує додаткову вартість у банківському  секторі 
на 50 %. Динамічний розвиток новітніх технологій спри- чиняє 
появу нових професій, таких як розробник віртуальної реа- 
льності, інженер кібербезпеки тощо [5]. 

Ключовими напрямками курсу «Financial Planning and 
Analysis» (28 годин) є практичне застосування фінансових моде- 
лей та аналізу для оцінки стратегічних та операційних операцій; 
аналіз та оцінювання розробки нових продуктів. Слухачів також 
знайомлять із стратегічним плануванням, управлінською звітніс- 
тю й підтримкою прийняття рішень та ін. 

Іншим напрямком розвитку бізнес-освіти є організація літніх та 
зимових бізнес-шкіл. Лондонська школа бізнесу і фінансів 
пропонує такі курси, як «Global Marketing Practices», «Corporate 
Finance in Practice», «Strategic Management and Leadership», за- 
няття в яких відбуваються протягом одного тижня. 

Відома у світовому освітньому середовищі й IMD Бізнес шко- 
ла (Швейцарія), яка розташована у мальовничому куточку Ло- 
занни на березі Женевського озера та нараховує більше ніж 80 000 
випускників [6]. За версією Financial Times у рейтингу про- грам 
навчання для керівників Школа займає 1-е місце [7]. 

Короткострокові навчальні курси, які пропонуються IMD Біз- 
нес школою, об’єднані у групи. 

1. Цільові програми. Серед них: 
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- «Digital Transformation for Boards» (термін – 6 днів). Розгля- 
даються питання кібербезпеки; вплив соціальних медіа; цифрова 
трансформація для менеджменту тощо). 

- «Driving Strategic Innovation» (термін – 6 днів). Висвітлю- 
ються проблеми побудови інноваційних та технологічних страте- 
гій. 

- «Strategic Finance» (термін – 5 днів). Аналізуються питання 
моделювання процесів злиття та поглинання кампаній для по- 
ліпшення стратегічного мислення, прийняття рішень і вирішення 
проблем у конкурентному середовищі. Пропонується й інші про- 
грами з актуальних проблем. 

2. Програми цифрової трансформації. У перелік включено такі 
програми: 

- «Digital Strategy & Analytics» (термін – 5 днів). Курс включає 
питання створення ефективної цифрової стратегії з елементами 
штучного інтелекту, аналітикою даних на базі практико- 
зорієнтованого підходу. 

- «Business Analytics for Leaders» (термін – 8 тижнів). Це най- 
новіша онлайн-програма, спрямована на розвиток стратегічного 
розуміння великих даних і цифрової аналітики та їх практичного 
застосування. В анотації зазначено, що у 2019 році більше поло- 
вини компаній витратять понад 50 мільйонів доларів на великі дані 
та штучний інтелект, а за прогнозами кількість робочих місць, 
пов’язаних з аналітикою й великими даними, збільшиться на 15% 
до майже 2,75 мільйонів [8]. 

3. Он-лайн програми. Це 8-ми тижневі курси, які здійснюють- 
ся он-лайн. Серед них – «Digital Disruption» (аналіз можливостей 
та загроз цифрової трансформації економіки, розробка стратегій 
для отримання конкурентних переваг, оцифрування існуючих бі- 
знес-моделей тощо). Пропонуються й інші курси: «Inspirational 
Leadership», «Strategic Thinking» та ін. 

Висновки. За результатами здійсненого дослідження можна 
зробити висновок, що через динамічний розвиток інформаційних 
технологій відбуваються зміни у всіх сферах діяльності суспільс- 
тва. Короткострокові програми навчання мають потенціал більш 
гнучкого адаптування до потреб ринкового середовища й, відпо- 
відно, є більш придатними для їх використання. Саме різномані- 
тність програм бізнес-освіти дає можливість керівникам підпри- 
ємств обрати ті, які необхідні для розвитку як особистісних, так і 
професійних компетентностей працівників у той чи іншій сфері. 
Важливим є також те, що такі програми базуються на предметно- 
орієнтованому підході та вміщують практичний аспект. Таким 
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чином, короткострокові курси є достатньо затребуваними у біз- 
нес-середовищі, орієнтованому на застосування новітніх техно- 
логій. 
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Актуальность. Со второй половины XX в. ведущие государст- 
ва мира начали рассматривать международные образовательные 
обмены и программы и конкретно экспорт образования как часть 
своей внешней политики, поставив их по важности в один ряд с 
военной и экономической помощью другим странам. Мировой 
рынок образования на данный момент одна из самых интенсивно 
развивающихся областей экономики. Сегодня рынок образовате- 
льных услуг достигает объемов продаж в нескольких десятков 
миллиардов долларов, а миграционные потоки в рамках между- 
народных образовательных обменов - миллионов человек в год. 

Постановка задачи. Привлечение студентов во многих странах 
является одним из стратегических государственных приоритетов. 
Мероприятия по увеличению числа иностранных студентов яв- 
ляются частью государственной политики ряда стран, проводится 
специальный анализ миграционных потоков студентов, разра- 
батываются системы управления ими и их материально- 
финансовым обеспечением. 

В условиях глобализации мировой экономики, конкуренции на 
мировых рынках товаров и услуг в Украине необходима выра- 
ботка государственной политики в отношении экспорта образо- 
вательных услуг, которая бы являлась дополнительным факторов 
развития украинского экспорта научной и технической продук- 
ции. Это обстоятельство обусловливает необходимость изучения 
опыта развитых стран и разработки рекомендаций для отечест- 
венных институций на его основе. 

Результаты исследования. Под образованием понимается це- 
ленаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че- 
ловека, общества, государства, сопровождающийся достижением 
гражданином установленных государством образовательных 
уровней [1]. 

Экспорт образования достаточно широкое понятие и включает 
в себя разные формы предоставления образовательных услуг. На 

mailto:v.momot@khai.edu
mailto:v.momot@khai.edu


157  

сегодняшний день существуют, как минимум, четыре модели, 
каждую из которых можно отнести к экспорту образования: 

1) обучение студентов за рубежом - когда студент едет на 
учебу непосредственно за границу; 

2) дистанционное обучение - соответствует такой форме тор- 
говли, когда границу пересекает только сама услуга; 

3) коммерческое учреждение филиалов вузов за границей или 
партнерство с учебными заведениями внутри страны; 

4) обмен преподавателями. 
Если говорить об экспортируемых предметах, то ими все в 

большей степени выступают курсы по изучению языков, обуче- 
ние иностранцев в школах, различные средства для повышения 
квалификации, в последние годы - дистанционное обучение. 
Также предметами экспорта служат: программы, методические 
пособия, книги и пр. 

Большинство иностранных студентов предпочитают учиться в 
промышленно развитых странах, имеющих соответствующую 

образовательную инфраструктуру и педагогические кадры. Сис- 
тема образования, наравне с культурной индустрией в самом ши- 

роком понимании, является важным слагаемым образа страны. 
Для любой развитой страны мира экспорт образования имеет 

большое геополитическое значение, потому что от того, где бу- 
дут учиться иностранные студенты, во многом будет зависеть, 
какие люди встанут у руля власти в разных странах мира через 

несколько лет и какие ценности при этом они будут наследовать . 
Не менее важная цель для государства кроме платы учащихся 

за свое проживание и обучение - это возможность получить ква- 
лифицированных специалистов, остающихся работать в стране 
после завершения обучения. 

Не менее активными участниками в конкурентной борьбе за 
привлечение к себе на учебу иностранных граждан выступают и 
сами вузы. Основные причины этого состоят в том, что экспорт 
образования: 

• является важным источником дохода вузов, обеспечивая не- 
зависимый приток средств; 

• является необходимым условием эффективного развития об- 
разования и науки, что способствует повышению авторитета вуза 
и составляющей его благоприятного имиджа. 

На международном рынке образовательных услуг основная 
доля (около 70%) всех иностранных студентов приходится на 
США, Великобританию, Германию, Францию, Австралию, Кана- 
ду и Японию. На данный момент вышеперечисленные страны яв- 



158  

ляются безусловными лидерами в области экспорта образования, 
а дипломы вузов этих стран имеют широкое признание во всем 
мире. Это, несомненно, связано с высоким уровнем экономиче- 
ского и культурного развития этих стран [2, 3]. 

Факторы, ускоряющие рост экспорта образования. 
I. Финансовая доступность получения образования в вузах 

страны, возможность оплаты студентом обучения и проживания. 
Этому могут способствовать: возможность получения бесплатно- 
го образования, низкая стоимость обучения, получение кредитов 
на обучение, грантов от вуза, снижение стоимости проживания за 
счет размещения в вузовских кампусах. государственная поддер- 
жка в виде разнообразных программ материальной поддержки 
студентов, гибкие системы оплаты обучения, осуществляемый 
полностью или частично именно за счет государств. 

Как вид доступности получения образования можно расмат- 
ривать упрощенную процедуру поступления, например на основе 
прохождение теста или собеседования. 

Также немаловажен удобный визовый режим в государстве- 
экспортере, отсутствие дополнительных процедур и затруднений 
при получении визы на проживание. 

2. Растущая потребность в качественном образовании стиму- 
лирует престижные вузы к открытию новых филиалов, открытию 
новых факультетов и специальностей (в случае открытия филиа- 
лов на территории этих стран). Данный фактор может способст- 
вовать повышению потребления образовательных услуг. 

3. Активная маркетинговая кампания, проводимая вузами в 
странах - импортерах образования, позволяет добиться повыше- 
ния спроса на образовательные услуги данного вуза, формирует 
положительный имидж вуза и благоприятное впечатление о вузе. 

4. Внедрение инновационных технологий в образование за 
счет использования современных технических средств и инфор- 
мационных технологий: новейшая материальная база, удобная 
связь с преподавателями, наличие электронной библиотеки - все 
это безусловно способствуют повышению привлекательности ву- 
за, повышению его престижа и связано напрямую с повышением 
спроса. 

6. Опыт присутствия вуза на рынке образовательных услуг, 
который, вызывает уважение и доверие у потребителей. Также 
более опытные вузы лучше информированы о маркетинговой си- 
туации на рынке образовательных услуг и могут быстрее и пра- 
вильнее реагировать на изменение ситуации на рынке. 
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Также на распределение потоков миграции студентов влияют 
следующие основные причины: 

1) территориальная близость государств-импортеров и госу- 
дарств-экспортеров друг к другу; 

2) налаженность культурных и экономических связей между 
государствами; 

3) сходство языков и традиций; 
4) престижность, активная маркетинговая политика; 
5) доступность образования при высоком качестве. 
Факторы, замедляющие рост экспорта образования: 
1. Нестабильная политическая ситуация, повышение кримино- 

генной обстановки, возникновение очагов межрасовых и межна- 
циональных конфликтов в отдельных регионах приводит к уси- 
лению угрозы личной безопасности учащихся. Имея  возможность 
выбора, они предпочтут обучаться там, где могут не опасаться за 
свою жизнь и здоровье. 

2. Рынок образовательных услуг постоянно расширяется, все 
большее количество вузов в разных странах понимают, что обра- 
зование - это выгодный экспортный товар, новые вузы отк- 
рывают программы для иностранных студентов. Конкуренция на 
мировом рынке образования держится на высоком уровне и явля- 
ется одной из причин периодического перераспределения пото- 
ков иностранных студентов. 

3. Общеевропейские стандарты образования нашли свое отра- 
жение в Болонском процессе. Европейские вузы, несоответству- 
ющие этим стандартам, может получить негативных отзывы о 
своей деятельности, что повлияет на ухудшение его имиджа в 
глазах студентов и снижение привлекательности для получения 
образовательных услуг. 

4. Результатом неправильно организованной системы мене- 
джмента качества вуза может стать устаревание и чрезмерный 
износ материальной базы, снижение уровня квалификации про- 
фессорско-преподавательского состава, устаревание программ 
обучения студентов, что может плохо сказаться на общественном 
мнении о качестве образования в данном вузе. 

Выводы. Украина обладает почти 1% международного рынка 
образовательных услуг и имеет хорошие перспективы развития 
этого направления, и закрепление на мировом рынке высокоин- 
теллектуальных услуг, что может приносить неплохую прибыль 
для страны [4]. 

Украине следует выработать государственную политику, на- 
правленную на стимулирование експорта образовательных услуг 
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и провести ряд рассмотренных мер. направленных на привлече- 
ние иностранных студентов. Привлечение иностранных студен- 
тов будет не только способствовать увеличению дохода государ- 
ства и вузов, но и поможет в определенной степени решить 
проблему нехватки специалистов на рынке труда. 
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Актуальність. Креативний менеджмент – сукупність цілесп- 
рямованих дій і вчинків керівників підприємства, спрямованих на 
акумулювання креативних ідей щодо розв’язання виробничо- 
господарських проблем, подолання їх наслідків тощо, а також 
сприяння творчому розвитку трудового колективу й окремих 
працівників. Метою креативного менеджменту є генерація нових 
ідей і пошук нових рішень для досягнення успіху країни, фірми та 
організації в різних областях. Креативний менеджмент спря- 
мований на всебічне розкриття творчих здібностей людей, тоді як 
традиційне адміністрування засноване на виконанні людьми тве- 
рдо встановлених правил і не спрямоване на виявлення ними іні- 
ціативи і розкриття всіх своїх здібностей. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є креатив- 
ний менеджмент і його вплив на формування підприємницького 
мислення та розвиток креативного потенціалу компанії. Дослі- 
дження ключових дій з розвитку креативності менеджерів на всіх 

mailto:danylevychnatali@gmasl.com
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етапах професійної підготовки, а також створення креативних 
організацій. 

Результати дослідження. Креативність завжди була основним 
джерелом розвитку суспільства. Так, якщо у давнину і середні 
століття креативність проявлялася в основному в мистецтві, то, 
починаючи з другої половини XVII ст. і до першої половини ХІХ 
ст., вона проявлялася, в основному, в науці і мистецтві. З другої 
половини XIX ст. в науці і техніці, а з середини XX ст. вона про- 
являється в першу чергу в техніці та економіці [1]. 

В даний час креативність у розвинених країнах стає постійною 
практикою і основним джерелом конкурентної переваги. Практи- 
чно в будь-якій галузі виробництва перемагає в кінцевому підсу- 
мку той, хто володіє творчим потенціалом. У науковій літературі 
існує безліч різноманітних підходів до трактування поняття «кре- 
ативний менеджмент» [2]. Креативний менеджмент – підсистема 
інноваційного менеджменту, що забезпечує здатність суб’єктів 
управління висувати та розвивати нові ідеї, які набирають форми 
наукової або технологічної інформації. Креативний менеджмент 
– одна з функцій менеджменту, яка спрямована на забезпечення 
здатності суб’єктів управління висувати та розвивати нові ідеї, які 
набирають форми наукової, технологічної інформації та аку- 
мулювання нових ідей. Креативний менеджмент – сукупність 
сприятливих умов, що створюються керівниками підприємства 
для творчого розвитку трудового колективу й окремих працівни- 
ків із метою акумулювання креативних ідей щодо вирішення ви- 
робничо-господарських проблем, подолання їх наслідків[3]. 

Креативність, як і будь-який якість характеру можна розвива- 
ти і стимулювати. У кожному з нас закладено потенційні здібно- 
сті, які при грамотному підході можна розкрити. Для цього необ- 
хідно створити сприятливий психологічний клімат у колективі 

Розвиток креативності в Україні здійснюється переважно в 
рамках тренінгових компаній. Широке розповсюдження отрима- 
ли короткострокові тренінги розвитку творчих здібностей керів- 
ників, орієнтовані передусім на досвідчених фахівців із закінче- 
ною вищою освітою. Однак короткострокові тренінги та курси не 
вирішують проблему, оскільки розвиток стійких навичок креати- 
вності можливо лише на регулярній основі протягом досить три- 
валого часу [4]. Тому виникає необхідність перегляду сформова- 
ної системи підготовки: розвиток креативності як основний 
професійної компетенції має стати головною метою на протязі 
всього періоду професійної підготовки. 
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Креативний потенціал компанії можна визначити як здатності 
компанії до прийняття і реалізації креативних управлінських рі- 
шень, що сприяють досягненню поставлених компанією цілей і 
формування унікальних конкурентних переваг за рахунок вико- 
ристання власних і залучених ресурсів. У сучасних умовах креа- 
тивність й її фактори є детермінантами успішної управлінської 
діяльності, оскільки сприяють швидкому прийняттю рішень, роз- 
робки оригінальних стратегій, впровадження інновацій та реалі- 
зації інших важливих управлінських функцій [5]. Управлінська 
креативність – це соціально-професійна компетенція суб’єктів ді- 
яльності, що передбачає здатність до продуктивної активності, 
результатом якої є формування нових нестандартних підходів, 
технологій і методів здійснення функцій з управління соціальни- 
ми групами і організаціями. 

В основу побудови креативних структур має бути покладено 
цільове управління, оскільки вся діяльність організації визнача- 
ється постановкою цілей, а суттю управлінського впливу є досяг- 
нення запланованого результату. Системно-цільове управління 
засноване на правильному розподілі провідних цілей на другоря- 
дні мети, яке дозволяє пов'язати завдання кожного співробітника 
підприємства з місією і баченням організації і врахувати потреби 
зацікавлених сторін. 

Ключовими діями з розвитку креативності менеджерів на всіх 
етапах професійної підготовки є: створення нормативно-правової 
бази, що регламентує розвиток креативності управлінців; розроб- 
ка і впровадження програм по підготовці викладачів і тренерів з 
високим рівнем розвитку креативності у навчальні плани ВНЗ; 
видання літератури з проблем діагностики та розвитку креатив- 
ності. Таким чином творчим людям притаманні наступні особис- 
тісні риси: ¾ незалежність – особистісні стандарти важливіші за 
стандарти групи, ¾ неконформність оцінок і суджень; ¾ відкри- 
тість розуму – готовність повірити своїм і чужим фантазіям, 
сприйняття нового і незвичного; ¾ висока толерантність до неви- 
значених і нерозв’язних ситуацій, конструктивна активність в цих 
ситуаціях; ¾ розвинуте естетичне відчуття, прагнення до краси. Як 
критерії креативності доцільно розглядати комплекс таких 
властивостей інтелектуальної діяльності: ¾ побіжність (кі- лькість 
ідей, що виникають за одиницю часу); ¾ оригінальність (здібність 
продукувати «рідкісні» ідеї, відмінні від загальноприй- нятих, 
типових); ¾ сприйнятливість (чутливість до незвичайних деталей, 
суперечностей і невизначеності, а також готовність гну- чкої 
швидко переключатися з однієї ідеї на іншу); ¾ метафорич- 
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ність (готовність працювати у фантастичному, незвичному кон- 
тексті, схильність використовувати символічні, асоціативні засо- 
би для вираження своїх думок, уміння бачити в простому склад- 
не, складному – просте). 

Для формування креативної організації необхідне послідовне 
здійснення кадрового, управлінського та організаційного проек- 
тування. При організаційній побудові в рамках цільової, функці- 
онально-технологічної та структурної моделей повинні врахову- 
ватися і погоджуватися три виділених рівня: особистісний, 
груповий і організаційний. У зв’язку з цим виникає необхідність 
проведення теоретичних і прикладних досліджень, спрямованих 
на виявлення особливостей креативності як детермінанти управ- 
лінської діяльності, факторів креативності, зон сензитивності, 
принципів і ефективних методів розвитку творчих здібностей ке- 
рівників творчими колективами. Основними елементами управ- 
ління такими творчими колективами є: ¾ постановка задачі; ¾ 
формування робочої групи; ¾ планування та розподіл завдань; ¾ 
ресурси; ¾ свобода дій; ¾ заохочення; ¾ організаційна підтрим- 
ка; ¾ право на помилку; ¾ повага до думки партнерів. 

Висновки. Таким чином, креативний менеджмент є конкрет- 
ною функцією управління в системі менеджменту підприємства. 
Метою її формування є створення на підприємстві сприятливих 
умов для творчого розвитку як трудового колективу, так і окре- 
мих осіб з метою акумулювання креативних ідей і рішень у фор- 
мі наукової і технологічної інформації, що може бути використа- 
на для вирішення виробничо-господарських проблем організації 
або отримання нових можливостей для її розвитку. Креативні ке- 
рівники, які надають перевагу новаторським рішенням, відрізня- 
ються оригінальністю поглядів, гнучкістю і конструктивністю дій 
у нестандартних ситуаціях, незалежністю суджень. Такі управлі- 
нці цінують творчий підхід в інших людях, створюють умови для 
творчого прояву ініціативи. Вони настирливі у виконанні за- 
вдань, прагнуть вчитись на помилках і готові ризикувати. Креа- 
тивні керівники роблять працю яскравішою, цікавішою, перетво- 
рюючи її на щось нове і неповторне. 
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Суть будь-якого бізнесу: персонал, продукт, прибуток. Якщо 
у вас проблеми з першим пунктом, про два інших можете забу- 

ти. 
Лі Якокка. 

 

Актуальність. Твердження про особливу роль персоналу як 
найважливішого ресурсу компанії є одним із незаперечних у біз- 
несі. На відміну від інших ресурсів, персонал потребує додатко- 
вого механізму активізації свого потенціалу, що відбувається че- 
рез різноманітні моделі мотивації. Однак, впровадження дієвої 
системи мотиваційних заходів не дасть результатів без поперед- 
ньої оцінки ефективності та якості роботи персоналу. Будь-який 
стимул діє лиш в умовах порівняння затрачених зусиль. Саме то- 
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му підприємство в процесі свого функціонування рано чи пізно 
зіштовхується з необхідністю проведення оцінки ефективності 
використання людських ресурсів, та впровадження на її основі 
адекватного механізму мотивації. Одним із інструментів реаліза- 
ції цих заходів є розробка та впровадження інструментарію КРІ 
(Key Performance Indicators) як сукупності фінансових і нефінан- 
сових індикаторів оцінки та контролю ділової активності персо- 
налу, підрозділу і компанії. 

Постановка проблеми. Цілями дослідження є: 
• формування єдиного розуміння потреби у впровадженні мо- 

делі KPІ для оцінки та мотивації персоналу;• обґрунтування пе- 
реваг впровадження КРІ на рівні підприємства та підрозділу;• об- 
ґрунтування переваг впровадження КРІ на рівні працівника. 

Впровадження інструментарію КРІ дуже часто супроводжу- 
ється певними ризиками, розуміння та протидія яким, забезпе- 
чить гармонізацію процесу розробки мотиваційних та оціночних 
процедур. 

Результати дослідження. Основний принцип моделі KPI – 
«щоб чимось управляти, потрібно це виміряти». З цієї точки зору 
можна виділити два рівні впровадження КРІ: на рівні підприємс- 
тва та на рівні окремого працівника: 

1) КРІ – це інструмент оперативного контролінгу, який забез- 
печує досягнення стратегічних і тактичних цілей компанії (фокус 
компанії).;2) КРІ – це пов’язані з цілями компанії персоналізовані 
цільові показники, визначені для конкретних працівників (фокус 
працівника). 

Впровадження КРІ на рівні компанії розглядається як інстру- 
ментарій оперативного контролінгу при впровадження такої мо- 
делі як Збалансована система показників (BSC). Основне призна- 
ченняBSC на рівні підприємства – «ретранслювати» стратегію 
компанії у конкретні заходи (проекти) та показники ефективності 
їх реалізації через призму 4 блоків: фінанси, внутрішні бізнес- 
процеси, персонал та споживачі. 

Впровадження КРІ на рівні окремого працівника нерозривно 
пов’язується з оцінюваннямрезультативності щодо досягнен- 
ня«ретрансльованих» параметрів стратегії за конкретний період 
часу та винагороди за отриманірезультати. 

Реалізація моделі КРІ на рівні підприємствадозволить: 
1) Конкретизувати стратегічні цілі підприємства в показниках 

поточної діяльності (блок «Фінанси»); 
2) Визначити конкретні заходи для досягнення показників (на 

рівні дирекцій, підрозділів, відділів) (блок «Внутрішні процеси»). 
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3) Пов’язати дотримання стандартів якості з показниками за- 
доволеності споживачів (блок «Споживачі»). 

4) Встановити причинно-наслідкові зв’язки між діями персо- 
налу і результатами. (блок Персонал) (по кожному підрозділу 
компанії). 

5) Моніторити відхилення та приймати оперативні рішення не 
після звітного періоду, а в процесідіяльності. 

Реалізація моделі КРІ на рівні окремих підрозділівкомпанії до- 
зволить: 

1) Формалізувати визначення конкретних цілейдля працівни- 
ків підприємства за принципом «від цілі – до дії». Зробити поса- 
дові інструкції реальним інструментом в процесі роботи. 

2) Здійснити оцінку ефективності роботипрацівника в кон- 
тексті досягнення цілей підрозділу та персональних цілей. Стає 
очевидним вклад підрозділу (відділу, служби) в досягнення пока- 
зників підприємства в цілому та в роботу інших підрозділів 
(швидке усунення «вузькихмісць»). 

3) Диференціювати винагороду працівника за: 
- досягнення результатів підрозділу (менша частина винаго- 

роди); 
- персональних результатів (більша частина винагороди). 
4) Застосувати індивідуальну модель мотивації, прив’язати 

потребу у розвитку і навчанні до конкретних (виявлених в ході 
оцінки), потреб конкретного працівника. Пов’язати індивідуальні 
плани розвитку із встановленими КРІ. 

5) Врахувати перспективні тенденції на ринку праці (особлит- 
вості потреб персоналу – як різних представників «теорії поко- 
лінь»). 

Реалізація моделі КРІ на рівні працівникадозволить: 
1) Отримати ефективну систему мотивації, яка дозволяє 

пов’язати залежність своєї винагороди від рівня виконання за- 
вдань. 

2) Впровадження КРІ дозволяє «задуматись» над можливостя- 
ми вдосконалення (оптимізації) своєї роботи для досягнення ви- 
щих показників продуктивності (наприклад, електронний доку- 
ментообіг тощо). КРІ активізує новаторство. Руйнується міф 
«ініціатива карається…» 

3) Отримати справедливу систему винагороди, яка буде адек- 
ватна трудовому, творчому, інтелектуальному внеску працівника. 
Правила визначення винагороди стають прозорі, однозначні та 
відкриті. 
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4) Отримати сучасну систему мотивації – формування відчут- 
тя причетності працівника до розвитку підприємства: розвиток 
підприємства – добробут персоналу. Європейські цінності в дії. 

Очікувані проблеми впровадження КРІ та шляхи їх подолання: 
1) Ризик зміни функцій працівників. КРІ встановлюється для 

існуючих функцій. «Реконфігурація» не повинна пов’язуватись із 
КРІ. 

2) Супротив персоналу. Не є виключенням, а супроводжуєть- 
ся практично у всіх випадках впровадження КРІ. Долається шля- 
хом проведення тренінгів, роз’яснень, бенчмаркінгу (викорис- 
тання кращої практики). 

3) Супротив керівників підрозділів. Очевидна реакція, 
пов’язана із думкою, що додається «рутина» в потребі оцінки пе- 
рсоналу. Долається шляхом делегування власне «рутинних» фун- 
кцій персоналу підрозділу кращим (відповідальнішим) працівни- 
кам. Кількість делегованих завдань збільшує загальний показник 
керівника, а ніж у випадку, коли всі процеси «замкнені» на ньо- 
му. 

4) Інформація про способи визначення КРІ має бути доступ- 
ною, достовірною, враховувати специфіку виробничих циклів та 
«сезонність» у навантаженнях в роботі відділів. 

5) Впровадження КРІ не може відбуватись у межах бюджету 
діючої системи преміювання. Діюча система преміювання шви- 
дше відображає винагороду за командні результати. Впрова- 
дження КРІ потребує додаткового фінансування індивідуальної 
винагороди. 

6) Впровадження моделі КРІ потребує часу на «налаштуван- 
ня». 

Висновки. Впровадження інструментарію КРІ для оцінки ефе- 
ктивності роботи та розробки адекватної системи мотивації пер- 
соналу є важливим аспектом практичної реалізації стратегії ком- 
панії. Його дієвість проявляється в посиленні ролі працівника в 
досягненні поставлених компанією стратегічних цілей, зростанні 
відчуття причетності до зростання компанії, чіткому розумінню 
взаємозв’язку між реалізацією своїх професійних компетенцій і 
знань із досягнутими результатами та винагородою за них. 
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Актуальність. Людські ресурси формують необхідне підґрунтя 
для забезпечення соціально-економічного розвитку країни та її 
регіонів, а також у досягненні конкурентоспроможності вітчиз- 
няних підприємств різних видів економічної діяльності. Рівень 
розвитку людських ресурсів формує можливість їх ефективного 
використання при формуванні стійких конкурентних позицій на- 
ціональної економіки, регіональної економіки та підприємств. 

Постановка проблеми. Метою даного дослідження є обґрунту- 
вання системи принципів та критеріїв проблемно-орієнтованого 
розвитку людських ресурсів на національному, регіональному рі- 
внях та рівні підприємства, що є базою для розробки концепції та 
методичного забезпечення вибору пріоритетних напрямів розви- 
тку людських ресурсів в умовах трансформаційних перетворень. 

Результати дослідження. Методологічне забезпечення розвит- 
ку людських ресурсів на трьох рівнях управління передбачає за- 
стосування певних принципів, закономірностей, методів розвитку 
людських ресурсів, які формують концептуальні положення про- 
блемно-орієнтованого розвитку людських ресурсів. 

Принципами проблемно-орієнтованого розвитку людських ре- 
сурсів є сукупність закономірностей, тверджень, які мають бути 
підґрунтям наукової концепції трирівневого розвитку людських 
ресурсів на основі проблемно-орієнтованого підходу. 

Підходи вчених до визначення принципів розвитку свідчать про 
необхідність їх застосування при розробці стратегій розвит- ку. 
Так, Ю. Залознова на мікрорівні пропонує використовувати 
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насупні принципи: орієнтація на збалансованість інтересів робо- 
тодавця та працівників, формування сприятливих умов збере- 
ження, ефективного розвитку працівників і виробництва; розви- 
ток виробничої демократії; справедливість; збалансованість 
ефективності всіх видів діяльності з відповідним розвитком пер- 
соналу; комплексність; профілактичний характер діяльності; 
страхування ризиків; відповідальність персоналу за якість та ре- 
зультативність праці; інноваційність у розвитку виробництва та 
персоналу та ін. [2]. 

Найбільш вагомі принципи, за якими будується системний 
підхід: пріоритетність цілей, поліваріантність шляхів вирішення, 
підпорядкування часткового цілому, сходження від абстрактного 
до конкретного, єдність підходів пізнання, єдність елементів сис- 
теми є прийнятними для формування системи принципів розвит- 
ку людських ресурсів як системи. 

Принципіальні основи синергетичної парадигми, що була 
сформована у ХХ ст. на основі концепцій нелінійної нерівноваж- 
ної термодинаміки, також характеризують розвиток людських 
ресурсів на різних рівнях управління. 

Відповідно синергетичної парадигми, система розвитку люд- 
ських ресурсів має наступні властивості: 

динамічність – динамічність – зміна елементів і зв'язків в часі 
[1]. Зміна рівня розвитку людських ресурсів у часі; 

синергія – зміна ефективності функціонування елементів при їх 
об'єднанні [1]. Даний принцип передбачає врахування зміни на 
всіх трьох рівнях управління людськими ресурсами, що в цілому 
впливає на ефективність системи управління людськими ресур- 
сами. Синергетичний ефект, що полягає у зміні ефектів на макро- 
; мікро- та мезорівнях в залежності від комбінації методів та спо- 
собів розвитку людських ресурсів; 

нестабільність та нелінійність – складові системи мають бага- 
товаріантість поєднання та можуть лавати різні результати, які для 
одних об’єктів діють, а для інших ні; 

нелінійність – складні системи мають багато можливих варіа- 
нтів (траєкторій) поведінки, між якими вони блукають в резуль- 
таті малих змін параметрів, що управляють їхньою динамікою [1]. 
Принцип нелінійності передбачає врахування неоднакового 
впливу на систему управління людськими ресурсами зовнішніх та 
внутрішніх чинників, що залежать від часу та простору; 

адаптивність – здатність пристосовуватися до несприятливих 
змін зовнішнього середовища; багатоваріантність, альтернатив- 
ність розвитку [1]. Проблемно-орієнтована система управління 
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людськими ресурсами має вчасно пристосовуватися до змін зов- 
нішнього середовища; 

альтернативність розвитку – людські ресурси можуть мати рі- 
зні рівні розвитку в залежності від чинників впливу та застосову- 
ваних методів. 

відкритість – проблемно-орієнтована система має взає- 
мозв’язки на всіх рівнях управління, а також із зовнішнім середо- 
вищем; 

багатоваріантність – система управління людськими ресурса- 
ми має низку сценаріїв управління, в тому числі на основі про- 
блемно-орієнтованого підходу; 

Принципами функціонування проблемно-орієнтованої систе- 
ми управління розвитком людських ресурсів є: 

єдності інтересів – врахування цілей всіх економічних рівнів 
(макро-; мезо-; мікрорівня) при управлінні розвитком людських 
ресурсів та підпорядкованість загальнодержавним інтересам. 

наукової обґрунтованості забезпечує ефективність управлінні 
розвитком людських ресурсів на основі розробки та прийняття 
управлінських рішень на основі об’єктивних економічних законів 
з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду управління 
людськими ресурсами; 

В сукупності дані принципи говорять про те, що дана система 
знаходиться під впливом зовнішнього середовища, що спонукає  її 
до постійних змін, пристосування різноманітними шляхами з 
метою досягнення максимального ефекту від взаємодії всіх її 
елементів. 

М. Ніколайчук пропонує наступну класифікацію принципів 
проектування механізму управління конкурентоспроможністю 
людського капіталу: суспільні, психологічні, інституційні, еко- 
номічні, управлінські, демографічні, еволюційні [4]. Однак деякі з 
наведених класифікаційних груп більше визначають чинники 
впливу на розвиток людських ресурсів. Серед тих, що слід враху- 
вати у системі принципів проблемно-орієнтованої системи уп- 
равління розвитком людських ресурсів слід виділити наступні: 
дотримання прав людини; гарантування потреб і свобод людсь- 
кого розвитку; узгодження з закономірностями суспільного роз- 
витку; ефективності інституційної системи; законодавчого закрі- 
плення відносин власності; приросту ефективності економічного 
механізму; комерціалізації; трирівневого управління; обмежених 
ресурсів; достатності ресурсних засобів; масового застосування; 
взаємодії учасників відносин; освітньої бази; конвертації знань в 
соціально-економічні ефекти, глобального проникнення. 
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Принципами розвитку людських ресурсів на мікрорівні приді- 
ляє увагу Н. Маркова [3]. Автором виділено принципи науковос- 
ті; економічності; відповідальності; справедливості, інноваційно- 
сті та двовекторності. Так, «принцип економічності повинен 
забезпечити раціональне використання коштів на розвиток пер- 
соналу з тим, щоб досягнути максимально можливого ефекту за 
критерієм «витрати-результат». При цьому фінансування про- 
грам з розвитку персоналу не повинне здійснюватися за остаточ- 
ним принципом після реалізації цілей з інноваційної, маркетин- 
гової, виробничо-господарської діяльності тощо, в іншому 
випадку такий підхід суперечить сучасному постулату в сфері 
менеджменту персоналу «працівники – ключовий актив підпри- 
ємства» [3]. 

Розглядаючи принцип відповідальності на трьох рівнях управ- 
ління слід зазначити, що на макрорівні та мезорівні це стосується 
відповідальності державних органів влади за розробку якісних 
програм розвитку людських ресурсів; за належне використання 
виділених на ці цілі коштів бюджету; на рівні підприємства це 
відповідальність керівництва за якість розвитку персоналу та са- 
мого персоналу за належне використання знань, вмінь та нави- 
чок, що мають трансформуватися у відповідні компетентності. 

Принцип справедливості відповідає за можливість кожного 
працівника мати однакові можливості для розвитку з урахуван- 
ням особистісних, інтелектуальних, професійних, психоемоцій- 
них характеристик, бути винагородженим відповідно до резуль- 
татів праці. Даний принцип діє відповідно до системи соціального 
захисту в контексті соціального партнерства як па- ритетне 
вираження інтересів працівника, представника інтересів групи 
працівників – профспілки та підприємства [3]. 

Відповідно до принципу інноваційності при застосуванні різ- 
них методів розвитку людських ресурсів на всіх рівнях необхід- 
ним є застосування новітніх технологій, без яких процес розвит- 
ку є неефективним та не дозоляє формувати нові конкурентні 
переваги персоналу та підприємства, регіону, держави. 

Також одним з важливих принципів є орієнтація на існуючі 
проблеми на всіх рівнях управління. Розвиток людських ресурсів 
має бути спрямований на задоволення потреб національної, регі- 
ональної економіки у вирішенні проблем. 

В якості принципів оцінки рівня розвитку людських ресурсів 
слід виділити наступні: 
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наукової обґрунтованості – оцінка методів управління людсь- 
кими ресурсами має базуватися на наукових методах досліджен- 
ня та враховувати вимоги об'єктивних законів розвитку; 

системності – передбачає розгляд методів та інструментів уп- 
равління розвитком людських ресурсів на рівні системи; 

структурність – передбачає оцінку системи управління розви- 
тком людських ресурсів через визначення її структури; 

достатності – кількість та структура часткових показників оці- 
нки має забезпечувати комплексну оцінку, достатню для обґрун- 
тованих висновків та розробці рекомендацій для макро-, мезо- та 
мікрорівня; 

обґрунтованості – полягає в тому, що інформація, на базі якої 
проводиться оцінка дієвості управління розвитком людських ре- 
сурсів, має бути суттєвою для розробки напрямів та механізму 
управління розвитком людських ресурсів на основі проблемно- 
орієнтованого підходу. 

Висновки. Таким чином, дістало подальшого розвитку поняття 
принципів проблемно-орієнтованого розвитку людських ресур- 
сів, а також обґрунтовано систему принципів на основі інтеграції 
базових теоретичних засад менеджменту, соціальної економіки та 
принципів синергетики з урахуванням перманентних трансфор- 
маційних процесів. 

Отримані результати формують підґрунтям для розробки нау- 
кової концепції проблемно-орієнтованого розвитку людських ре- 
сурсів 
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Актуальність. Успішні керівники вирізняються не лише пере- 
конливим стратегічним баченням, умінням спрямовувати потен- 
ціал своїх підлеглих на ту діяльність, де вона буде належним чи- 
ном сприйнята споживачами й іншими суб’єктами зовнішнього 
середовища. Країна потребує успішних економічних проектів, що 
є неможливим без наявності професійних лідерів у сучасному 
менеджменті. Саме ефективно побудований імідж керівника до- 
зволяє згуртувати команду та реалізувати задумане через форму- 
вання довіри до його вчинків та позитивного бачення вирішення 
тієї чи іншої проблеми. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є аналіз 
впливу позитивного іміджу керівника підприємства на процес 
прийняття та реалізації управлінських рішень. Керівництво, як 
ведення підлеглих чи команди до поставленої мети вимагає наяв- 
ності такого іміджу особистості керівника, що забезпечить реалі- 
зацію керівних функцій та можливість делегування завдань з очі- 
куваним якісним їх виконанням. 

Аналіз останніх досліджень. Спеціально спроектовані та набу- 
ті в процесі освіти та самоосвіти риси керівника, що формують 
його образ з метою кар’єрного розвитку, ґрунтується не лише на 
особливостях його діяльності, але й внутрішніх закономірностях, 
властивостях, перевагах, якостях і характеристиках, які цілесп- 
рямовано входять у свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії, 
якщо це відповідає її очікуванням і вирізняє керівника серед ін- 
ших. Це простежується у працях С. Віханського, Ф. Котлера, П 
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Друкера, А. Колодки, В. Альошиної, Н. Барни, С. Горин, Л. Ха- 
вкіної, Ю.Палехи, Н. Жигайло, А. Хоронжого та багатьох ін. 

Підсумувавши найпоширеніші погляди на дане явище зазна- 
чимо, що імідж – це образ керівника, створюваний усіма прита- 
манними йому засобами, це також ставлення усіх зацікавлених 
сторін до духовно-емоційних та професійних аспектів діяльності 
керівника. Позитивний імідж підвищує рівень поваги не лише до 
самого керівника але й до його проектів, що вже саме по собі є 
нематеріальним стимулом реалізації прийнятих рішень. 

В ситуації спілкування образ іншої людини виникає як резуль- 
тат комунікації й виконує функції регулятора спілкування. [2, с. 
73-74] 

Виклад основного матеріалу. Імідж керівника – це уявлення 
споживачів, персоналу та інших економічних контрагентів та ко- 
нтактних аудиторій про наміри, мотиви, здібності, установки, 
ціннісні орієнтири та психологічні характеристики керівника на 
основі сприйняття відкритих для спостереження характеристик. 
До функцій позитивного іміджу керівника можемо зарахувати: 

- підвищення вартості праці (комерційна); 
- полегшення залучення ресурсів, в т.ч. інвестиції, фінанси, 

інформація (ресурсна); 
- постійна підтримка зв’язків з контактними групами (інфор- 

маційна); 
- підвищення конкурентоспроможності (захисна); 
- привертання уваги (атрактивна); 
- постійна відповідність вимогам ринку (новаторська); 
- формування підстав позитивної репутації (забезпечуюча). 
Відповідно до способу стратегічного бачення можна виділити 

керівників: які керують подіями; які реагують на події; які сте- 
жать за розвитком подій; які розмірковують, чому саме так ста- 
лося. За умови повторюваності така поведінка відповідно формує 
іміджеві стереотипи щодо їх ділових якостей і створює відповідні 
очікування в суспільних відносинах та бізнес середовищі. 

Процес прийняття управлінського рішення може бути інтуїти- 
вним (на підставі відчуття), досвідним (ґрунтується на суджен- 
нях, знаннях) або раціональним (передбачає об’єктивний аналі- 
тичний процес). До прикладу - найбільш залежним від якості 
іміджу керівника, вихідця з керованої ним команди є підтримка 
інтуїтивного рішення, так у 65 % члени колективу будуть впев- 
нені у доцільності і виконуватимуть рішення керівника з позити- 
вною репутацією і лише на 60 % підтримають рішення керівника- 
новачка. Можна бути впевненим у підтримці підлеглими досвід- 
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ного рішення «своїм» керівником у 75 % , а керівником-новачком 
лише у 55 %, опитані майже однаковою впевнено виконувати- 
муть раціональні рішення «своїм» керівника у 76 %, а керівника- 
новачка у 75 %. Це вкотре підкреслює важливість підкріплення 
керівних посадових повноважень формування інституту іміджу 
професійності керівника. 

Зазвичай, щоб досягти позитивного професійного іміджу кері- 
внику підприємства у прийнятті управлінських рішень слід акце- 
нтувати увагу на таких складниках: внутрішні процеси-системи, 
організаційна структура, організаційна культура та лідерство. [4] 

Процеси та системи вимагають: по-перше, щоб присвятити се- 
бе клієнтам (фокусуємось на зовнішній світ і націлюємо зусилля 
на те, щоб передбачити, визначити й задовольнити потреби на- 
ших клієнтів краще, ніж конкуренти, та отримати при цьому при- 
буток); по-друге, щоб надати клієнтам продукт найвищої якості 
(досягнути задоволення потреб наших клієнтів, надаючи послуги 
такої якості, яка перевищує їх очікування, рівень задоволення 
клієнтів слід оцінювати постійно і професійно). 

Організаційна структура зумовлює щоб керівник та підлеглі як 
її елементи цінували та визнавали важливість колективної праці 
(ми – колектив, і будемо працювати як колектив, а співпраця між 
окремими працівниками та підрозділами – головний чинник у 
процесі виробництва і передачі продукції усієї організації клієн- 
тові). Доречно практикувати відкрите спілкування, вести безпе- 
рервний діалог між усіма структурними підрозділами на всіх рів- 
нях. 

Організаційна культура наполягає на особистій чесності й мо- 
жливості гарантувати повну конфіденційність у випадку потреби 
(чесність - це фундаментальна цінність, і важливо завжди підт- 
римувати довіру у стосунках з усіма клієнтами, через забезпе- 
чення конфіденційності в т. ч.); наша корпоративна культура орі- 
єнтована на досягнення результату (винагорода залежить від 
результатів діяльності). 

Лідерство за даних обставин допускає лише особисту відпові- 
дальність (вкотре підкреслюємо важливість делегування повно- 
важень, обов'язків і відповідальності). Лідери – це віддані справі 
постійного особистісного розвитку керівники (необхідне на да- 
ний момент підвищення кваліфікації є постійною рисою їх кон- 
курентної стратегії). 

Процес побудови професійного іміджу керівника може скла- 
датись з етапів [3]: 



177  

1) аналіз існуючого іміджу керівника у порівнянні з характе- 
ристиками ділової репутації конкурентів та оцінка їх відповідно- 
сті цільовій аудиторії; 

2) проектування структури іміджу, визначення центрів особи- 
стісної відповідальності та максимальне делегування наповнення 
змістом бажаних професійних характеристик; 

3) оцінка ефективності професійного іміджу на основі реаліза- 
ції завдань, надійності та організованості системи управління, 
швидкості та оптимальності передачі інформації. 

Водночас важливо не тільки мати «правильне» стратегічне ба- 
чення сформованого іміджу, але й забезпечити його ефективне 
впровадження. Стратегічне бачення важливе у плані передачі 
співробітникам розуміння того, який саме ви керівник, і чому са- 
ме завдяки вашим управлінським здібностям організація конку- 
рентоспроможна на цей час. Слід розуміти, які стратегічні дії не- 
обхідно застосувати, щоб зберегти (завоювати) ринкове лідерство. 
Ефективні керівники постійно переглядають первісне бачення, 
щоб упевнитися, чи воно «правильне», і наскільки пот- рібно його 
модифікувати. 

Щодо оцінювання сформованого іміджу, то якщо керівників 
публічних професій можна оцінити за популярністю у соцмере- 
жах то щодо оцінки впливу іміджу не публічної особистості ви- 
никає питання. Рівень позитивного професійного іміджу такого 
керівника можемо відстежити за послідовністю, виконавчістю 
підлеглих, результативністю втілення ідей тощо. 

Як стверджує П. Друкер ефективним керівникам відомо, що 
більшість людей не починають аналіз ситуації чи явища з пошуку 
фактів. За цією ж схемою формується імідж керівника у свідомо- 
сті контактних груп. Вони одразу формують власну точку зору про 
дану особу. Люди, що володіють досвідом в певній області, 
можуть цілком покластись на власну думку. Тих у кого немає 
сформованого власного бачення після років роботи в тій чи іншій 
сфері, вважають неспостережливими й тугодумами. Людям влас- 
тиве мислення від власного розуміння ситуації до фактів. Тому ми 
очікуємо аргументацію власних міркувань фактами , але за- звичай 
люди будуть шукати факти, які вписуються у вже зробле- ні ними 
висновки. Знову ж таки П. Друкер не зауважив випадків, коли б 
комусь не вдавалося знайти факти, що підтверджують сформоване 
бачення. [1] Досвідчені статисти знаючи це критично ставляться 
до даних соціологічних опитувань щодо особистісних 
характеристик. 
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Думка матеріальна , почуття й емоції – це енергія, відповідно 
добра (позитивна) або погана (негативна), які з погляду закону 
збереження енергії, повинні компенсувати один одного для рів- 
новаги. Обмін енергією у всесвіті – процес замкнений, тому те, що 
зроблено гарного для однієї людини – зроблено для всього 
людства. [5, с. 12, 135-142] Доброзичливість, інтелектуальна 
сприйнятливість, відчуття добра і зла необхідні риси для завер- 
шеності позитивного імідж керівника, а ці та інші якісні показни- 
ки переростають у інститут довіри. 

Результати дослідження. Найбільш успішні керівники виріз- 
няються переконливим стратегічним баченням, умінням спрямо- 
вувати потенціал своїх підрозділів на ту діяльність, де вона буде 
належним чином сприйнята споживачами й іншими суб’єктами 
зовнішнього середовища. Позитивний професійний імідж керів- 
ника є необхідним як для прийняття оптимального управлінсько- 
го рішення, так і для підтримки його реалізації. Зокрема, імідж 
керівника має вплив на рівень підтримки колективом реалізації 
його інтуїтивних та досвідних рішень. 

Висновки. Отримані результати дозволяють констатувати, що 
шляхом формування позитивного іміджу керівника, можемо ви- 
рішити питання нематеріального стимулювання та налагодження 
комунікацій в колективі. 
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The relevance of research. The current state of the Ukrainian 
economy is a series of crisis phenomena which could be characterized 
by unstable exchange rate, uncertainty in trade relations with other 
countries, declining of domestic and foreign investment, sharp decline 
in solvency of population, decline of the demand for Ukrainian products 
on foreign and domestic markets and others. That means that there is a 
need for finding new ways for improving the efficiency of business 
entities, which contribute functioning in unstable conditions and risky 
of external environment. One of such innovative ways of making 
business is the implementation of organizational forms of business 
venture into business activity. 

The objectives of research. The issues of studying of venture 
business` forms are revealed in a large number of scientific works of 
foreign and domestic authors. The significant contribution to the 
studying of organizational forms of venture business made such 
scientists as I. Gontareva, A. Devis, O. Zinchenko, G. Kozachenko, O. 
Kuzmin, I. Litvin, A. Nikkonen, M. Osman, D. Palmer, K Ralph, I. 
Repina S. Reverchuk, I. Rodionov, F. Udwadia, K. Freeman M. Shilling 
and others. The analysis of the organizational forms of venture business 
presented in the scientific literature show that a single classification is 
not represented, so that there is a need for studying of the forms of 
venture business. 

The results of research. Venture business is a relatively young form 
of financing of innovative activity at industrial enterprises in Ukraine. 
However, the high efficiency of its long-term operation in developed 
countries and the increase of the number of venture companies in the 
domestic economy explain the activation of venture business in our 
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country. In previous study [7, 8], the author concluded that venture 
business is the entrepreneurial activity, in which the risky investments 
are used in the innovative development of the enterprise, which 
provides an opportunity for accelerated growth. As the organizational 
form of enterprise is a procedure of the establishment of companies 
property and further change of its role in the usage of profits [1, 2, 3], 
the organizational form of venture business is a procedure of the 
establishment of companies property in which the risky investments are 
used in the innovative development of the enterprise, which provides 
an opportunity for accelerated growth. 

In scientific literature, venture firms are understood as young 
innovative enterprises, separated subdivisions or subsidiaries of large 
companies, scientific and technical associations of enterprises that have 
potential for growth and attract venture capital for the purpose of 
implementing innovative projects, modernization and technical re- 
equipment of enterprises, bringing to market new products (works, 
services), which contributes to a significant increase in market values 
of the invested enterprises [9, 10]. 

According to the organizational form and sources of financing, the 
following forms of venture business are distinguished: 

internal ventures; 
external ventures; 
“independent”ventures. 
Internal ventures are temporary or permanent units of large 

industrial companies that receive venture capital from internally 
generated venture capital funds (cash fund of an enterprise) and are 
intended to select and implement promising commercially from the 
point of view of industrial ideas, their development and 
implementation. Financing of domestic ventures is carried out at the 
expense of the company's main activities from its special funds. 

Risky companies and company departments are original forms of 
“classical” ventures. Despite the contradiction in the membership of 
such departments to ventures, because they involve venture capital in 
their narrow sense, but they can provide the right of investors to own a 
potential enterprise created from employees of such department, they 
are proposed to count it exactly to domestic ventures. 

External ventures are the complex integration and cooperative 
structures, formed on the base of contractual relations between 
independent business entities on combining financial, labor, 
informational, material and other resources, joint implementation of 
individual stages of innovation projects in order to commercialize 
innovations, they form one or several large corporations in the form of 



181  

inter-firm research institutes, scientific and technical alliances, research 
consortia, joint ventures. The external venture operates in the order of 
the founders and is structured in several modifications, organizationally 
executed in the form of research consortia, venture strategic alliances, 
innovation clusters etc. 

External ventures can be joined to new enterprises and formed as a 
result of the separation of employees - inventors from the parent 
company. Such enterprises may arise due to the transformation of 
relatively independent internal risk groups to the “spin-off” and “spin- 
out” firms. 

The “spin-off” company is a new subsidiary formed as a result of the 
separation of the employees of a large company for the commercial use 
of the results of scientific and technical knowledge received and 
developed technologies based on the parent company  [9]. Having an 
independent status legal unit, it is may use resource maternal firms. 

“Spin-out” is a new enterprise founded by the founders of the parent 
company, which, through the conclusion of internally corporate 
agreements, has the right to use the intellectual and material resources 
of such a company, while remaining relatively independent in terms  of 
innovation and creative activity. 

“Independent” ventures are small innovative enterprises that have 
scientific and technical knowledge or developed designs of new 
products, have significant growth potential, receive venture capital both 
from private investors and from venture capital funds or venture capital 
companies in exchange for a portion of their property, usually a smaller 
controlling stake, of such enterprises that become not only direct 
investors but also strategic business partners who are interested in 
rapidly increasing of value of these enterprises through their 
participation in the implementation of projects and the 
commercialization of innovative products [5, 6]. 

Conclusion and further research. Thus, within the framework of the 
current research, under organizational forms of venture business are 
considered internal ventures, external ventures and “independent” 
ventures. The main difference between the proposed organizational 
forms of venture business is the investor’s influence to making 
managerial decisions during the implementation of innovations. At the 
internal ventures, the level of influence on decision making is high, 
therefore, at an independent ventures, this level is low. In the further 
research it is planned to analyze the efficiency of choosing one of the 
organizational forms for implementation into the enterprise in order to 
its further development. 
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Актуальність. Під впливом високої конкуренції у сучасному 
глобалізованому світі Україна повинна будувати ефективну 
економіку, розвиваючи інноваційну політику, яка посилюється в 
умовах реалізації інтеграційних процесів. 

Основною умовою розвитку та ефективного функціонування 
сучасних підприємств в ринкових умовах є їх висока конкурен- 
тоздатність. Однак, постійні зміни в зовнішньому середовищі, 
зростання рівня невизначеності та ризику, інтеграція України в 
європейський економічний простір ускладнюють діяльність віт- 
чизняних промислових підприємств і змушують їх шукати більш 
ефективні шляхи економічного зростання, використовувати ком- 
плекс економічних методів управління, ефективно розпоряджа- 
тися власними та позиковими ресурсами, нагромаджувати і 
раціонально використовувати виробничий потенціал, покращува- 
ти якість продукції, реалізуючи її в достатній кількості при висо- 
кому технологічному рівні обслуговування. Тобто, постійно са- 
мовдосконалюватися, уміло маневруючи в ринковому просторі та 
у часі. 

Постановка проблеми. В умовах жорсткої конкуренції зростає 
необхідність розроблення довгострокових стратегій розвитку 
промислових підприємств, які б окреслювали чіткі орієнтири на 
майбутню перспективу та допомагали спрямовувати зусилля 
суб’єктів господарювання на пошук довготермінових конкурент- 
них переваг. 

mailto:chebotar609@gmail.com
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Результати дослідження. Проблеми оцінки рівня конкурентос- 
проможності підприємства, дослідження основних причин сучас- 
ного негативного стану та формування можливих шляхів підви- 
щення конкурентоспроможності національного виробництва 
висвітлені у наукових працях таких українських вчених, як Л. 
Бабій, Я. Базилюк, В. Бодров, А. Голубченко, Т. Гончарук, Б. 
Губський, В. Івченко, Б. Кваснюк, А. Кредисов, Т. Круп’як, В. 
Мельникова, Ю. Пахомов, О. Паценко, та ін. 

Автори погоджуються, що досягнення найвищого рівня кон- 
курентоспроможності залежить від інвестицій та інноваційних 
процесів. Проте, на сьогодні недостатньо досліджено, які саме 
стратегічні орієнтири структурних змін необхідні для підвищен- 
ня конкурентоспроможності підприємства. 

Реалізація інноваційної діяльності підприємства є важливим 
чинником конкурентоспроможності, це забезпечує ефективний 
розподіл та використання виробничих ресурсів, підіймає ступінь 
адаптованості підприємства до зовнішнього середовища, збіль- 
шує та розширює можливості щодо його виходу на нові ринки 
збуту, створює умови стабільності у довгостроковій перспективі 
тощо. 

Лідерами впровадження передових технологій є: Південна Ко- 
рея, Сінгапур, США, Фінляндія, Швеція, Японія тощо. Населення 
цих країн становить усього близько 15% від загальної чисель- 
ності людей, що населяють планету. Однак на світовому ринку 
високотехнологічної продукції частка цих країн сягає майже  80%. 
При цьому частка Росії становить 0,3%, а України – 0,1% [2]. 

Через те, що Україна обмежена у своїх фінансових ресурсах, це 
не дозволяє їй на необхідному рівні забезпечити бюджетні 
вкладення у розвиток науки. Саме це у подальшому призводить до 
більшого падіння інноваційного потенціалу країни. Більше то- го, 
така політика не сприяє зміні напряму концентрації фінансу- вання 
наукових досліджень від державного в бік бізнес-компаній і 
залученню до країни компаній – світових технологічних лідерів 
[1]. 

З метою підвищення конкурентоспроможності галузей вітчиз- 
няної економіки та окремих підприємств державі необхідно 
спрямовувати свої зусилля на стимулювання впровадження інно- 
вацій та високих технологій, реструктуризацію та підвищення 
ефективності вітчизняного виробництва, удосконалення норма- 
тивно-правового регулювання природних монополій. 
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Україна має необхідність у придбанні нових технологічних за- 
собів, в активізації інноваційної діяльності, це можливо лише за- 
вдяки поєднанню можливостей освіти і науки, з одного боку, ви- 
робництва та бізнесу – з іншого. 

Стратегічними орієнтирами структурних змін є такі [3]. 
По-перше, поширення енерго-, ресурсо- та екологоефективних 

технологій. Спираючись на довгострокову перспективу у зрос- 
танні вартості енергетичних ресурсів та низький рівень самоза- 
безпеченості ними української економіки, ресурсозбереження і 
насамперед енергозбереження повинні розглядатися як провідні 
складові політики підвищення економічної незалежності націо- 
нальної економіки, збереження та підвищення конкурентоспро- 
можності українських виробників. 

По-друге, поступове імпортозаміщення, переорієнтація про- 
мисловості на внутрішні ринки збуту. В умовах постійного поси- 
лення конкурентного тиску навряд чи можна розраховувати на 
значне зростання експорту продукції українських виробників. Це 
обумовлює необхідність переорієнтації промисловості на забез- 
печення насамперед внутрішнього ринку продукцією, орієнтова- 
ною на споживчий ринок (продовольство, одяг, взуття, меблі, 
предмети побуту, автомобілі), виробничого призначення (сиро- 
вина та комплектуючі для виробництва готової продукції) та ін- 
вестиційною продукцією (виробниче обладнання). 

По-третє, забезпечення конкурентоспроможності через мо- 
дернізацію економіки. Це дозволить перейти від механічного 
збільшення витрат на соціальну сферу до реальної гуманізації 
соціально-економічних відносин, яка матиме міцне підґрунтя у 
вигляді динамічного зростання економіки та підвищення її про- 
дуктивності. 

Ефективність в управлінні підприємства, не може буті без ак- 
тивної регулювальної ролі держави, що стосується і не ефектив- 
ності забезпечення економічної безпеки країни [4]. 

Роблячи висновки, необхідно розробляти основні напрями у 
стратегії інноваційного розвитку і впровадження механізмів дер- 
жавного управлінського впливу на розвиток інноваційних про- 
цесів у вітчизняних підприємств. Вплив держави на процес впро- 
вадження інновацій має бути зорієнтований на наступні 
положення: 

− поступове та планомірне зниження витрат на підтримку ви- 
робництв, які досі базуються на застарілих та ресурсномістких 
технологіях, таким чином переорієнтування їх на новий інно- 
ваційний рівень і розвиток; 
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− збільшення частки капітальних вкладень, які спрямовуються 
на реконструкцію та технічне переозброєння на основі впро- 
вадження інновацій; 

− зосередження коштів бюджетного фінансування на ре- 
алізації науковотехнічних та інноваційних програм із високою 
соціально-економічною та науково-технічною значущістю; 

− розширення масштабів фінансування науково-технічних 
проектів шляхом випуску державою акцій або цінних паперів під 
ці проекти; 

− розробка методів для стимулювання інвестування коштів 
населення до інноваційної діяльності та створення механізму 
надання державних гарантій вкладів; 

− створення спеціальних фондів фінансування інноваційних та 
науково-технічних програм у системі видатків Державного бюд- 
жету України, з метою покриття інноваційних ризиків і фор- 
мування венчурного капіталу; 

− запровадження середньо- і довгострокового індикативного 
планування фінансового забезпечення інноваційної діяльності; 

− підтримка та допомога держави у розширенні інноваційної 
інфраструктури (малих і середніх підприємств, які беруть актив- 
ну участь у інноваційній діяльності, а також вільних економічних 
зон); 

− задля залучення іноземних інвесторів та венчурних 
капіталістів здійснення організаційно-економічних. 

Саме інноваційна модель розвитку повинна стати фундамен- 
том, який забезпечує економічну міць країни, її конкурентоспро- 
можність. Забезпечення стійких конкурентних позицій вітчизня- 
них підприємств передбачає розробку шляхів підвищення 
ефективності виробництва за наявності розроблених стратегій 
функціонування в конкурентному середовищі. 

Висновки. Розглядаючи підвищення конкурентоспроможності 
як довгостроковий процес, який здійснюється відповідно до об- 
раної стратегії розвитку підприємства, можна виділити низку за- 
ходів, що забезпечують підприємствам досягнення конкурентних 
переваг, а саме: зниження собівартості продукції; підвищення її 
пріоритетності; зміна якості та технічних параметрів продукції; 
виявлення недоліків товарів конкурента; впровадження інно- 
вацій; виявлення переваг власних товарів порівняно із замінни- 
ками; використання цінових факторів підвищення конкуренції; 
вплив на споживача шляхом проведення реклами, надання креди- 
ту; пошук нових сфер використання продукції тощо. 
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Оскільки конкурентоспроможність виражає результат 
взаємодії всіх внутрішніх елементів системи (виробничих, еко- 
номічних, науково-технічних) і зовнішніх відносин між 
підприємствами, тому для кардинального покращення резуль- 
татів діяльності слід виходити за рамки бізнесу, використовуючи 
принципово нові управлінські рішення та стратегічні альтернати- 
ви. 
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One of the most common scientific topics are tax issues and ways of 
its improvement. It’s obvious, that every tax system can be improved 
considering the fact that taxes can be used as as regulative instruments 
well as stimulating ones. Due to the fact, that taxes have the largest 
share of state revenues, though, the ways of tax system improvement 
should not be underestimated. The essential characteristic features of 
tax system should include such categories as transparency, equality, 
easiness of understanding and use, security, simplicity. The focus of the 
given research is the tax system in Ukraine, therefore, finding the ways 
for its improvement is among the main goals. Summarizing information 
mentioned above, this research is called to find appropriate methods of 
improving the tax system of Ukraine using new technologies taking into 
account timeline (period of time), functions and necessity of taxes and 
suggest general perspectives. 

Implementation of FinTech, namely Blockchain, into different 
economic spheres are among popular methods for its improvement, so, 
tax system is not an exception. As it was mentioned above, this 
technology could improve tax regime by providing such features as: 

1. Data structuring - means data storage, in which all data structured 
in virtual blocks and recording alongside with transactions. More data 
recorded, more transactions happened – more blocks created. Each 
block connected with the previous one. This “chain” of blocks is what 
gives this type of data structure its clever name. 

2. Cost-efficiency  - application of  a distributed ledger technology 
potentially reduces costs of transaction processing and data storage 
without any intermediary. 

3. Security (tamper detection) in blockchain - data stored in the 
blockchain immutable using cryptography. Every block is referenced 
by a unique string of characters, generated by a cryptographic hash 
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function. This function can accept any amount of data as inputs and 
generate a fixed length string as output. This fixed length output is 
known as a hash [1]. 

4. Decentralized bookkeeping technology (transparency) - the 
ledger can be shared among a certain group of users connected through 
the local area network, or with thousands across the internet. This 
technology eliminates the need for centralization through an 
intermediary, allowing parties to share information and transact directly 
with each other in a secure manner. 

Taking into account all information mentioned before, this 
technology could be useful for improving the tax system for every 
country and Ukraine in particular. It shifts the relationship between 
taxpayers and tax authorities and changes the way of tax returns` 
obtaining. It also lead to change into tax payment and its information 
storage. Blockchain technology has the ability to reorganize accounting 
and automate the process of payments, transfer, and recording of assets. 
The potential of digitizing taxes has been noticed by many countries, 
and new solutions arise, such as SAF-T in Europe or real-time 
electronic invoicing in South America. Stimulated by a desire for 
greater efficiency and better compliance, tax authorities seek to gather 
and analyze information digitally. On the other hand, taxpayers expect 
the process of taxpaying to become easier and less time-consuming [2]. 

There are also opportunities to bring greater certainty to tax 
management and reduce the risk of any disputes. Hence, your tax 
records and approach would be agreed up front between the different 
parties in the network, including agreements with the tax authorities  as 
part of the blockchain protocols. Almost all transactions would be 
available for review. 

In the perspective, blockchain can be a key factor in implementing 
real-time, automated tax processes for both SME and large enterprises. 

VAT is one of the largest contributions to governmental budgets. For 
these reasons tax authorities are looking for ways of more effective its 
collection in order to gain more revenue and shorten the budget gap. 

In  the  current  state  of  VAT — on  both  national  and  international 
level  — the system is fraught with a variety of problems. It is highly 
reliant on businesses themselves to calculate the amount of VAT 
correctly and submit it to the tax authorities. As tax returns and 
settlements are calculated over a fixed period, for example, monthly  or 
quarterly, the calculations are not based on actual transactions but 
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rather on arbitrary dates (for example invoice dates).[3] Business must 
track and document the VAT they pay on purchases that will be resold 
in order to receive a credit for the VAT paid on their tax return.[4] So, 
blockchain in the VAT collection could bring such benefits as: 

· Real-time - both buyer and seller have a copy of the VAT related 
data leaving no space for differences. Blockchain technology 
transactions can be confirmed in real-time making the actual transaction 
much quicker in comparison with today's processes concerning, stocks, 
property, assets, etc. between all parties. 

· Single-use — since  the  registration  of  purchase  is  processed  in 
real-time for both buyer and seller, there is no possibility for duplication 
of entries. 

· Transparency — transactions  executed  by  smart  contracts  are 
tamper proof and transparent, which reduces the risk of fraud and 
mistakes. The system allows for processing VAT from a transactional 
point of view, multi-dimension checks and verifications of the 
transaction, parties of the transactions and legal and business context of 
the transaction. 

· Digital  signature  — all  transactions  have  to  be  digitally  signed, 
making it more trustworthy and safer than it works nowadays with a 
paper signature or e-mail approvals. 

Blockchain development is now at an early stage and many issues, 
exemplified as regulative ones, have not be solved yet. Technology is 
used in cryptocurrencies, the issue of transferring it onto a more 
complex system, i.e. taxes, is still a work in progress. Blockchain 
implementation is an ongoing process but its already showing many 
benefits. Digitalization of the tax system is gaining speed, for developed 
countries adopting various electronic tax reporting and just developing 
as well. 

Paying taxes is not the main priority when business structures think 
about this technology. In the focus of research, potential benefits of 
blockchain could be considered as transactional costs reduction, a more 
streamlined, efficient and effective tax function. Forming an entirely 
new tax system around blockchain is the complicated process, the start 
of which is estimation of from problems that need to be resolved. 
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Актуальність. В сучасних умовах економічна ефективність ор- 
ганізації виступає необхідною умовою її існування. Одним з ос- 
новних факторів економічного зростання є грамотне управління 
кадровими ресурсами, використання набору інструментів, мето- 
дів і принципів, які в сукупності становлять кадрову політику ор- 
ганізації. Дослідження зв'язку HR політики та стратегії організа- 
ції пояснюється необхідністю вдосконалення її розвитку в умовах 
ринкової економіки, адже пошук нових форм і методів організа- 
ції та управління персоналом є ключовим питанням підвищення 
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конкурентоспроможності [1]. Питання впливу HR політики на 
ефективність підприємницької діяльності розглядали вітчизняні та 
зарубіжні автори: Бойчик І.М., Павловська Н. В., Балабанова Л.В., 
Сівальнева М.М., Швеков А.В., Никифоренко В.Г., Касич А.О., 
Дж. Аткінсон, Д. Мак-Клелланд та інші. 

Постановка проблеми. Метою дослідження є обґрунтування 
впливу HR-політики на ефективність підприємницької діяльності 
організації. 

HR політика або кадрова політика – це свідома, цілеспрямова- 
на діяльність по створенню трудового колективу, що якнайкраще 
сприяє поєднанню цілей і пріоритетів організації та її працівни- 
ків. Це невід'ємний елемент загальної концепції розвитку бізнесу, 
який виступає складовою частиною управлінської політики фір- 
ми загалом. Вона відповідає на основне питання: як у конкретних 
умовах, з певним продуктом, при певному рівні конкуренції, в 
даних економічних умовах, з урахуванням поточних тенденцій 
забезпечити компанії максимальну продуктивність персоналу в 
довгостроковій перспективі, а відповідно, і ефективне ведення бі- 
знесу в цілому [2]. Дотримання певних правил ведення кадрової 
політики забезпечує підвищення успішності підприємницької ді- 
яльності. Кадрова політика визначається стратегією розвитку бі- 
знесу, тобто обумовлена цілями на поточний період та довго- 
строкову перспективу. 

Формування кадрової політики організації починається з ви- 
явлення потенційних можливостей в сфері управління персона- 
лом та визначення напрямків роботи з персоналом, які мають бу- 
ти посилені для успішної реалізації організаційної стратегії. Крім 
того, кадрова політика повинна збільшувати можливості підпри- 
ємства, оперативно реагувати на зміни ринкового середовища. 

На формування і розвиток кадрової політики впливають зов- 
нішні (ситуація на ринку праці, тенденції економічного розвитку, 
науково-технічний прогрес, трудове законодавство тощо) та вну- 
трішні фактори (загальна мета організації, стиль управління, кад- 
ровий потенціал). В умовах ринкової економіки основним покли- 
канням кадрової політики є забезпечення високої якості кадрового 
потенціалу, забезпечення оптимального балансу про- цесів 
оновлення і збереження чисельного і якісного складу кадрів у його 
розвитку відповідно до потреб організації, вимог чинного 
законодавства та станом ринку праці. 

В той же час, кадрова політика є складовою частиною страте- 
гічно орієнтованої політики організації. У сферу впливу кадрової 
політики входять такі важливі процеси, як оптимізація витрат і 
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доходів, підвищення продуктивності праці, модернізація робочо- 
го (або виробничого процесу), створення оптимальних і сприят- 
ливих умов для співробітників і їх зростання. 

Ефективний аналіз підприємницької діяльності організації 
можливий лише на шляху комплексного вивчення його роботи. 
Однак певні висновки можна зробити і за окремими показника- ми, 
адже аналіз ефективності кадрової політики організації є над- 
звичайно важливим аспектом в прийнятті управлінських рішень. 

Застосування ефективної HR політики має безпосередній вплив 
на збільшення прибутку організації та виступає певним ін- 
дикатором оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання [3]. 

Правильно обрана кадрова політика забезпечує: 
1. Своєчасне укомплектування кадрами робітників і фахівців з 

метою забезпечення безперебійного функціонування виробницт- 
ва, своєчасного освоєння нової продукції. 

2. Формування необхідного рівня трудового потенціалу колек- 
тиву підприємства при мінімізації витрат (економія в розумних 
межах витрат, пов'язаних з наймом працівників, підготовкою ка- 
дрів з урахуванням не тільки витрат в поточному періоді, а й на 
подальшу перепідготовку та підвищення кваліфікації). 

3. Стабілізацію колективу завдяки врахуванню інтересів пра- 
цівників, надання можливостей для кваліфікаційного зростання і 
отримання інших пільг. 

4. Формування більш високої мотивації до високопродуктив- 
ної праці; раціональне використання робочої сили за кваліфікаці- 
єю і у відповідності зі спеціальною підготовкою. 

Однак досягнення цих результатів можливо при правильній 
оцінці здійсненності кадрової політики в конкретних організа- 
ційно-технічних і соціальних умовах. Для ефективного управлін- 
ня кадровою політикою організації створюється система опера- 
тивного обліку та аналізу кадрів, що відображає в кожен 
конкретний момент діяльності дійсне становище за певний про- 
міжок часу на всіх рівнях управління. Отримана з її допомогою 
інформація дозволяє оцінити тенденції зміни складу кадрів, роз- 
робити науково обґрунтовані і комплексні прогнози і плани пот- 
реби в кадрах і на цій основі формувати кадрову політику. 

Аналіз літератури [3,4] дав змогу визначити напрями підви- 
щення ефективності роботи застосовуються інструменти HR по- 
літики. 

1. Кадрове планування, підбір та розміщення персоналу. При 
підборі кадрового складу необхідно дотримуватися принципів 
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відповідності, професійної компетенції та особистих досягнень. 
Тобто, об'єм завдань працівника та ступінь їх відповідальності має 
відповідати його знанням, нахилам та особистим якостям. Якщо 
йдеться про керівну посаду, необхідно враховувати досяг- нення 
кандидата, його стиль керівництва та рівень знань, необ- хідний 
для конкретної позиції. 

2. Поточна кадрова робота. Необхідно дотримуватись принци- 
пу рівної необхідності досягнення як глобальних цілей фірми, так 
і індивідуальних. Горизонтальні та вертикальні переміщення ма- 
ють бути планомірними та відбуватися на конкурсній основі. 
Лише система розподілу посад, заснована на принципах професі- 
оналізму та компетентності, здатна підвищити ефективність біз- 
несу. 

3. Ефективне керівництво персоналом. Для ефективного кері- 
вництва персоналом фірми необхідно застосовувати систему по- 
казників, які дозволять оцінити ступінь виконання поставлених 
цілей та придатність робітника до виконання певної роботи. Ва- 
жливим є встановлення ефективної системи оплати праці відпо- 
відно до особливостей фірми. 

4. Заходи з розвитку та підвищенню кваліфікації. Для розвит- 
ку персоналу необхідним є перегляд посадових інструкцій, деле- 
гування певних повноважень з керування проектами та надання 
самостійності в прийнятті рішень для збільшення впливу на ре- 
зультати роботи. Для стимулювання розвитку важливим є конк- 
ретне визначення цілей та постановка завдань. 

5. Система винагород та мотивацій. Незважаючи на те, що з 
точки зору керівництва основною метою бізнесу є отримання 
прибутку, сучасні концепції управління персоналом базуються на 
визнанні значущості особистості співробітника, на вивченні його 
мотивацій, умінні правильно формувати їх і коригувати відповід- 
но до стратегічних завдань, що стоять перед компанією. Для 
компаній, які прагнуть підвищити свою ефективність, необхідно 
розробити систему заохочень, яка включає в себе інструменти за- 
лучення, преміювання та оцінки діяльності працівників. 

Результати дослідження. Для того, щоб отримати позитивний 
результат, необхідно розрахувати витрати при зарахуванні на ро- 
боту, на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, витрати 
по заробітній платі, послуги соціального характеру і виробничі 
витрати на створення робочого місця. В основу такої оцінки не- 
обхідно вкласти порівняння витрат і результатів, пов'язаних з ді- 
яльністю кадрових служб, а також аналіз їх впливу на підсумки 
діяльності підприємства в динаміці. Результати оцінки є індика- 
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торами проблем роботи з персоналом і якістю виконуваної робо- 
ти, задоволеності працівників, плинності кадрів. 

В результаті застосування інструментів HR політики компанії 
з'являється можливість контролювати вплив внутрішнього і зов- 
нішнього середовища на працівників і їх керівників, формувати 
стратегію HR бренду і організації в цілому. Проведення активної і 
ефективної кадрової політики забезпечує діяльність всього ви- 
робництва і кінцевий господарський результат, який визначає рі- 
вень конкурентоспроможності фірми. 

Висновки. Таким чином, оцінка ефективності HR-політики ор- 
ганізації є одним з основних завдань сучасного менеджменту. Ре- 
зультати аналізу ефективності проведених кадрових заходів до- 
зволяють визначити, чи є вона доцільною, сприятливої і плідною. 
За цих умов застосування інструментів HR політики дозволяють 
поліпшити структуру кадрового складу, підвищити рівень профе- 
сійності працівників і як наслідок – підвищити ефективність біз- 
несу. 
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Актуальність. Процеси перетворень в економіці призводять до 
іншого погляду на розуміння ролі підприємства як суспільного 
інституту. На даному етапі розвитку людства є важливим форму- 
вання нового підходу до оцінки результативності діяльності під- 
приємств. Поряд із економічними чинниками все більшу роль у 
забезпеченні конкурентоспроможності, досягненні високої про- 
дуктивності та прибутковості виробництва починають відіграва- 
ти соціально-відповідальні функції підприємства, включення до 
його компетенції питань підтримки природоохоронних заходів, 
розробки та реалізації програм розвитку молоді, дитячих центрів 
та інших закладів соціальної інфраструктури підприємства, фор- 
мування систем соціального, освітнього та психологічного забез- 
печення працівників, впровадження принципів етичної поведінки 
у відносинах з підрядниками та споживачами. 

Подібна трансформація суспільних цінностей та пріоритетів 
вимагає внесення змін до діючої практики управління підприємс- 
твами, забезпечення інтеграції принципів, методів та інструмен- 
тів соціальної відповідальності у діяльність підприємств. 

Проблематика соціальної відповідальності бізнесу досліджу- 
ється не так давно, але на дану тему в світі вже є ряд наукових 
доробок. Вона стала частиною системи управління і набула особ- 
ливої популярності в два останні десятиріччя в Північній Амери- 
ці, Західній Європі та Азії. В сучасній України ці процеси лише 
виходять на ринок тому досліджень є вкрай мало, що додає акту- 
альності нашої теми більшої ваги. Проблеми соціальної відпові- 
дальності у вітчизняному менеджменті досліджували : А. Бази- 
люк, Г. Башнянин, О. Білорус, Л. Будьонна, В. Геєць, Л. Гончарук, 
Б. Данилишин, К. Кривенко, В. Матросов, С. Мельник, С. 
Мочерний, Ю. Пахомов, В. Рокоча, Ю. Рубченко, В. Савчук, , О. 
Степанова, А. Чухно та ін 

Соціальна відповідальність є представлена в сучасній моделі 
бізнесу. Кожен із видів відповідальності має свої критерії та рів- 
ні. Окремі дослідники стверджують, що концепція «корпоратив- 
на соціальна відповідальність» набула поширення з 1954 року, а з 
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часом, відповідно до зростання компаній ставала все більше 
структурованою. [2] 

Важливо також бачити досвід закордонних дослідників, що 
проводили аналіз та вивчали наступні концепції: корпоративна 
соціальна відповідальність» (КСВ) (Bowen, 1953 Davis, 1960 Mc 
Guire, 1963 Sethi, 1975 Carroll, 1979), основні цілі якої були - впо- 
рядкувати зміст КСВ, систематизувати рівні нормативності; кор- 
поративна соціальна сприйнятливість (КСС) (Ackerman, 1973 
Preston, Post, 1975 Frederick, 1978 Carroll, 1979), у якій описано 
можливість корпорацій сприймати суспільні дії; Корпоративна 
стійкість (КС) (Van Marrewijk, 2003 Steurer et al., 2005), які наве- 
ли зв’язок соціальної відповідальності з громадськими пробле- 
мами, а корпоративної стійкості – з агентськими проблемами 

Пошук нової соціальної ролі бізнесу в Україні на даному етапі 
розвитку цікавить не лише науковців, а й державних діячів, полі- 
тиків, громадські організації. Вагомим є прагнення зрозуміти, які 
соціальні функції в державі може взяти на себе підприємництво та 
при яких умовах мотивація для виконання завдань буде най- 
вищою. 

Сучасні вимоги до соціальної відповідальності обумовлюють 
необхідність інтегрування соціальної політики та корпоративної 
стратегії, розглядаючи витрати коштів на соціальні потреби як 
форму стратегічного інвестування. 

Постановка проблеми. Для подальшого розвитку нових погля- 
дів на підприємстві, важливим є обґрунтування корпоративної 

соціальної відповідальності в системі управління підприємством. 
Термін корпоративна соціальна відповідальність мав свій по- 

чаток у книзі Говарда Боуена у 1953 році «Соціальна відповіда- 
льність бізнесмена». Вона також несе початок розвитку літерату- 

ри про Соціальну Відповідальність (далі СВ). У свої книзі Г. 
Боуен говорить, що соціальна відповідальність для бізнесмена це 
втілення політики підприємства, яка співвідноситься із цілями та 

цінностями суспільства. 
Для бізнесу досягнення соціальної відповідальності (BSR) - це 

«досягнення комерційного успіху засобами, які передбачають до- 
тримання моральних цінностей та повагу до людей, спільнот і 
навколишнього середовища». 

Результати дослідження. Світовий досвід сформував наступні 
критерії, що дозволяють визначити підприємство  (організацію) як 
соціально відповідальне: 

· сумлінна сплата податків, виконання вимог міжнародного, 
державного, регіонального законодавства; 
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· виробництво та реалізація якісної продукції; 
· реалізація корпоративних програм підвищення професіоналі- 

зму співробітників; 
· реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення 

здоров'я співробітників; 
· реалізація корпоративних програм морального стимулюван- 

ня персоналу; 
· реалізація благодійних та спонсорських проектів; участь у 

формуванні позитивної громадської думки про бізнес[5]. 
Міжнародний форум лідерів бізнесу (IBLF) розуміє соціальну 

відповідальність як сприяння відповідальній діловій  практиці, яка 
дає вигоду бізнесу та суспільству й допомагає досягти соціа- 
льного, економічного та екологічно усталеного розвитку через 
максимальне збільшення позитивного впливу бізнесу на суспіль- 
ство з одночасною мінімізацією його негативного впливу.[3] 

Відповідно до дослідження, проведеного центром «Розвиток 
КСВ» у 2011 році, представники українських компаній під соціа- 
льною відповідальністю переважно розуміють надання благодій- 
ної допомоги громаді, розвиток власного персоналу, чесне вве- 
дення бізнесу та дотримання і захист прав людини. Найменше 
асоціюють із соціальною відповідальністю впровадження прин- 
ципів і практик підзвітності, прозорості й етичної поведінки, 
здійснення екологічних проектів та участь у регіональних про- 
грамах розвитку 

Висновки. Враховуючи, що розуміння соціальної відповідаль- 
ності відрізняється від есенції поняття потрібно провести аналіз 
ринку, та зрозуміти чому бачення українськими підприємствами 
соціальна відповідальність розглядається як благодійність та до- 
тримання прав (насправді це є одні із важливих факторів). Та чо- 
му прозорість та етична поведінка розглядаються організаціями як 
менш важливі, або не розглядаються як соціальна відповідаль- 
ність взагалі. 
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Наявність управлінського персоналу та ієрархічність відносин 
на підприємстві формують його організаційну структуру. Від- 
сутність нормативних вимог до офіційного затвердження такої 
структури доволі часто провокує хаотичність владних повнова- 
жень на малих та середніх підприємствах і таким чином зменшує 
ефективність управління. Більше того, це може спричиняти кон- 
флікти у процесі надання усних наказів та вказівок. У зв’язку із 
цим  постає  необхідність  формування  формальної  та фактичної 
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організаційної структури управління яка буде відповідати 
профілю та величині підприємства. 

Основною метою дослідження є визначення основних типів та 
способів формування організаційних структур для ефективної 
діяльності вітчизняних підприємств. 

Загальноприйнято під організаційною структурою управління 
розуміти впорядковану сукупність підрозділів, які формують рівні 
управління, їх взаємозв’язки та механізми управління ор- 
ганізацією [1]. 

Теорія розрізняє різні типи організаційних структур які 
поділяються на три групи: лінійні, функціональні та комбіновані. 
Однак у процесі функціонування підприємства формуються 
структури, які містять у собі ознаки кожного із зазначених типів. 

Вертикальні типи структур (ієрархічні, бюрократичні) досі 
превалюють на багатьох українських підприємствах, побудовані 
відповідно до принципів управління, сформульованих ще на по- 
чатку ХХ ст. М. Вебером та А.Файолем, але менеджмент як наука 
не стоїть на місці і відповідно зараз при виборі організаційної 
структури необхідно враховувати безліч факторів, оцінювати різні 
варіанти організаційних структур, їх ефективність та мож- ливість 
використання для конкретного підприємства. 

Для комерційних підприємств характерні різні типи ор- 
ганізаційних структур. Структури малих підприємств прості і но- 
сять лінійний або функціональний характер. Чим більші масшта- 
би діяльності організацією тим складнішою і комбінованішою є її 
структура. У той час державним установам незалежно від їх роз- 
міру властиві структури бюрократичного характеру із жорсткою 
ієрархію та чіткістю визначення обов’язків, прав, повноважень та 
відповідальності. 

Зосередимо увагу на прибуткових організаціях. На нашу дум- 
ку, визначаючи структуру організації необхідно здійснювати 
індивідуальний підхід до побудови кожного окремого підрозділу, 
а на суб’єкта господарювання загалом. З цією метою вважаємо за 
необхідне виокремити топ-менеджмент, основні та допоміжні 
підрозділи підприємства. До основних підрозділів віднесемо ті, які 
безпосередньо задіяні у досягненні основних цілей організації 
(переважно це – прибуток), тобто виробничі департаменти, служ- 
би постачання та збуту; а до допоміжних – обслуговуючі, такі як 
фінансові, маркетингові, кадрові служби, бухгалтерія тощо. 

Для допоміжних підрозділів у здебільшого характерні лінійна 
або функціональна організаційні структури. Однак, якщо 
підприємство постійно освоює нові види діяльності та впровад- 
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жує виробництво нових товарів і послуг, розширює територію 
впливу, доцільно тимчасово формувати проектні або матричні 
організаційні структури із залученням у них співробітників до- 
поміжних підрозділів. 

У залежності від типу виробництва доречно вибирати лінійну 
або функціональну організаційну структуру. Представники мало- 
го бізнесу не мають чітку вираженої спеціалізації, у зв’язку із  чим 
на етапі їх створення доцільною є лінійна організаційна структура. 
Поступове нарощування обсягів виробництва і поява поділи праці 
вимагає її трансформації у функціональну. Як наслідок, 
формуються підрозділи, які відповідають за окремі тех- нологічні 
процеси. 

Структура служб постачання безпосередньо залежить від асо- 
ртименту сировини, матеріалів, напівфабрикатів або товарів, які 
використовує підприємство. При високому ступені однорідності 
закупівель доречною є лінійна структура, в інших випадках – 
продуктова. Наприклад, на вітчизняних молочних підприємствах 
в умовах браку сировини формуються окремі підрозділі, які 
відповідають за закупівлю молока у фермерських та приватних 
господарств та підрозділи, які постачають інвентар, спецодяг, 
обладнання та іншу сировину. 

Найбільш динамічною, на нашу думку, повинна бути структу- 
ра збутових підрозділів підприємства. Однозначно, ефективними 
тут є дивізійні типи структур, серед яких виділяють продуктові, 
споживчі та територіальні [1]. У результаті дослідження російські 
науковці М.А.Шушкін і М.Н.Забаєва виділяють такі особливості 
цих структур: 

- вони складаються із сукупності дивізіонів – стратегічних 
бізнес-одиниць; 

- конкурентна стратегія дивізіонального підприємства скла- 
дається із стратегій бізнес-одиниць, які інтегровані в корпора- 
тивну стратегію; 

- конкурентний статус дивізіональних підприємств визна- 
чається сумуванням конкурентоздатності окремих дивізіонів; 

- підприємства із дивізіональною структурою отримують 
можливість швидко адаптуватися до змін зовнішнього середови- 
ща [2]. 

Для малих та торговельних підприємств доцільно використо- 
вувати виключно територіальні збутові структури, у яких кожний 
співробітник відповідає за іншу територію (регіон). Нарощування 
асортименту продукції/товарів потребує комбінувати таку струк- 
туру із продуктовою, а робота на високо диференційованих рин- 
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ках – із споживчою. Для ефективності управління збутовою 
діяльністю керівництву бізнесу необхідно визначити первинну 
ознаку поділу (територія, споживач чи товарний асортимент), а у 
подальшому здійснити структуризацію за іншими ознаками. 

Для прикладу, транснаціональна компанія Nestle первинною 
ознакою структуризації обрала продуктову. Як наслідок, її кон- 
дитерську і кавову продукцію (Світоч, Nestle, Nescafe), корм для 
тварин (Purina), снекову та дитяче харчування (сухі сніданки 
Nesquik), бакалію («Волинь-холдинг», ТМ «Торчин») продають 
окремі представництва. Кожне таке представництво має свій 
власний територіальний поділ. Разом з тим інша транснаціональ- 
на компанія Kraft Foods (ТМ Jacobs, Корона), національна ком- 
панія «Рошен» первинною ознакою структуризації обрали тери- 
торіальну. Як наслідок, кожен територіальний філіал відповідає за 
збут усієї продукції компаній. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок про складність 
побудови ефективної організаційної структури. У подальших до- 
слідженнях необхідно визначити основні критерії оптимізації як 
структури підприємств загалом, так і окремих підрозділів. 
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Актуальність. Чисельні дослідження конкурентоспроможності 
як економічної категорії кожного разу відкривають її нову грань, 
яка певною мірою впливає на ефективність діяльності 
підприємства. Саме тому дуже цінною характеристикою 
підприємства вважається швидка та якісна адаптація до конку- 
рентного середовища. В сучасному світі питання щодо підви- 
щення рівня конкурентоспроможності загострюється з неймовір- 
ною швидкістю завдяки наступним факторам: постійні зміни 
попиту, впровадження новітніх технологій, розвиток стратегічно- 
го менеджменту і маркетингу та багато інших. 

Постановка проблеми. Внаслідок раціонального аналізу та 
контролю змін, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому 
середовищах, можливим є коригування управлінських рішень, які 
дозволять підприємству виявити потенційні потреби споживачів 
та максимально використати виробничі потужності задля по- 
дальшого задоволення цих потреб. 

При виборі системи управління конкурентоспроможністю 
підприємства потрібно дотримуватися індивідуального, чітко 
обґрунтованого методологічного підходу. Проведення поглибле- 
ного економічного аналізу, прогнозування та проектування 
різноманітних моделей поведінки не тільки окремих підсистем, 
але і системи в цілому окреслить подальшу стратегію підприєм- 
ства. 

Результати дослідження. Дослідженням теоретичних основ та 
практичного застосування управління конкурентоспроможністю 
займалися такі закордонні вчені: М. Портер, Р. Фатхутдинов [3, 5] 
та вітчизняні − С. Близнюк, О. Драган, О. Шнипко та ін. [1, 2, 4] – 
в їх роботах приділяється значна увага формуванню конку- 
рентних переваг та конкурентоспроможності підприємств. 
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Функціонування та розвиток економіки в сучасних умовах 
ставить певні перепони у задоволенні потреб учасників ринкових 
відносин: підприємств, споживачів, найманих працівників, 
регіонів, держави. 

Характерним поняттям, що виражає сутність ринкових відно- 
син є конкуренція – найважливіша умова для підприємств, що 
провадять свою діяльність за сучасних умов ринку. Термін «кон- 
куренція» з лат. concurrentia означає − змагання, суперництво. 

Сьогодні існує велика кількість трактувань терміну «конку- 
ренція». Як економічна категорія, конкуренція – це економічна 
боротьба, суперництво між відокремленими виробниками про- 
дукції, робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів, пов’язаних 
з продажем цієї продукції, виконаних робіт, наданням послуг 
одним і тим же споживачам [5]. Тобто конкуренція як економічне 
явище є результатом об’єктивного управління проце- сами 
господарської діяльності до складу яких входять: зменшен- ня 
витрат виробництва або задоволення потреб споживачів. Ви- 
димою її частиною виступають боротьба та суперництво, що, в 
свою чергу, є предметом для роздумів в економічних працях. 

Конкурентоспроможність проявляється лише за умов конку- 
ренції і її формування обумовлюється переплетінням чинників 
(факторів). В свою чергу, фактори зароджуються в ході розвитку 
продуктивних сил та реалізації політики підприємства, яка вира- 
жається у боротьбі за найвищу якість продукції, підкорення ринків 
збуту та отримання прибутку. 

Створення й розвиток конкурентного середовища є 
невід’ємною складовою ринкової економіки і набуває вигляду 
сукупності зовнішніх факторів стосовно конкретного підприєм- 
ства, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств 
відповідної галузі. 

Діагностування конкурентного середовища є невід’ємною ча- 
стиною дослідження конкурентоспроможності, оскільки ця про- 
цедура впливає на системність роботи, якість обробки інформації 
щодо основних характеристик галузі в цілому й підприємств 
окремо, визначення результативності конкуренції товарів інших 
виробників. 

До ключових факторів успіху належить сукупність чинників 
ринкової та ресурсної орієнтації, які можуть вплинути на фор- 
мування довгострокової конкурентоспроможності фірми і, 
відповідно, на її стратегічний успіх. Більшість спеціалістів до- 
тримуються тієї думки, що ключові фактори успіху: 

- мають виражений галузевий характер; 
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- є спільними орієнтирами для всіх підприємств певної галузі. 
Для розробки найбільш ефективної конкурентної стратегії 

підприємства та визначення напрямків їх інвестування необхідно 
проаналізувати галузь. Мета такого аналізу полягає в діагностиці 
структури і динаміки галузі, визначенні характерних для неї 
можливостей і існуючих загроз, виявленні ключових чинників 
успіху галузі. І вже за отриманих результатів оцінки виникає 
можливість розробити діючу стратегію поведінки підприємства на 
ринку. Важливою частиною конкурентного аналізу є порівняння 
інформації стосовно конкурентів. Для цього можуть також 
використати SWOT-аналіз та графічне стратегічне групування. 

Постійна модернізація різних сфер діяльності підприємства 
відіграють визначальну роль в забезпеченні пристойного конку- 
рентоспроможного рівня. До найбільш розповсюджених новацій 
відносять: новітні технології або такі, що змінюються; запити 
споживачів; зміна вартості або наявності компонентів вироб- 
ництва. 

Конкурентоспроможність підприємства забезпечується завдя- 
ки певній послідовності дій керівництва підприємства: впро- 
вадження нових систем управління інформаційними, техно- 
логічними, фінансовими, трудовими, матеріальними ресурсами, 
що при певній взаємодії утворюють техніко-технологічну, 
соціально-трудову, організаційно-економічну, фінансово- 
інвестиційну складові для досягнення гідного рівня конкурентос- 
проможності підприємства на ринку. 

Завданням програми підвищення рівня конкурентоспромож- 
ності є проведення певного комплексу робіт, спрямованих на 
вдосконалення продукції та/або діяльності підприємства, вико- 
нання якого буде сприяти підвищенню рівня їх конкурентоспро- 
можності. Але для того, щоб така діяльність розглядалася у ви- 
гляді програми необхідно відповідати наступним вимогам: 

- об’єктивна наявність комплексного характеру та проведення 
аналізу структури всього комплексу робіт (операцій, процедур і 
т.д.); 

- послідовно-паралельне виконання усіх елементів діяльності 
для досягнення цілей цієї діяльності; 

- обмеження за часом, трудовими і матеріальними ресурсами та 
бюджетом; 

- тривалість та вартість діяльності прямо залежить від ор- 
ганізації виконання усього комплексу робіт. 
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Підвищення конкурентоспроможності − це процес змін, обу- 
мовлений агресивним зовнішнім середовищем та бажанням 
підприємства досягти лідируючих позицій на ринку. Зміни по- 
трібно постійно мотивувати, стимулювати і генерувати. 

Якщо цілі підприємства (організаційні) цілком не збігаються з 
людськими, то такий метод управління не є ефективним, бо він 
передбачає ігнорування людських цінностей на користь ор- 
ганізаційних. 

Потреба в розробці та впровадженні програми підвищення 
рівня конкурентоспроможності підприємства виникає у разі: 

- загострення та зростання інтенсивності конкурентної бо- 
ротьби на ринку, через що підприємство втрачає вже надбані по- 
зиції; 

- поступове уповільнення, перенасичення або ж затухання ро- 
сту попиту на продукцію підприємства; 

- розвиток науково-технічного прогресу; 
- неможливість зайняти місце в ніші на нових географічних 

ринках; 
- зниження рівня конкурентоспроможності продукції 

підприємства; 
- збиткова діяльність підприємства або низька її прибут- 

ковість, високий ризик банкрутства тощо. 
Для впровадження програми підвищення рівня конкурентос- 

проможності доцільно створити спеціальну команду людей, які 
мають бути звільнені від усіх або більшості своїх звичайних 
обов’язків, а також мати нестандартне, креативне мислення. 

Керівництво підприємства намагається освоїти нові методи 
вдосконалення рівня конкурентоспроможності чи віднайти 
найкращі способи конкурентної боротьби. Інновації можуть бути 
в якості нових способів: дизайн продукту, його процес вироб- 
ництва, підхід до провадження маркетингової діяльності чи 
спеціальна методика підвищення кваліфікації працівників. У своїй 
більшості інновації − це не обов’язково великий техно- логічний 
прорив; достатньо простих і невеликих незначних по- кращень або 
досягнень. Найпоширенішим вважається підвищен- ня 
кваліфікації персоналу, репутації торгової марки тощо. Деякі 
інновації породжують принципово нові сприятливі умови на 
ринку та дозволяють заповнити ті сегменти, на які суперники 
раніше навіть і не здогадувались звернути увагу. Завдяки повіль- 
ній реакції конкурентів підприємство набуває нових конкурент- 
них переваг. 
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Сучасні економічні процеси у світі, особливо в Україні, пере- 
бувають у нестабільному стані та прагнуть пошуків нових пара- 
дигм розвитку виробництва, економічних відносин і суспільства в 
цілому. Посилення ринкової конкуренції, ускладнення вимог 
споживачів до якості товарів та послуг вітчизняного вироб- 
ництва, необхідність оперативного реагування на зміни ринкової 
ситуації, значно ускладнюють задачу підвищення рівня конку- 
рентоспроможності національних суб’єктів підприємницької 
діяльності, що є основою досягнення стійких конкурентних по- 
зицій економіки України. Необхідно комбінувати наявні підходи 
до визначення поняття конкурентоспроможності (конкурентос- 
проможності продукції, конкурентних перевагах, потенціалу 
підприємства, ефективності господарювання, здатності вести 
конкурентну боротьбу). 

Висновки. Однією із особливостей теорії конкурентоспро- 
можності є її формування завдяки застосуванню прикладних ро- 
зробок конкретної проблеми в сфері конкурентоспроможності, а 
не вивченню класичних праць. Помилковим можна вважати 
розгляд сутності конкурентоспроможності переважно при вив- 
ченні питань в сфері маркетингу і стратегічного управління, 
оскільки дослідження конкурентних переваг базується на вив- 
ченні ринку, що формує основне уявлення про перспективні 
стратегії розвитку підприємства. 

Комплексне вирішення проблем забезпечення конкурентос- 
проможності має особливе значення у зв’язку з необхідністю 
підвищення ефективності діяльності вітчизняних виробників не 
тільки на внутрішньому, але й на міжнародних ринках. 

Таким чином, можна говорити про конкуренцію як про бага- 
томірну, координаційну модель, у якій до основних джерел кон- 
курентних переваг відносять: у рамках ринкового аспекту – 
ефективне позиціювання на основі сполучення специфічних 
можливостей з потребами покупців у рамках обраної ніші; у рам- 
ках ресурсного аспекту – інноваційну мобільність, засновану на 
швидкості відтворення й комбінування інновацій, співвіднесену з 
консолідацією розподілу релевантних ресурсів; у рамках інсти- 
туціонального аспекту – підтримку необхідної позитивної репу- 
тації й формування ланцюжка партнерських відносин. 
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Актуальність. Перспективи розвитку та поширення інновацій в 
кожній складовій сталого розвитку (економічній, екологічній, 
соціальній) незалежно від масштабу соціально-економічної 
системи (підприємство, регіональний, національний чи світовий 
рівень)  базуються  на  цілісному  системному  підході державної 
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підтримки інноваційної діяльності. Для України, актуальними 
напрямами державної підтримки інноваційної діяльності є 
удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, 
створення державних та регіональних цільових програм не тільки 
для великих, але й для малих і середніх підприємств, за умови 
розвитку відповідної інфраструктури для генерування, 
продукування та поширення інновацій. 

Постановка проблеми. Один із найвагоміших факторів 
ефективного розвитку економіки кожної країни окремо так і 
світової економічної системи загалом, пов’язаний з процесами 
генерування, продукування та поширення інновацій. Однак, 
останніми роками відбулося зміщення уваги світової спільноти до 
розвитку екологічних та соціальних інновацій. Зміна акценту від 
орієнтованих, як правило, лише на фінансову вигоду інновацій до 
так званих «екологічних» та «не фінансових» (соціальних) 
інновацій зумовлена усвідомленням суспільства у потребі сталого 
розвитку, що передбачає збереження безпечного довкілля та 
досягнення соціальної справедливості для майбутніх поколінь. 

Результати дослідження. Концепція соціальних інновацій не є 
новою для суспільства, однак значного поширення вона набула в 
останні десятиліття. Соціальні інновації як правило пов’язують із 
розробкою інноваційних рішень для вирішення соціальних про- 
блем та потреб, однак визначальною особливістю соціальних ін- 
новацій є організація та взаємодія суспільства, котра спрямована 
на якісну зміну ціннісних пріоритетів, уставлених норм, традицій 
та світогляду людства. 

Науковці Д. Мулґан, С. Такер, Р. Алі та Б. Сандерс у своєму 
дослідженні [1, с. 47] представили десять найбільш суттєвих 
соціальних інновацій, котрі стали причиною якісних суспільних 
змін у житті суспільства: 

1. Відкритий університет (The Open University), який став про- 
тотипом багатьох моделей дистанційного навчання, які відкрили 
освіту в новому форматі в усьому світі і надалі продовжують це 
робити); 

2. Справедлива торгівля (Fair trade) є міжнародною торгівлею, 
котра відстоює екологічні, етичні соціальні та трудові стандарти 
праці. Даний рух сформувався у Великобританії та США в 1940- 
х-80-х роках і в даний час поширюється в усьому світі. 

3. Грінпіс (Greenpeace), організація, що відзначається бороть- 
бою за збереження екологічно чистого довкілля, зародження да- 
ного руху почалося із завзятих ідей квакерів, які з часом транс- 
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формувалися, в мирний рух де його активісти можуть «підривати 
свідомість» заради екологічних та соціальних змін. 

4. Грамін Банк (Grameen) разом із BRAC та іншими, створили 
нові моделі сільського та громадського мікрокредитування що 
були імітовані по всьому світу. 

5. Міжнародна амністія (Amnesty International) міжнародний 
рух, котрий відстоює права людини. 

6. Оксфам (Oxfam (originally the Oxford Committee for Relief of 
Famine)) поширює принципи рівності, діяльність організації 
спрямована на подолання бідності та несправедливості. 

7. Жіночий інститут (заснований у Канаді у 1890-х роках) (The 
Women’s Institute) був громадською організацією для жінок що 
базувалася на британській концепції жіночих гільдій. З часом 
численні послідовники (жіночі організації) поширювали ідеї 
фемінізму які згодом стали мейнстрімом. 

8. Програмне забезпечення Linux, вільна енциклопедія Wik- 
ipedia та південнокорейські онлайн новини Ohmynews трансфор- 
мують пріоритети суспільства і є вільними у доступі для всіх ба- 
жаючих. 

9. NHS Direct та багато інших організацій, від Doctor Foster до 
Expert Patients Programme, які відкрили доступ до медичних кон- 
сультацій та інформаційних послуг за допомогою телефонного 
зв’язку для звичайних людей. 

10. Моделі бюджетування на основі участі (Participatory budg- 
eting models) започатковано з 1989 року в Бразилії, м. Порту- 
Алеґре де практикується і зараз, на даний час цю модель соціаль- 
но-демократичних інновацій використовують у всьому світі. 

Варто відмітити, що діяльність окремих вищенаведених ор- 
ганізаційних об’єднань досить часто піддається критиці, а окремі 
їхні дії не завжди схвалювалися, однак суспільство сколихнули 
важливі економічні, екологічні та соціальні ідеї які вони пропа- 
гували. Крім того більшість із створених організаційних об’єднань 
є неурядовими та неприбутковими організаціями, які розпочинали 
свою діяльність як група однодумців, котра мала спільну мету. З 
часом ідеї невеликої кількості людей були прий- няті окремими 
суспільними групами та поширилися в більшій чи меншій мірі 
(залежно від об’єднання) по всьому світу, відтак ор- ганізації стали 
міжнародними. 

Висновки. Пріоритетним принципом у процесах генерування, 
продукування та поширення соціальних інновацій повинна стати 
реалізація державної політики, що буде направлена на впро- 
вадження соціально орієнтованої інноваційної моделі структур- 



211  

ної перебудови вітчизняної економіки. Соціальні інновації мо- 
жуть повністю залежати від економічних дотацій, частково або 
бути самоокупними, однак без відповідного рівня економічного 
розвитку регіону, впровадження окремих соціальних ініціатив 
буде просто неможливим, оскільки розвиток соціального потен- 
ціалу інноваційної діяльності залежатиме від формування регіо- 
нальної системи законодавчого забезпечення пільгового кредиту- 
вання для соціально орієнтованих організацій, розвитку науково- 
дослідних центрів, підприємницького сектору, технопарків, тех- 
нополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів, 
які є базовими складовими економічного розвитку регіону[2, с. 
163]. 

Зародження гуманістичних ідей даних об’єднань свідчить про 
суспільну потребу в них, а «ефективна реалізація» (визнання та 
поширення) цих ідей (не орієнтованих на фінансову вигоду, од- 
нак корисних для соціуму) визначає їх відповідно як соціальні 
інновації. Оскільки більшість із наведених об’єктів є підприєм- 
ствами створеними окремо від держави, що не приймають 
фінансування від бізнесу, влади та політичних партій, проте вони 
є легалізовані, визначені законодавчо та мають чітке нормативно- 
правове регулювання. Державна підтримка та інституційне за- 
безпечення НДО (НУО) проявляється у наданні їм права на 
соціально-демократичний розвиток, спрощенні податкового ре- 
гулювання (звільнення від податків з прибутку та на власність), 
зменшення розцінок на різні види послуг. Підсумовуючи зазна- 
чимо, що взаємодія між державою та соціально-демократичними 
платформами забезпечує останнім можливість їхнього розвитку. 
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Актуальність. В умовах глобалізаційних тенденцій сучасного 
суспільства нагальною стає потреба визначення пріоритетів для 
залучення інвестицій, що забезпечить максимізацію соціального 
та економічного ефектів від такого інвестування. Тому, у світі 
розповсюдженим стає проектний підхід, який передбачає залу- 
чення інвестицій для реалізації цілей конкретного проекту. Од- 
ночасно, визначальним чинником посилення суспільної приваб- 
ливості національної економіки стає розвиток соціальної сфери, 
що забезпечить цілеспрямоване забезпечення надійних переду- 
мов реалізації усіх проявів прав та свобод громадян, утвердження 
середнього класу, який є основою політичної та соціальної 
стабільності, демократизації сучасного суспільства, реалізації 
обмежень та встановлення загроз диференціації доходів населен- 
ня, подолання бідності. Соціально спрямовані реформи перетво- 
рюються на важливий інструмент прискорення економічного 
зростання, зміцнення злагоди та порозуміння в суспільстві. 

Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є обґрун- 
тування теоретичних засад та визначення специфіки застосуван- 
ня проектного підходу в контексті розвитку соціально- 
відповідального бізнесу, активізації синергетичного ефекту в ре- 
зультаті виконання суб’єктом господарювання соціальної функції. 

mailto:iuliiagern@ukr.net
mailto:iuliiagern@ukr.net
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Результати дослідження. В умовах сьогодення, все більшого 
значення набуває реалізація соціальної функції бізнесу, що за- 
безпечує отримання корисного суспільного ефекту в майбутнь- 
ому. Це вимагає посилення уваги до соціального інвестування як 
цілеспрямованого вкладання ресурсів для цілей реалізації 
соціальних проектів для цілей активізації людського розвитку. 
Наслідки соціального інвестування знаходять свій прояв, як у по- 
силенні соціальної орієнтації економічної системи, так і в удос- 
коналенні окремих аспектів соціально-економічного розвитку. 
Відбувається стимулювання економічного зростання, нагромад- 
ження людського капіталу, розвиток ринку праці, підтримка ви- 
сокого рівня життя, забезпечення державних соціальних гарантій 
та соціальних послуг, підтримка соціальної стабільності та еко- 
логічної безпеки в суспільстві. 

З огляду на поширення тенденцій соціалізації, у розвинених 
країнах досить розповсюдженою є практика реалізації та 
фінансування проектів, які є орієнтованими на досягнення 
соціально-визначеного результату, де людина розглядається не 
лише як клієнт або споживач послуг, а як цільовий суб’єкт на 
еволюцію якого націлені зусилля проектної команди. Проект 
оцінюється не лише через призму здатності задовольнити ди- 
намічні потреби громадян, але й за посередництвом зворотного 
зв’язку, який знаходить свій прояв у формі удосконалень в си- 
стемі охорони здоров’я, освіти, розвитку науки та культури, зба- 
лансування компонентів людського розвитку. 

Актуальності набуває залучення фінансових ресурсів для цілей 
реалізації соціальних інвестиційних проектів, які стають об’єктом 
численних досліджень вітчизняних та зарубіжних нау- ковців та 
практиків. Соціальний інвестиційний проект є досить 
специфічним різновидом проектів. Очевидним є те, що він містить 
ряд елементів соціального та інвестиційного проектів. Проте, для 
соціального інвестиційного проекту характерний ряд відмінностей 
від кожного із попередньо названих проектів [1]. 

Теоретичне обґрунтування особливостей фінансового забезпе- 
чення соціального інвестиційного проекту доцільно розпочати із 
наведення підходу до трактування інвестицій доцільного для ви- 
користання в контексті нашого дослідження, а саме визначаємо 
інвестиції, як вкладання будь-якого ресурсу в об’єкт інвестуван- 
ня для отримання результату. При чому, очевидним є бажання 
інвестора отримати прибуток в результаті реалізації проекту. 

Досить часто на практиці інвестиційний проект - це об’єкт ре- 
ального інвестування, який можна подати у вигляді: інвестицій у 
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підвищення ефективності виробництва; інвестицій у розширення 
виробництва; інвестицій у створення нових підприємств; інве- 
стицій заради задоволення вимог державних органів управління. 

З огляду на подібне трактування, інвестиційний проект можна 
розглядати у формі: нульового проекту, що формує основу для 
створення інноваційного виробництва; реконструкції - імплемен- 
тації прогресивних технологій за умови відсутності змін у профілі 
підприємства; розширення або реабілітації існуючого бізнесу [2]. 

На сучасному етапі функціонування ринку відбір та аналіз ін- 
вестиційних пропозицій стає дедалі важливішим для визначення 
доцільності подальшого функціонування підприємства, що пояс- 
нюється значною залежністю успіху бізнесу від ефективності ви- 
користання наявних ресурсів. Тому, вирішальною умовою ро- 
звитку та життєздатності компаній є ефективність вкладання 
капіталу в той чи інший інвестиційний проект. 

В процесі вибору інвестиційного проекту доцільним є аналіз 
умов його реалізації. Етапи реалізації інвестиційного проекту за 
програмою організації ООН з промислового розвитку (UNIDO) 
складаються з передінвестиційного, інвестиційного та виробни- 
чого етапів [3; 4]. 

Передінвестиційний етап включає в себе відбір перспективних 
інвестиційних проектів, розробку бізнес-плану та прийняття 
рішення стосовно запропонованого проекту. Інвестиційний етап 
характеризується заходами детального проектного опрацювання 
та ґрунтовної підготовки проекту до етапу його фактичної імпле- 
ментації. Виробничий (експлуатаційний) етап має змогу розгля- 
датися як у довгостроковому, так і в короткостроковому планах. 
Короткотерміновий план передбачає вивчення причин, які по- 
роджують проблеми. У свою чергу, проблеми зумовлені викори- 
станням застарілої технології, обладнання або неналежним рів- 
нем кваліфікації персоналу. У довготерміновому плані 
розглядають стратегічні пріоритети та визначають сукупні витра- 
ти для потреб виробництва та маркетингу, а також надходжень за 
результатами продажів. 

Зауважимо, що представники аналітичних центрів у різних 
країнах світу також користуються класифікаціями етапів проект- 
ного менеджменту, які відповідають специфіці діяльності з огля- 
ду на специфіку національного ринку. Для прикладу, у Німеччині 
є поширеним підхід, що заснований на: 

- основній діловій активності, що полягає в аналізі існуючих 
проблем; 
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- розробці концептуальних положень та деталізованій презен- 
тації концепції проекту; 

- використанні результатів реалізації проекту. 
Рівень соціального ефекту (соціальної ефективності) можна 

визначити за посередництвом методик розрахунку соціального 
індексу Вайсброда та коефіцієнту соціальної рентабельності. 

Соціальний індекс (Publicness Index - PI) виокремлений зуси- 
лями американського вченого Вайброда з метою диференціації 
ступеня реалізації соціальних ефектів. Наведений індекс здатний 
відобразити «зв'язок між різновидами фінансових доходів 
підприємств та характером послуг, які вони надають, чи про- 
дукції, яку вони виготовляють» [5]. 

РІ = Доходи від виробництва суспільних благ / Доходи від ви- 
робництва приватних благ (1) 

де доходи від виробництва суспільних благ у формі благодій- 
них внесків, грантів, державних дотацій і т.п.; доходи від вироб- 
ництва приватних благ у формі реалізації товарів, послуг та робіт; 
а також членських та спонсорських внесків [6]. 

Отже, розрахунок соціального індексу заснований на визна- 
чені співвідношення фінансових надходжень від вироблених сус- 
пільних благ та доходів від виробництва приватних благ. 

Висновки. Отримані результати дозволяють констатувати, що 
індикатором успішного розвитку сучасного бізнесу є не лише 
економічний ефект, але й соціальний ефект. Адже, соціальний 
ефект, виконуючи свою безпосередню функцію у суспільстві, ви- 
являється здатним приймати участь у формуванні синергетично- 
го ефекту на національному та глобальному рівнях. У свою чер- 
гу, досягнення соціального ефекту засноване на реалізації  переваг 
проектного підходу, який передбачає цільове застосу- вання 
систем управління та реалізацію стратегій фінансування з метою 
досягнення чітко окреслених соціальних цілей бізнесу та 
соціальних пріоритетів, закріплених на національному рівні. 
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Актуальність. Запорукою сталого розвитку суб’єктів 
підприємницької діяльності є прийняття управлінських рішень, які 
забезпечать максимізацію прибутку. Такі рішення повинні 
ґрунтуватися на точній та всебічній інформації, сприяти 
оптимізації(скороченню) витрат. Вирішенню та дослідженню цих 
завдань займається контролінг, теоретичних аспектів, контролінг, 
як наука, практичних – як процес або система забезпечення 
прийняття управлінських рішень. Саме цим обумовлена 
актуальність обраної теми дослідження. 
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Постановка проблеми. Метою нашого дослідження є аналіз 
використання існуючих методів контролінгу суб’єктами 
підприємницької діяльності. 

Результати дослідження. Проблемою впровадження процесу 
контролінгу в підприємницьку діяльність займалися вітчизняні та 
зарубіжні вчені, а саме: Давидович І.Є., Ман Р. і Майер Е., 
Замятіна Н.В., Харрингтон Х. Дж. та ін. 

Причиною виникнення та розвитку контролінгу можна вважати 
мінливість зовнішнього середовища, системи управління стають 
більш складними, цінність інформаціє зростає. 

Розглянемо деякі точки зору, щодо сутності поняття «кон- 
тролінг», які містяться в наукових роботах вчених-економістів. 

Так, Давидович І.Є. вважає, що контролінг це спеціально 
сконструйована система на основі інтеграції методів планування, 
обліку, аналізу, нормування, контролю та управління, яка забез- 
печує отримання, опрацювання та узагальнення інформації про 
діяльність підприємства. [3] 

Ман Р. і Майер Е. бачать контролінг як процес управління 
майбутнім для забезпечення тривалого функціонування 
підприємств та його структурних одиниць. 

Більш повне визначення надає Замятіна Н.В., яка розглядає 
контролінг, як підсистема системи управління підприємством за- 
галом або окремою його ланкою чи процесом, за допомогою якої 
планується, координується, узгоджується та контролюється 
діяльність усіх функціональних управлінських одиниць, а також 
здійснюється інформаційне забезпечення прийняття управлінсь- 
ких рішень, основною метою якої є використання усіх наявних 
ресурсів на підприємстві для забезпечення довгострокового 
функціонування і розвитку підприємства. [5] 

Проте, жодне з приведених визначень не є повним, бо не роз- 
криває головної мети контролінгу, а саме оптимізації витрат в 
процесі підприємницької діяльності. 

Завдання контролінгу полягає у постійному моніторингу змін 
зовнішнього середовища та формуванні конкретних цілей для до- 
сягнення кінцевої мети діяльності підприємства. [5]. 

Слід відзначити, що контролінг базується на : 
системі нормування витрат; 
визначенні залежності між обсягами реалізованої продукції, 

витратами та прибутком; 
кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлу- 

атацію машин тощо. 
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Тому ствердження, про те, що головною метою є не тільки за- 
безпечення прийняття управлінських рішень, а й оптимізація 
витрат в процесі підприємницької діяльності можна вважати вір- 
ним. 

Реалізацію головних цілей контролінгу забезпечують його 
функції. До яких належать: функція обліку, планування, функція 
контролю і регулювання, функція інформаційно-аналітичного за- 
безпечення. 

Функція обліку передбачає збір та аналіз інформації про ре- 
зультати поточної діяльності, проведення внутрішнього обліку 
діяльності організації та її підрозділів. [1] 

Функція планування забезпечує інформаційну підтримку при 
розробці планів, формує і вдосконалює загальну систему пла- 
нування в організації. [1] 

Функція контролю і регулювання включає в себе порівняння 
планових і фактичних обсягів виконання робіт, аналіз відхилень, 
визначення їх причин та розробку пропозицій щодо їх ліквідації 
або стимулювання. [1] 

Функція інформаційно-аналітичного забезпечення передбачає 
розробку інформаційної системи контролінгу, збір і систематиза- 
цію найбільш вагомих даних, необхідних для прийняття рішень. 
[1] 

Основними методами контролінгу є бенчмаркінг, вартісний 
аналіз, портфельний аналіз, АВС-аналіз, аналіз сильних і слабких 
місць на підприємстві. Розглянемо їх зміст більш детально. 

Вперше бенчмаркінг, як метод контролінгу, було застосовано у 
1979 р. американською компанією «Ксерокс» у проекті 
«Бенчмаркінг конкурентоспроможності» для аналізу витрат і 
якості власних товарів порівняно з японськими. Реалізація цього 
проекту принесла успіх і викликала зацікавленість у таких ком- 
паній, як HP, GM, Dupon, Motorola та ін. [8]. 

У Японії бенчмаркінг за змістом співставляєтсья з терміном 
«dantotsu», що означає прагнення до кращого, досягнення ідеалу. 
У західному підприємництві він отримав широке розповсюджен- 
ня і застосовується великою кількістю компаній з метою досяг- 
нення переваг над іншими через пошук і адаптацію методів, що 
призводять до найвищих досягнень. [4]. 

У класичному визначенні бенчмаркінг трактується як спосіб 
оцінки стратегій і цілей роботи організації порівняно з пер- 
шокласними підприємницькими організаціями для визначення 
свого місця на конкретному ринку [7]. 
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Саме з цього трактування випливає мета проведення 
бенчмаркінгу – це порівнянні суб’єкту підприємницької діяль- 
ності з еталоном або лідером певної галузі. Такий аналіз надає 
можливість виявити існуючи відмінності та причини їх виник- 
нення. 

Об’єктами бенчмаркінгу є методи, процеси, технології, якісні 
параметри продукції, показники фінансово-госпо-дарської діяль- 
ності суб’єктів підприємницької діяльності. Найчастіше обира- 
ють декілька об’єктів бенчмаркінгу, іншими словами 
оцінку(порівняння) проводять за декількома критеріями. Таким 
чином, у разі бенчмаркінгу за порівняльні аналоги можна брати 
підприємства-конкуренти, підприємства, які є найкращими у 
відповідній галузі, суб’єкти господарської діяльності інших галу- 
зей, структурні підрозділи досліджуваного чи інших  підприємств. 

В практиці існує декілька видів бенчмаркінгу: внутрішній, 
зовнішній, функціональний, конкурентний, галузевий, загальний, 
асоціативний, глобальний. [7; 4]. Розглянемо детальніше найпо- 
ширеніші з них. 

Внутрішній бенчмаркінг представляє собою аналіз та 
порівняння показників діяльності різних підрозділів одного й то- 
го самого підприємства. 

Зовнішній бенчмаркінг представляє собою аналіз та порівнян- 
ня показників діяльності одного підприємства з іншим або інши- 
ми. 

Функціональний бенчмаркінг представляє собою аналіз окре- 
мих процесів, функцій, методів та технології порівняно з іншими 
підприємствами. 

Конкурентний бенчмаркінг дозволяє оцінити рівень ефектив- 
ності діяльності підприємства у порівнянні з його прямими кон- 
курентами, виявити їхні сильні та слабкі сторони для розроблен- 
ня власної стратегії успішного ринкового позиціонування. 

Галузевий бенчмаркінг базується на порівнянні підприємств, 
що належать до однієї галузі, але не вважаються прямими конку- 
рентами. 

Існує три стадії бенчмаркінгу [7; 4]: 
Підготовча – здійснюють вибір об’єкту та порівняльних ана- 

логів; визначають оцінні показники (наприклад, собівартість, за- 
трати часу, частка браку); збирають необхідну для аналізу ін- 
формацію. 

Аналіз – виявляються недоліки (слабкі місця) в об’єктах 
бенчмаркінгу та ідентифікуються причини їх виникнення. 
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Впровадження – реалізації результатів аналізу в практичній 
діяльності підприємства. 

Вартісний аналіз – це метод контролінгу, який призначений 
оцінити продукцію на предмет співвідношення його ціни та ко- 
рисності. Даний метод має на меті зменшення собівартості про- 
дукції, за умовою збереження його цінності для споживачів. Мо- 
же використовуватися у двох випадках, перший – зниження витрат 
на продукцію за рахунок якості (якщо споживачі нехту- ють 
рівнем якості), друге – підвищення якості (якщо споживачі готові 
до збільшення цін). 

Інший метод контролінгу – це портфельний аналіз, який тра- 
диційно використовують при оптимізації портфеля цінних па- 
перів інвестора. При здійсненні портфельного аналізу використо- 
вують дві широко відомі в теорії та практиці портфельні матриці: 
матриця Бостонської консультативної групи та матриця Мак- 
Кінсі. 

Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) дозволяє 
визначити стратегічну позицію підприємства по кожному з 
напрямків діяльності. [6] 

Матриця Мак-Кінсі являє собою продовження та узагальнення 
матриці БКГ, але на відміну від неї замість темпів росту ринку 
використовується комплексний показник привабливості ринку, а 
замість відносної частки ринку – комплексний показник конку- 
рентоспроможності підприємства. [6] 

АВС-аналіз – це метод контролінгу, використовується при 
відборі найцінніших для підприємства постачальників і клієнтів, 
найважливіших видів сировини і матеріалів, найвагоміших еле- 
ментів витрат, найрентабельнішої продукції, найефективніших 
напрямів капіталовкладень. 

Згідно з методом АВС, всі товари поділяються на три групи у 
відповідності з їх значущістю. Товари групи А є найбільш цінни- 
ми (наприклад, попит на них стрімко зростає), а групи C є най- 
менш цінними (наприклад, попит на них стрімко знижується). 
Отже, така класифікація дозволить обрати відповідну стратегію 
поведінки суб’єкта підприємницької діяльності. 

Також в контролінгу використовують SWOT-аналіз, який дає 
можливість встановити зв’язок між сильними та слабкими сторо- 
нами, які притаманні організації, а поєднання негативних і пози- 
тивних факторів, що впливають на діяльність компанії як ззовні, 
так і зсередини, допомагає правильно оцінити можливості, які 
відкриваються перед компанією в майбутньому [2]. Даний вид 
аналізу може здійснюватися стосовно всього підприємства, його 
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структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів про- 
дукції. 

Висновки. Отже, аналіз існуючих методів контролінгу пока- 
зав, що їх використання наддасть можливість суб’єктам 
підприємницької діяльності знизити витрати, підвищити обсяги 
реалізації продукції, обрати оптимальну стратегію розвитку та, як 
наслідок, збільшить конкурентоспроможність і прибутковість 
діяльності. 
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Актуальність. Ми живемо в інформаційну епоху, що пред- 
ставляє собою еру комп’ютерів і нових технологій. Штучний 
інтелект, маючи здатність до мислення, широко застосовується в 
комп’ютинге. З’явилися когнітивні системи, що можуть виріши- 
ти поставлені завдання без участі людини. У когнітивних систе- 
мах задіяне програмне забезпечення, що формує когнітивну 
культуру відкритості, співпраці, довіри та розвиває когнітивний 
потенціал бізнес-діяльності. 

Формулювання і розвиток когнітивного потенціалу бізнес- 
діяльності не варто сприймати в якості заперечення індустріаль- 
ної економіки. Щодо нової економіки, то когнітивний потенціал 
бізнес-діяльності формулюється в глобальному масштабі. Акту- 
альне значення набуває контакт підприємців з когнітивними си- 
стемами оцінки і використання системи оцінки когнітивного по- 
тенціалу бізнес-діяльності. 

Постановка проблеми. Метою дослідження є система оцінки 
когнітивного потенціалу бізнес-діяльності. 

Результати дослідження. Системний підхід в новій економіці 
застосовується в умовах турбулентних змін зовнішнього середо- 
вища. Універсальної методології вивчення об’єктів як системи, а 
також їх потенціалів, є теорія систем і принципи системного під- 
ходу. З їх сукупності можна виділити основні принципи: 

- метою будь-якої системи є такий стан, до якого система 
прагнутиме за умови збереження цілісності; 

mailto:sabadyrevaantonina13@gmail.com
mailto:sabadyrevaantonina13@gmail.com
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- структура будь-якої системи може бути упорядкованою, 
якщо її формують цілеспрямовані елементи; 

- кількість елементів системи та їх зв’язків має бути мінімаль- 
ним і достатнім для збереження системи; 

- «вхід» системи є первинним етапом її формування; 
- «вихід» системи є завершальним етапом її формування; 
- «зовнішнє середовище» системи характеризується фактора- 

ми впливу; 
- «зворотний зв’язок» в системі створює канал для обміну ін- 

формацією. 
Сьогодні нема єдиного підходу до визначення когнітивного 

потенціалу бізнес-діяльності. 
Когнітивний потенціал бізнес-діяльності визначає сукупність 

якостей системи когнітивних можливостей підприємця сприйма- 
ти і ефективно реалізовувати свою діяльність з урахуванням 
новітніх технологій та реалій інформаційної економіки. Система 
оцінки когнітивного потенціалу бізнес-діяльності розглядається як 
цілісна і структурована система, що формується в розрізі окремих 
видів підприємництва: виробничого, інформаційного, 
консультативного, комерційного, фінансового та ін. Синергетич- 
ний ефект, що є спричинений скоординованою у просторі та часі 
дією різнорідних потенціалів і якісними змінами в системі оцінки, 
підсилює когнітивний потенціал бізнес-діяльності. 

В умовах глобалізації зростає роль системи оцінки когнітив- 
ного потенціалу бізнес-діяльності. Разом з когнітивними техно- 
логіями обчислення в оцінці широко використовуються основні 
принципи системного підходу і накопичуються знання з систем- 
ного аналізу, системної інженерії, кібернетиці та ін. 

За допомогою когнітивного потенціалу бізнес-діяльності в 
цьому напрямку розвивається когнітивна платформа IBM, що за- 
безпечує ефективність і розумність підприємництва. Когнітивна 
платформа IBM [1] представляє продукти у вигляді: 

- аналітичних рішень для прискореного впровадження інно- 
вацій; 

- технології для контролю над хмарним середовищем (BM 
Cloud); 

- когнітивної технології; 
- системи Collaboration Solutions; 
- технології Інтернет речей; 
- ІТ-інфраструктури; 
- системи Mobile; 
- системи безпеки IBM Security; 
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- системи Watson. 
Система оцінки когнітивного потенціалу бізнес-діяльності 

(СОК) передбачає зовнішнє середовище. В силу того, що зовнішнє 
середовище є непідконтрольним, то можуть виникати загрози і 
порушення безпеки СОК. Неконтрольовані фактори зовнішнього 
середовища визначаються в розрізі публічних чин- ників, 
інституційно-організаційних чинників, чинників інфор- маційного 
простору, чинників людського потенціалу, чинників людського 
капіталу та ін. 

Публічні чинники мають чималий вплив на технологічну 
трансформацію в світі та функціонування штучного інтелекту. 
Формування СОК потенціалу бізнес-діяльності збільшує про- 
тиріччя між попитом на когнітивні системи обчислення і їх про- 
позицією в публічній сфері. 

Інституційно-організаційні чинники показують значний вплив 
зовнішнього середовища на СОК потенціалу бізнес-діяльності з 
позиції оцінки підприємницьких ідей щодо досягнення економіч- 
ного ефекту. 

Інформаційний простір – багатовимірний чинник, що припус- 
кає взаємозв’язок СОК потенціалу бізнес-діяльності та людини, 
що реалізує ідеї. 

Людський потенціал як чинник впливу користується найбіль- 
шим попитом і обмеженою пропозицією в процесі формування 
СОК потенціалу бізнес-діяльності. 

Людський капітал є ключовим чинником впливу зовнішнього 
середовища на СОК потенціалу бізнес-діяльності, так як 
невіддільний від підприємця і його ідей. 

СОК потенціалу бізнес-діяльності є сукупністю взаємо- 
пов’язаних положень, стандартів, підходів, методів, методик, 
технологій оцінювання та їх взаємозв'язок за умови досягнення 
цілей. «Вхід» СОК потенціалу бізнес-діяльності створюється з 
урахуванням інформаційної та нормативної бази оцінки. Норма- 
тивна база повинна представляє нормативно-правову і ор- 
ганізаційно-методичну основу оцінки. У СОК потенціалу бізнес- 
діяльності використовуються економіко-математичні методи, що 
передбачають властивості оцінки цього потенціалу і конкуренто- 
спроможності. 

«Вихід» СОК являє результат перетворення інформації, при- 
значеної для оцінки показників використання потенціалу бізнес- 
діяльності. На «виході» СОК потенціалу бізнес-діяльності визна- 
чається система показників, яка дозволяє контролювати процес 
формування і розвитку потенціалу, перешкоджаючи виникненню 
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ризиків. За допомогою показників оцінюють функції бізнес- 
діяльності: ресурсну, інвестиційну, маркетингову, інноваційну, 
організаційну, виробничу. Можна сказати, що в системі показ- 
ників когнітивного потенціалу бізнес-діяльності визначаються 
величини, які в можна виміряти якісно та кількісно в когнітивних 
системах обчислення. Когнітивне сприйняття та аналіз показ- 
ників когнітивного потенціалу бізнес-діяльності являє собою ін- 
формаційно-комунікаційний процес, що забезпечує: 

- сприйняття, збереження і оновлення інформації очевидним 
способом; 

- виявлення ідей шляхом когнітивного сприйняття інформації; 
- вироблення аналітичних рішень на основі даних зовнішнього 

середовища; 
- контроль над хмарної середовищем і виконання прийнятих 

рішень; 
- перетворення інформації, отриманої в результаті контакту 

людини з штучним інтелектом. 
В СОК потенціалу бізнес-діяльності реалізуються принципово 

нові рішення по формулюванню та когнітивному сприйнятті си- 
стеми показників оцінки когнітивного потенціалу бізнес- 
діяльності. Зворотній зв’язок СОК потенціалу бізнес-діяльності 
показує комунікації для зв’язку результатів оцінки на «виході» 
системи та інформації на «вході» системи. Цей зв'язок виконує 
функції комунікації в оцінці когнітивного потенціалу бізнес- 
діяльності та його конкурентоспроможності. 

Висновки. Результати дозволяють сформулювати когнітивний 
потенціал бізнес-діяльності як сукупність якостей системи ко- 
гнітивних можливостей підприємця сприймати і ефективно ре- 
алізувати свою діяльність з урахуванням інформаційних техно- 
логій та нової економіки. Основні принципи системного підходу 
дозволяють сформувати систему оцінки когнітивного потенціалу 
бізнес-діяльності та встановити зв’язок підсистем. СОК потен- 
ціалу бізнес-діяльності є цілісною та структурованою системою, 
передбачає використання нормативно-методичних положень і 
стандартів, об’єднаних цілями. Система показників когнітивного 
потенціалу є основою для інформаційного забезпечення оцінки, 
що дозволяє контролювати і перешкоджати ризики в підприєм- 
ницькій діяльності. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 
ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 

«ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕС-ОСВІТІ» 
 

 

Обговоривши методологічні засади та практичний інструмен- 
тарій реалізації інноваційних підходів до розбудови сучасного 
освітнього простору, а також перспективи формування відкритої 
дискусійної платформи для спільноти фахівців, які прагнуть до 
генерування і поширення нових ідей, знань та практик у середо- 
вищі бізнес-освіти та освітнього бізнесу, учасники конференції 
прийшли до таких висновків: 

1. Бізнес-освіта в Україні та світі знаходиться на етапі актив- 
ної трансформації, визначальними трендами якої є: розроблення та 
імплементація національних та інституційних політик та стра- 
тегій (стратегічне позиціювання розвитку навчання та викладан- 
ня), інтернаціоналізація навчання (міжнародні програми включе- 
ного навчання та викладання, міжнародна дослідницька 
співпраця), дистанційне та цифрове навчання (онлайн бібліотеки, 
курси, портали, депозитарії, онлайнові системи моніторингу яко- 
сті освіти, гейміфікація процесу навчання), удосконалення освіт- 
нього середовища (розвиток навчальних і дослідницьких ресурс- 
них центрів, лабораторій, класів інтерактивної взаємодії та 
командної роботи), переосмислення та зміна самої концепції ви- 
кладання (вимоги до викладачів, залучення в процес викладання 
практиків, розширення планів стажування для студентів та ви- 
кладачів, впровадження дослідницьких програм в процеси викла- 
дання та активне залучення студентів в дані процеси). 

2. Визнано, що якість бізнес-освіти великою мірою залежить 
від успішності впровадження в процес навчання дослідницьких 
проектів і програм. Адаптація українських університетів до сві- 
тового простору вищої освіти процес складний та багатогранний, 
який реалізується внаслідок розширення інформаційного обміну 
між викладачами і студентами, між студентами та персоналом 
компаній-баз стажування і практики, світовою і вітчизняною на- 
уковою спільнотою. Такий підхід до викладання відповідає реа- 
льним проблемам, має чітке бачення масштабу та сталого розви- 
тку. 

3. Великий вплив на розвиток бізнес-освіти має діджиталіза- 
ція (оцифровування) методів і підходів до надання освітніх пос- 
луг. Дослідження в цій площині мають відбуватися за міждисци- 
плінарним принципом із залученням фахівців з різних ЗВО, 
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наукових установ, бізнес-організацій тощо. У такому контексті 
уявляється перспективним створення дослідницьких груп за уча- 
сті широкого кола зацікавлених стейкхолдерів, результати робо- 
ти яких можуть стати основною для підготовки спільних науко- 
вих публікацій, ініціювання нових освітніх проектів, відкриття 
новітніх освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. 

4. Окремий дискурс утворює проблематика розвитку дистан- 
ційної освіти. У процесі провадження досліджень щодо дистан- 
ційних технологій бізнес-освіти особливу увагу привертає питан- 
ня подолання бар'єрів (психологічних, культурно-ціннісних тощо) 
дистанційної роботи в усіх учасників освітнього процесу – 
адміністрацій закладів освіти, викладачів, здобувачів освіти. Де- 
мократичність стосунків між викладачами та студентами, відкри- 
тість світові, мовно-культурна обізнаність, персональна відпові- 
дальність, міждисциплінарність, медіа-компетентність, 
орієнтованість на дослідження, креативність – ось ключові інди- 
катори готовності суспільства до модернізації освітнього просто- 
ру. Передумовами для впровадження онлайн-курсів і покращення 
навичок мали б стати: 1) системна підготовка і вивчення техно- 
логічних можливостей науково-педагогічним персоналом, студе- 
нтами з наступною адаптацією та тестуванням нових форм нав- 
чання; 2) розширення технічної та технологічної бази ЗВО, 
підключення до мереж, оснащення сучасною технікою навчаль- 
них приміщень; 3) заохочення та фінансова мотивація викладачів 
до переходу на нові форми навчання. 

5. В аспекті розвинення у учасників освітнього процесу так 
званих soft skills уявляється доцільним збільшення складової 
психології бізнесу, освіти та інновацій. Зокрема, заслуговують на 
прискіпливу увагу тенденції розвитку нейронауки, новітні дослі- 
дження щодо впливу біології мозку на ефективність економічної 
освіти, практичного менеджменту та маркетингу, розвитку підп- 
риємницьких компетенцій. 

6. В організаційному аспекті на порядку денному інституціо- 
налізація та активізація горизонтальних ініціатив освітніх інно- 
вацій у ЗВО, підвищення гнучкості навчальних планів та програм 
з економіки та менеджменту з урахуванням зарубіжного досвіду. 
Зокрема, актуальним визнається: збільшення варіативної частини 
і покращення організації навчання за курсами вільного вибору 
студентів; поширення практики викладання дисциплін англійсь- 
кою мовою; зміна форматів проведення аудиторних занять убік 
посилення індивідуального підходу та практичного орієнтування. 
Імплементація у навчальні плани дисциплін, що акумулюють ме- 
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тодичний інструментарій розвитку економічного мислення, та 
впровадження конкретних технік й прийомів розвитку мислення у 
процес економічного навчання стане основою конкурентних 
переваг освітньо-професійних програм, які зосереджені на ґрун- 
товній професійній підготовці. Практична реалізація запропоно- 
ваних підходів до розв'язання даного завдання/проблеми буде 
сприяти забезпечити реального переходу до студентоцентрисько- 
го компетентністного підходу, зростанню якості та конкуренто- 
спроможності освітніх продуктів, які пропонуються суспільству. 

7. Уявляється перспективним більш активне залучення бізне- 
су до навчального процесу через імплементацію відкритих лек- 
цій, тренінгів від практиків, виробничих екскурсій, міжнародних 
онлайн модулів безпосередньо в навчальні програми як форми 
занять, подальша активізація інтернаціоналізації навчання. Впро- 
вадження так званих тижневих інтенсивних блок-семінарів від 
практиків чи іноземних фахівців як курсів вільного вибору спри- 
ятимете підвищення якості бізнес-освіти та її практичної ціннос- 
ті. 

8. Подальшого дослідження потребує проблема мотивації 
викладача до впровадження інновацій у навчальний процес. За 
умови відсутності належного фінансування освітніх установ про- 
понується запроваджувати для викладачів-новаторів дослідниць- 
кі семестри за кордоном, оптимізацію їх навантаження з ураху- 
ванням результатів інноваційної діяльності. 

9. У фінансовому аспекті виникає необхідність проведення 
додаткових досліджень процесів формування фінансових надхо- 
джень вищих навчальних закладів. Доцільна розробка Методич- 
них рекомендацій з питань визначення вартості освітніх послуг, 
що надаються вищими навчальними закладами. У сфері фінансу- 
вання підготовки фахівців мають бути налагоджені ефективні 
моделі державно-приватного партнерства. Для підвищення якості 
освітніх послуг, підвищення конкурентоспроможності націона- 
льних ЗВО та впровадження в систему вищої освіти України 
кращих надбань європейського досвіду реформування системи 
вищої освіти, застосування дієвих механізмів формування і регу- 
лювання освітніх послуг, держава має радикально розширити ін- 
ституціональну, академічну та фінансову автономію вишів. Адже 
саме демократизація вищої освіти розглядається як чинник її ін- 
теграції у європейський та світовий освітній простір. 

10. Активна дискусія та міжнародний інтерес до конференції 
IBECON, яка проводиться втретє (починаючи з 2015 року), за- 
свідчили актуальність подальшого пошуку ефективних іннова- 
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ційних форм і методів бізнес-освіти. Учасники конференції іні- 
ціюють реалізацію протягом 2019-2020 років (з перспективою 
пролонгації) дослідницького проекту, спрямованого на вивчення 
світового та вітчизняного досвіду модернізації бізнес-освіти. У 
межах проекту силами міжнародної дослідницької команди (за 
участі представників академічних установ, професійних бізнес- 
спільнот, представників компаній-роботодавців, здобувачів біз- 
нес-освіти та інших зацікавлених осіб) пропонується провести 
тематичні круглі столи, апробацію освітнього проекту запуску 
нової освітньо-професійної програми «Підприємництво в освіт- 
ній діяльності», спільні наукові дослідження результатів впрова- 
дження нових моделей і технологій бізнес-освіти тощо. Результа- 
ти проекту передбачається представити у 2020 року на IV 
міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в бізнес- 
освіті». 
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