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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
В статті уточнено особливості та обгрунтовано теоретичні підходи й методологічні
засади до управління інтелектуальним капіталом підприємств, узагальнено методичні
аспекти до формування системи показників щодо оцінки інтелектуального капіталу
підприємств та його комппонентів на основі якісно нових цінністних підходів, визначено
необхідність розробки та реалізації пулу різноманітних стратегій управління
інтелектуальним капіталом підприємств, що враховують взаємодії усіх контактних
аудиторій, деформаційні коливання економічного простору і базуються на
широкомасштабному використанні інформаційно-комунікативних технологій.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, управління інтелектуальним капіталом,
підприємства, інновації, інноваційний розвиток.
Постановка проблеми. В сучасних реаліях цифрової економіки, ключовим джерелом
економічного розвитку підприємства вважаються інновації, внаслідок чого вагомо зростає
значення інтелектуального капіталу та відбувається широкомасштабне використання
інформаційно-комунікативних технологій. Спроможність підприємства створювати і
комерціалізувати нововведення залежить першочергово від рівня управління інтелектуальним
капіталом. При цьому ускладнюються управлінські системи підприємств і взаємодії з усіма
контактними аудиторіями, що пояснює необхідність дослідження проблем інтелектуального
капіталу підприємства та його компонентів. Тому, актуальним є розроблення нових і
удосконалення існуючих теоретико-методичних положень і методико-прикладного
інструментарію формування, управління та оцінки інтелектуального капіталу підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі важливу роль для
розвитку науки у сфері управління інтелектуальним капіталом підприємства відіграють
дослідження таких вчених, як В. Андріанова, С. Аптекаря, І. Герчикової, І. Зеліско, Ю. Іванова,
Н.Євтушенко, А. Кредисова, Л. Лазоренко, Д. Лук'яненко, В. Мамутова, Ю. Пахомова, В.
Павленка, С. Сазонової, А. Сороки, Т. Халімон, С. Ярошенка та ін. Однак, потребують
подальших досліджень проблеми структуризації інтелектуального капіталу, визначення
ключових показників, які впливають на розвиток підприємства; удосконалення процесу їх
взаємодії при управлінні інтелектуальним капіталом.
Метою статті є уточнення особливостей та обгрунтовано теоретичні підходи й
методологічні засади до управління інтелектуальним капіталом підприємств, узагальнено
методичні аспекти до формування системи показників щодо оцінки інтелектуального капіталу
підприємств та його комппонентів на основі якісно нових цінністних підходів, визначено
необхідність розробки та реалізації пулу різноманітних стратегій управління інтелектуальним
капіталом підприємств, що враховують взаємодії усіх контактних аудиторій, деформаційні
коливання економічного простору і базуються на широкомасштабному використанні
інформаційно-комунікативних технологій.
Виклад основного матеріалу. В умовах інноваційної економіки інтелектуальний капітал
стає основою зростання і багатства. Саме він є ключовим ресурсом розвитку підприємства в
реаліях цифрової економіки. Тому актуальною проблемою є з’ясування сутності
інтелектуального капіталу для підвищення ефективності управління ним.
© Гудзь О.Є., Прядка А.С., 2021
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Традиційно, капітал розглядають, як фактор виробництва у вигляді вартості, здатної
генерувати додану вартість. необхідною умовою виникнення і розвитку ринкових відносин
вважається нагромадження капіталу [6].
Термін «інтелектуальний капітал» вперше використав у 1969 р. відомий американський
дослідник Дж. Гелбрейт, який відзначав: «Долар, вкладений в інтелект людини, часто
приносить більший приріст національного доходу, ніж долар, вкладений в залізниці, греблі,
машини і інші капітальні блага. Освіта стає високопродуктивною формою капітальних
вкладень» [1]. У 1990-х роках завдяки роботам Т. Стюарта – одного з фундаторів концепції
інтелектуального капіталу – цей термін набув широкого вжитку і поширення.
Водночас, нові бачення та важкість окреслених питань зумовили різноманітність та
протиріччя у наявних підходах до визначення сутності інтелектуального капіталу.
Для формування та відтворення інтелектуального капіталу з усіх наявних у підприємства
інтелектуальних ресурсів відбираються лише ті, що мають потенціал розвитку та спроможні в
певних умовах створювати додаткову вартість і конкурентні переваги [2].
Доволі вдало економічну сутність інтелектуального капіталу та його структури й місце в
управлінні економічними процесами підприємства розкрито у праці [5]. Цікаво, що погляди на
сутність та роль інтелектуального капіталу в економічному житті суспільства упродовж
століть змінювались разом з еволюцією економічного світогляду.
Розгляд сучасних публікацій дозволив виокремити наступні підходи до визначення
сутності інтелектуального капіталу:
Ресурсний. За цим підходом трактування даної категорії визначається як сукупність
ресурсів. На думку Н. Любенюк, інтелектуальний капітал − це «наявні інтелектуальні активи,
включаючи інтелектуальну власність, природні та надбані розумові здібності й навички, а
також нагромаджені бази знань і корисні відносини з іншими суб’єктами; тобто йдеться про
бренди, клієнтуру, фірмове найменування, канали збуту, ліцензійні та інші угоди тощо» [6]. В.
Іноземцев вважає, що інтелектуальний капітал - це інформація і знання, які відіграють роль
«колективного мозку», що акумулює знання працівників, інтелектуальну власність,
нагромаджений досвід, організаційну структуру, інформаційні мережі, імідж підприємства»
[1]. За визначенням Ю.В. Гави, інтелектуальний капітал – це особистий ресурс,
інтелектуальний матеріал, що формалізується, обробляється й використовується для
збільшення вартості активів компанії [3].
Функціонально-процесний. С. Алберт вважає інтелектуальний капітал процесом
перетворення знань і нематеріальних активів у ресурси, які дають конкурентні переваги
окремим особам, фірмам, державам. Це знання, яке можна конвертувати у вартість,
перетворити на прибуток та оцінити – так визначає інтелектуальний капітал Л. Едвінсон [4].
Результатний (доходний). Згідно з ним сутність інтелектуального капіталу полягає у
здатності приносити підприємству додатковий доход та створювати конкурентні переваги
високого порядку. Е. Брукінг вважає інтелектуальний капітал підґрунтям існування та
конкурентних переваг підприємства. А. Василик стверджує, що інтелектуальний капітал
приносять позитивний економічний та соціальний ефект [7].
Отже, аналізуючи трактування категорії «інтелектуальний капітал» слід констатувати
відсутність уніфікації у визначенні цього важливого для будь-якої підприємства поняття.
Цьому є пояснення, оскільки автори формулювань підходять до визначення цієї дефініції з
різних позицій і ставлять перед собою різні цілі.
Вважаємо, що інтелектуальний капітал − це інтелектуальний ресурс підприємства
(знання, досвід, можливості), який взаємодіє з організаційною складовою і ринковим
середовищем та, за умови ефективного використання, конвертується у додаткову вартість,
забезпечуючи конкурентоспроможність суб’єкта господарювання.
При цьому, деякі вчені, важливим вважають [3] мотиваційний інструментарій, який
окреслюють як «методи, які враховують те, що примушує індивіда або групу обирати певний
порядок дій, а мотивація – це те ж управління, але ускладнене соціально-психологічними
моментами, протидією індивідуальних і загальноорганізаційних цілей та інтересів».
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І. Федулова [4] виділяє такі основні завдання процесу управління інтелектуальним
капіталом, як оптимізація структури інтелектуального капіталу, збереження балансу між
різними його елементами та їх групами, встановлення міжелементних зв’язків; забезпечення
неперервності процесу руху інтелектуального капіталу, інтеграція всіх його етапів у єдиний
кругообіг, усунення перешкод між ними; забезпечення максимального результату при
оптимальних витратах інтелектуального капіталу; підвищення цінності інтелектуального
капіталу для організації і суспільства в цілому; забезпечення процесу виробництва, поширення
і використання інтелектуальних ресурсів та знань.
Ефективність механізму управління інтелектуальним капіталом багато в чому залежить
від вибору оптимальної стратегії, який повинен ґрунтуватися на оцінюванні рівня наявного
інтелектуального капіталу. Головним завданням цього механізму є забезпечення ефективного
використання
й
відтворення
інтелектуального
капіталу.
Регулювання
організаційноекономічного механізму управління інтелектуальним капіталом відбувається
суб’єктами управління шляхом реалізації обраної стратегії управління інтелектуальним
капіталом [1].
Узагальнюючи, доходимо переконання, що переважно, науковці виділяють три основних
складових інтелектуального капіталу: людський капітал, структурний капітал і клієнтський
(споживчий) капітал. Кожен дослідник по-своєму обґрунтовує виділення елементів і
взаємовідношення між ними. Але безумовно, основою інтелектуального капіталу підприємства
є людські ресурси − найбільша динамічна компонента спроможності підприємства отримувати
прибуток тривалий час.
Тобто, роль складових інтелектуального капіталу неоднакова: людський капітал виступає
базовою складовою, капітал взаємодії – цільовою складовою, а організаційний – певною
обслуговуючою складовою, що має сприяти підвищенню ефективності використання
людського капіталу для формування капіталу взаємодії. Таке розмежування дозволяє
визначити зв’язки та залежності між структурними складовими інтелектуального капіталу з
позицій системного підходу.
Розгляд сучасних вітчизняних та зарубіжних методик оцінки інтелектуального капіталу
актуалізує проблему формулювання універсальної методики оцінювання інтелектуального
капіталу підприємства.
В Україні більшість вітчизняних підприємств не можуть адекватно оцінити фінансові
результати від управління інтелектуальним капіталом, та сформувати виважену стратегію
управління ним, що значно знижує конкурентоспроможність підприємств, як на внутрішньому
так і на зовнішньому ринках.
Аналіз теорії і практики оцінки інтелектуального капіталу дозволяє зробити висновок,
що основними причинами оцінки інтелектуального капіталу є:
надання додаткової інформації про інтелектуальний капітал зовнішнім користувачам або
розкриття інформації,
надання додаткової інформації внутрішнім користувачам, в першу чергу менеджерам;
необхідність формування стратегій розвитку людського, структурного інноваційного,
організаційного капіталу;
діагностування результатів виконання кожного виду стратегій;
прийняття рішення щодо диверсифікації та розширення;
визначення суми нагороди творцям інтелектуальних активів.
Досить показовою є оцінка інтелектуального капіталу підприємства за допомогою
індикаторного методу. Сутність цього методу полягає в розробці системи показників, які
характеризують основні елементи інтелектуального капіталу та ефективність їх використання.
Таким чином, для оцінки інтелектуального капіталу підприємства необхідно сформувати
систему показників, які повною мірою характеризують її людський, організаційний капітал і
капітал взаємодії. Науковцями пропонуються використовувати такі показники для оцінки
інтелектуального капіталу підприємства [1 − 7]:
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індекс рівня освіти співробітників – відношення працівників з вищою освітою до
середньоспискової чисельності працівників підприємства.
індекс розвитку співробітників – відношення чисельності співробітників, що пройшли
перепідготовку до середньоспискової чисельності працівників підприємства.
індекс творчої активності – відношення кількості співробітників, які виявили творчу
активність до до середньоспискової чисельності працівників підприємства.
індекс стабільності кадрів – відношення кількості звільнених працівників до
середньоспискової чисельності працівників підприємства;
індекс матеріального заохочення співробітників – відношення витрат на матеріальне
заохочення працівників до фонду оплати праці підприємства;
індекс оновлення асортименту – відношення нової продукції (послуги) до загального
обсягу виробництва (надання послуг);
індекс розвитку технічного забезпечення – відношення кількості модернізованих ПЕОМ
до загальної кількості ПЕОМ;
частка затрат на оплату праці в загальному обсязі затрат;
частка інтелектуальної власності і нематеріальних активів у вартості активів
підприємства;
частка прибутку, що припадає на інтелектуальну власність і нематеріальні активи у
загальному прибутку підприємства;
рентабельність організаційного капіталу – відношення додаткового доходу, що був
генерований організаційним капіталом до витрат на формування та підтримку організаційного
капіталу;
ступінь зацікавленості контрагентів у співпраці – відношення кількості довгострокових
та повторно заключних контрактів до заключних контрактів за звітний період;
частка клієнтів, які повторно скористалися продукцією підприємства.
рентабельність капіталу відносин - відношення сукупного додаткового доходу, що був
генерований капіталом відносин до витрат на формування та підтримку цього капіталу.
Можна використовувати і розрахунок інтегрального коефіцієнту оцінки
інтелектуального капіталу підприємства, як середнє геометричне з оцінок його складових [1].
Оцінювання інтелектуального капіталу підприємства та його результати мають бути
корисними та доступними як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів. Вибір методів
для зовнішньої та внутрішньої оцінки обумовлюється вимогами до вхідної інформації та
рівнем її доступності. Так, зовнішня оцінка може здійснюватися лише методами, заснованими
за загальнодоступній інформації фінансової звітності підприємств, статистичної галузевої та
національної звітності, доступних ринкових даних щодо вартості цінних паперів підприємстваемітента.
Апробація оцінки управління інтелектуальним капіталом проводилась на прикладі
телекомунікаційних підприємств, що дозволило виявити, що на формування і розвиток
інтелектуального капіталу підприємства впливають різні чинники зовнішнього оточення
(макрорівень) та внутрішньої побудови (мікрорівень). Кон’юнктура ринку є відправною
точкою формування та розвитку інтелектуального капіталу підприємств. Кадрова політика
здійснює найбільший вплив на людський капітал; організаційно-функціональна структура та
матеріально-технічна база – на організаційний капітал; відносини зі споживачами, партнерами,
конкурентним середовищем значною мірою впливають на капітал взаємодії.
Результати кореляційно-регресійного аналізу свідчать, що між рівнем сформованості та
вартістю інтелектуального капіталу існує дуже тісний кореляційний звʼязок. Зі збільшенням
рівня сформованості інтелектуального капіталу його вартість зростає.
Моделювання впливу організаційно-економічних факторів на рівень сформованості
інтелектуального капіталу підприємства здійснювався за допомогою методу нейронних мереж.
В процесі нейромоделювання визначено, що вплив факторів на рівень інтелектуального
капіталу є майже рівнозначним і коливається в межах 3,84-12,06%.
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Спираючись на результати комплексної оцінки інтелектуального капіталу,
переконуємось, що доцільно обирати стратегії розвитку інтелектуального капіталу
підприємства, виходячи із наступної сегментації підприємств:
підприємства, в яких рівень сформованості інтелектуального капіталу є оптимальним,
повинні обирати стратегію комплексної взаємодії складових інтелектуального капіталу, метою
якої є закріпити, утримати, а можливо і підвищити досягнутий рівень інтелектуального
капіталу;
оптимальним вибором для підприємств, що мають достатній рівень сформованості
інтелектуального капіталу, є стратегія парної взаємодії складових інтелектуального капіталу,
яка орієнтована на забезпечення приросту й віддачі складових інтелектуального капіталу за
рахунок взаємного трансферу знань;
підприємства, які мають критичний рівень сформованості інтелектуального капіталу,
повинні застосовувати стратегію розвитку окремих складових інтелектуального капіталу, яка
спрямована на розвиток компетентностей співробітників підприємства, налагодження обміну
знаннями між ними, мотиваційних механізмів, вироблення корпоративної культури; на
формування і використання портфеля прав інтелектуальної власності підприємства, його
інформаційно-комунікаційних технологій, організаційної структури; робить акцент на
побудові ефективних зв'язків із зовнішніми субʼєктами циклу управління інтелектуальним
капіталом підприємства, на зміцненні позитивної репутації підприємства.
Висновки. В статті уточнено особливості та обгрунтовано теоретичні підходи й
методологічні засади до управління інтелектуальним капіталом підприємств, узагальнено
методичні аспекти до формування системи показників щодо оцінки інтелектуального капіталу
підприємств та його комппонентів на основі якісно нових цінністних підходів, визначено
необхідність розробки та реалізації пулу різноманітних стратегій управління інтелектуальним
капіталом підприємств, що враховують взаємодії усіх контактних аудиторій, деформаційні
коливання економічного простору і базуються на широкомасштабному використанні
інформаційно-комунікативних технологій.
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ГУДЗЬ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, ПРЯДКА АЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА.
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ. В статье уточнены
особенности и обоснованы теоретические подходы и методологические основы к
управлению интеллектуальным капиталом предприятий, обобщены методические аспекты
к формированию системы показателей для оценки интеллектуального капитала
предприятий и его комппонентив на основе качественно новых ценностно подходов,
определена необходимость разработки и реализации пула различных стратегий управления
интеллектуальным капиталом предприятий, учитывающие взаимодействия всех
контактных аудиторий, деформационные колебания экономического пространства и
базируются на широкомасштабном использовании информационно-коммуникативных
технологий.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, управление интеллектуальным
капиталом, предприятия, инновации, инновационное развитие.
GUDZ ОLENA, PRYADKA ALYONA. INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT.
The article clarifies the features and substantiates the theoretical approaches and methodological
principles of intellectual capital management of enterprises, summarizes the methodological
aspects of forming a system of indicators for assessing the intellectual capital of enterprises and its
components based on qualitatively new value approaches, identifies the need to develop and
implement a pool of enterprises that take into account the interaction of all contact audiences,
deformation fluctuations of the economic space and are based on the large-scale use of information
and communication technologies.
Keywords: intellectual capital, intellectual capital management, enterprises, innovations,
innovative development.
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ЛЮДИНА В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
Розкрито сутність та особливості організаційної поведінки на підприємстві.
Досліджено специфічну роль людини як особистості при формуванні та модернізації
організаційної поведінки. Визначено основні чинники, які впливають на формування
організаційної поведінки підприємства. Розкрито систему цінностей особистості та її
вплив на організаційну поведінку в підприємстві. Окреслено роль інтерналізації працівниками
своїх функціональних ролей в організації
Ключові слова: людина, особистість, цінності, персонал, організаційна поведінка,
інтернаціоналізація, можливості.
Постановка проблеми. В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її
розвитку, проблема формування та модернізації організаційної поведінки підприємства
набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством,
можливе лише за умови створення належної організаційної поведінки, здатної спонукати
персонал підприємств до ефективної діяльності. Важливу роль в формуванні організаційної
поведінки в підприємстві відіграє людина як особистість, яка саме і є ключової ланкою цього
процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.. Багато сучасних науковців є причетними
до розробки наукових концепцій з обраної тематики. Зокрема, обґрунтуванням теоретичних
та методичних аспектів проблеми формування організаційної поведінки підприємства
займались такі провідні українські вчені - науковці як І.О. Банєва, Р.О. Вииничук, М.В.
Гербут, Л.Д. Дудкін, В.О. Новак, К.В. Осипенко та інші.
Проте, практично маловивченими і недостатньо розробленими залишаються питання
модернізації організаційної поведінки в підприємстві.
Метою статті є комплексне дослідження ролі людини як особистості в формуванні та
модернізації організаційної поведінки в підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна людина — індивідуальність,
особистість, яку можна спостерігати, описувати і, зрештою, оцінювати. Розглядаючи ту чи
іншу особистість, — виявляючи, наприклад, її характерні риси або якості, — ми
характеризуємо структуру особистості.
Особистість — це багатогранне утворення, ті чи інші риси якого істотно впливають на
поведінку людини.
Треба мати також на увазі, що окремі індивідууми, які належать до тих чи інших
організацій, обов’язково поводять себе інакше порівняно з тим, як це було б за межами
організації. Організаційна система сама по собі починає вагомо на них впливати, зміцнює та
переорієнтовує тенденції в їх поведінці.
На вибір поведінки індивідуума впливають [1. C. 24]:
• його навички, знання, характер та особливості особистості в тому вигляді, в
якому вони сформовані всім попереднім життєвим досвідом;
• конкретні обставини ситуації, в якій приймається рішення.
© Лазоренко Л.В., Панасенко О.О., 2021
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друге.

У більшості випадків перше є вагомішим для визначення поведінки людини, ніж

Пам’ятаючи, що кожна організація — це велика сукупність окремих взаємопов’язаних
та взаємодіючих працівників, зрозуміло, яке важливе значення має розуміння поведінки
кожної людини та вміння впливати на неї.
Управління роботою підлеглих потребує від менеджера спеціальних знань та навичок,
які дають йому можливість ефективно діяти. Вивчення індивідуальних властивостей
особистості допомагає зрозуміти загальні тенденції людської поведінки. При цьому слід
мати на увазі, що самі люди не завжди добре усвідомлюють власні імпульси та потяги і
часом не можуть докладно пояснити причини своєї поведінки.
Розуміння цих аспектів пов’язане зі знайомством та аналізом головних засад теорій
особистості, які в тій чи іншій мірі розкривають причини поведінки людей.
Здебільшого людина вступає до організації з набором цінностей, визначеним
ставленням до соціальних явищ та діяльності як сформована особистість, яка має власну
позицію.
Бачення світу, його сприйняття значною мірою впливає на рівень мотивації і,
фактично, на поведінку індивіда, а також на те, чому індивід прагне підвищувати свою
кваліфікацію, тобто і на процес навчання.
Життєдіяльність будь-якої організації залежить від її вміння добиватися від своїх
членів такої поведінки, яка б відповідала цінностям цієї організації.
Система цінностей являє собою пріоритети індивідуальних цінностей, які значною
мірою формують поведінку людини в процесі діяльності в організації та визначають стиль її
життя.
Індивідуальні цінності заважають діяльності організації, якщо вони зумовлюють
поведінку, яка не збігається з цінностями організації. Адаптація людини до особливостей
організації та її ідентифікація з організацією ведуть до формування очікуваної поведінки та її
ціннісних передумов (цілей, завдань) [2, c. 166].
Менеджер повинен з повагою ставитися до індивідуальних цінностей виконавців і
допомагати їм формувати позиції відповідно до пріоритетних цінностей організації в цілому.
На поведінку людини в організації впливають [3 c/ 92]:
• стать,
• стан фізичного здоров’я,
• антропометричні показники, ступінь емоційної врівноваженості,
• інтроверсія-екстраверсія,
• домінуючий логічний чи інтуїтивний спосіб мислення,
• здатність до творчості,
• минулий досвід,
• компетенція тощо.
Урахування індивідуальних характеристик працівників надає можливість кожному з
них знайти певне місце в процесі виконання роботи, щоб поєднати потенційні можливості
індивіда з цілями організації.
Важливу інформацію для розуміння можливостей людини та її спрямованості в
діяльності дає аналіз окремих складових структури особистості.
Знання індивідуально-психологічних властивостей особистостей дає розуміння
стійкості їх характеру та необхідності пошуку можливостей змінити середовище чи
ситуацію, в якій перебуває людина, що створює проблеми своєю поведінкою, змінити стиль
спілкування з нею.
На рис. 1. наведено індивідуальний рівень моделі організаційної поведінки
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Цінності

Навчання
Ставлення

Сприйняття

Особистість

Мотивація

Поведінка

Рис. 1. Індивідуальний рівень моделі організаційної поведінки [4, c. 74]
Рис. 2 демонструє найтиповіші відносини індивіда в організації
Кожна людина в організації виконує якусь функцію (соціальну роль).
Роль — це стійкий шаблон поведінки, яка відтворюється людьми з однаковим
статусом (позицією) у соціальній системі. У ролі віддзеркалюються соціально типові аспекти
поведінки.
Рольова поведінка особистості розглядається як функція двох головних змінних:
• соціальної ролі;
• «я».
Ставлення (атитюди) — це сформульовані
оцінки (позитивні чи негативні) щодо
предметів, людей, явищ

Задоволеність
роботою

загальне
ставлення
індивіда до
своєї роботи

Зацікавленість
роботою

рівень
ототожнення
(ідентифікації)
себе зі своєю
роботою

Організаційне
зобов’язання

орієнтація
індивіда на
організацію
в межах
ідентифікації
себе з нею
та почуття
незалежності
й відданості

Пошуки
скорочення
дисонансу

намагання
зменшити
суперечність
між життєвою
позицією
і поведінкою
індивіда

Рис. 2. Найтиповіші відносини індивіда в організації [4, c. 82]
З огляду на це можна розглядати рольову поведінку як єдність, взаємопроникнення
соціальної ролі та індивідуальності людини, тобто кожну соціальну роль особистість грає
індивідуально, залежно від свого характеру, здібностей, темпераменту та ін.
Якість виконання людиною тієї чи іншої ролі залежить від того, наскільки вона
розуміє її специфіку та в якій мірі ця роль приймається та засвоюється людиною, тобто
інтерналізується.
Інтерналізація працівниками своїх функціональних ролей в організації передбачає
передусім розуміння цілей і завдань організації та згоду з ними. Якщо людина розуміє
офіційні вимоги власної ролі та готова прийняти її (виконати), то відбувається
трансформація офіційних рольових приписів у відповідні внутрішні спонукання, що впливає
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на формування індивідуального стилю рольової поведінки, яка віддзеркалює важливі
особистісні якості працівника [5, c. 45].
У зв’язку з цим першочергове значення має роль менеджера у створенні умов для
інтерналізації працівником соціальних ролей та здійснення на нього управлінського впливу.
Усвідомлення та використання виявлених характеристик працівників і їх поведінки
сприятиме ефективнішому управлінню їх діяльністю та досягненню кращих результатів.
Висновки. Отже, організаційна поведінка — це поведінка працівників, об'єднаних у
визначені управлінські процеси, що мають свої цикли, ритми, темпи, структуру відносин,
організаційні рамки і культуру. Зазначені процеси, з одного боку, направляються зусиллями
керівників усіх рангів, залежать від їх культури управління, а з іншої — реалізуються в
поведінці безпосередніх працівників організації.
Організаційна поведінка формується на перетині двох основних організаційних сил:
субординаційних (підпорядкування працівників «зверху донизу» і координаційних
(узгодження інтересів підрозділів). Оптимальне співвідношення субординаційних і
координаційних сил в часі та просторі і визначають організаційну систему управління,
організаційну культуру.
Саме людина має значний вплив на формування організаційної поведінки
підприємства.
Кожна людина — індивідуальність, особистість, яку можна спостерігати, описувати і,
зрештою, оцінювати. Розглядаючи ту чи іншу особистість, — виявляючи, наприклад, її
характерні риси або якості, — ми характеризуємо структуру особистості.
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ЛАЗОРЕНКО
ЛАРИСА
ВИТАЛЬЕВНА,
ПАНАСЕНКО
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Раскрыта сущность и особенности организационного поведения на предприятии.
Исследована специфическая роль человека как личности при формировании и модернизации
организационного поведения.
Определены основные факторы, которые влияют на
формирование организационного поведения предприятия. Раскрыта система ценностей
личности и ее влияние на организационное поведение в предприятии. Очерчена роль
интернационализации работниками своих функциональных ролей в организации
Ключевые слова: человек, личность, ценности, персонал, организационное
поведение, интернационализация, возможности.
LAZORENKO LARYSA, PANASENKO ALEXANDER. HUMAN IN SYSTEM OF
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR. Essence and features of organizational behavior are exposed
on an enterprise. The specific role of human as personalities is investigational at forming and
modernisation of organizational behavior.
Basic factors that influence on forming of
organizational behavior of enterprise are certain. The system of values of personality and its
influence are exposed on organizational behavior in an enterprise. A role ationalization is outlined
by workers of the functional roles in organization
Keywords: human, personality, values, personnel, organizational behavior,
internationalization, capacity.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ
ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
Питання управління конкурентоспроможністю стоїть гостро в будь-якій компанії, в
будь-якому бізнесі і в будь-якій галузі економіки. В рамках цієї статті запропоновано
методику оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням процесного підходу.
Доведено, що сформований перелік етапів оцінки конкурентоспроможністю підприємства є
структурним та системним, що дозволить менеджменту підприємства проводити
організаційну перебудову системи управління, формувати адаптивний характер взаємодії
та проводити орієнтацію на клієнта. Результати оцінки конкурентоспроможності
підприємства та аналізу функціонування бізнес-процесів є певним підсумком управлінської
діяльності, результатом обмірковувань дій і намірів, обговорень, прогнозувань, спрямованих
на реалізацію стратегічних та поточних цілей управління.
Ключевые слова: конкурентоспособность, управління, рішення, процес оцінка,
результат, підприємство.
Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової економіки підвищення
конкурентоспроможності є однією з основних цілей підприємства, оскільки саме від рівня
конкурентоспроможності в значній мірі залежить фінансове благополуччя підприємства.
Розуміючи це, вітчизняні компанії в умовах жорсткої конкурентної боротьби ставлять перед
собою цілі, які обов’язково будуть призводити до розширення частки внутрішнього ринку,
забезпечення необхідного рівня якості й ціни продукції, збільшення обсягів її збуту,
підвищення кваліфікації працівників, задоволення потреб споживачів тощо. В таких умовах
для налагодження довготривалих контактів підприємства з існуючими та потенційними
клієнтами, доцільною є методика управління конкурентоспроможністю, у ході якої
передбачається аналіз, планування, переорієнтацію стратегічних установок та перебудова
внутрішніх бізнес-процесів, що визначає актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням проведення аналізу та оцінки
конкурентоспроможності підприємств присвячено чимало наукових робіт іноземних вчених
таких як: Г Азоєв [1], Ф. Котлер [2], Ж.-Ж. Ламбен [3], Р.Фатхутдинов [4]. Дослідженням
питань конкурентоспроможності підприємств України займалися такі вчені як: Л.Балабанова
[5], А. Воронкова [6], О.Гудзь [7], І. Должанський [8], Н. Євтушенко [9], Т. Халімон [10], та
інші. Методи кількісної оцінки конкурентоспроможності досліджували такі вчені як:
В.Гриньова [11], І. Кирчата, А.Левицька [12], А. Ткаченко [13] та інші.
Незважаючи на проведені дослідження, питання щодо формування методології оцінки
конкурентоспроможності та підвищення конкурентоспроможності підприємства з
урахуванням процесного підходу поки не мають широкої затребуваності.
Метою статті є аналіз існуючих підходів оцінки конкурентоспроможності
підприємства, вибір альтернативного та розробка методики оцінки конкурентоспроможності
підприємства відповідно до процесної моделі управління.
Виклад основного матеріалу. Встановлено, що конкурентоспроможність підприємства
доцільно оцінювати через комплекс цінових та споживчих характеристик покупцем, який
© Євтушенко Н.О., Никончук Є.П., 2021
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обирає товар (послугу) підприємства для задоволення своїх потреб, але з урахуванням
зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.
Позначимо сутність наукових підходів, які застосовувались у процесі оцінки
конкурентоспроможності діяльності підприємств [1-4]:
1) системний підхід - це метод дослідження об'єктів як системи. Системний підхід
дозволяє підвищити якість, а також організованість ефективне управління об'єктами;
2) функціональний підхід передбачає виділення бізнес-процесів виходячи з функцій, що
виконуються підрозділами;
3) продуктовий або маркетинговий підхід передбачає використання результатів
процесів (товарів і послуг, які проводить організація);
4) процесний підхід до управління - делегування повноважень і відповідальності через
бізнес-процеси.;
5) матричний підхід дозволяє подати модель бізнес-процесів у вигляді матриці, кожен
елемент якої є окремим бізнес-процесом, що відображає підсистеми і етапи життєвого циклу
продукції.
7) директивний (адміністративний) підхід полягає в регламентації функцій, прав,
обов'язків, нормативів якості, витрат тривалості, елементів системи менеджменту в
нормативних актах (накази, розпорядження, вказівки, стандарти, інструкції, плани, програми,
положення, методики тощо)
Разом з тим на сьогодні не існує чітко обґрунтованих підходів та етапів оцінки
конкурентоспроможності підприємства, які б охоплювали весь комплекс робіт від
формування відповідної системи управління конкурентоспроможністю до її впровадження,
не розкрито їх змісту та не визначено послідовності виконання необхідних робіт.
Виходячи із досліджень теоретико-практичних основ конкурентоспроможності та
враховуючи зміст трактування «конкурентоспроможність підприємства», рекомендовано
розуміти дефініцію «конкурентоспроможність підприємства» як сукупність можливостей
підприємства ефективно використовувати свій ресурсний потенціал для виробництва та
реалізації конкурентоспроможної продукції (послуг)
з метою отримання бажаних
результатів. [9] Тоді раціональним є проведення оцінки конкурентоспроможності
підприємства через комплекс цінових та споживчих характеристик покупцем, який обирає
товар (послугу) підприємства для задоволення своїх потреб, але з урахуванням зовнішніх та
внутрішніх факторів впливу. В зазначених обставинах вважаємо за доцільне використання
процесного підходу з метою ефективного управління його бізнес-процесами.
Застосування процесного підходу передбачає формування вхідної інформації на основі
подій, що ініціюють
початок бізнес-процесу, а також вихідної інформації, що
характеризують завершення бізнес-процесу. Формування управлінських рішень
здійснюється за результатами аналітичної обробки інформації, формування якої передбачає
проведення досліджень технології виконання бізнес-процесу, структури та встановлення
взаємозв’язків між операціями з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників впливу.
Проаналізувавши погляди вчених [7-13] щодо особливостей проведення оцінки
конкурентоспроможності підприємства запропоновано здійснювати методику оцінки
конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу у такій послідовності:
1-й етап. Ідентифікація бізнес-процесів (розробка концептуальної моделі бізнеспроцесів, вибір критеріїв ідентифікації бізнес-процесів, ідентифікація основних і допоміжних
процесів, формування і затвердження повного складу бізнес-процесів, визначення ключових
і критичних бізнес-процесів).
2-й етап. Розгортання бізнес-процесів (призначення власників і керівників бізнеспроцесів, визначення основних характеристик процесів, опис бізнес-процесів, встановлення
управлінських циклів бізнес-процесів)
3-й етап. Документування бізнес-процесів (визначення складу документації, розробка
документованих процедур і карт процесів, визначення форм бізнес-процесів).
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4-й етап. Визначення послідовності і взаємозв’язку бізнес-процесів (формування
матриці розподілу повноважень і відповідальності при виконанні бізнес-процесів,
побудування схеми взаємодії бізнес-процесів).
5-й етап. Поліпшення бізнес-процесів (вимірювання бізнес-процесів, аналіз, оцінка,
вибір стратегії й методів поліпшення бізнес-процесів).
Описані етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі відповідних
внутрішніх процесів представлено у вигляді процесної моделі на рис. 1.

Рис. 1. Процесна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства (побудовано
авторами)
Формування методології оцінки конкурентоспроможності підприємства дозволяє
зробити висновок, що головним елементом запропонованої процесної моделі виступають
менеджери, які розробляють, приймають і реалізовують управлінські рішення. Відповідно до
загальних положень теорії прийняття рішень, розробка чіткої технології проведення оцінки
конкурентоспроможності буде сприяти формуванню у менеджерів ефективних
управлінських рішень протягом декількох етапів: постановка проблеми, формування
альтернативних рішень, вибір й прийняття рішення та його реалізація.
Висновки. Таким чином, в процесі дослідження запропоновано методику оцінки
конкурентоспроможності підприємства з урахуванням процесного підходу, етапи якої є
структурними та системними, що дозволить менеджменту підприємства проводити
організаційну перебудову системи управління, формувати адаптивний характер взаємодії та
проводити орієнтацію на клієнта.
Результати оцінки конкурентоспроможності підприємства та аналізу функціонування
бізнес-процесів є підґрунтям формування управлінських висновків щодо напрямів їх
поліпшення. У випадку, коли сформована система управління не буде відповідати вимогам і
не стане забезпечувати досягнення запланованих результатів, менеджерам підприємства
доцільно розробити заходи щодо її удосконалення (оптимізація організаційної структури
управління, перерозподіл прав і обов’язків керівників та власників бізнес-процесів,
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прискорення процесу прийняття управлінських рішень, зменшення витрат на управління
тощо).
Отже, менеджери, які є головним інтелектуальним ресурсом підприємства, та які
працюють на примноження добробуту власників (акціонерів) підприємства, повинні
аналізувати свій кожен крок з точки зору його впливу на зростання рівня його прибутковості
та зміцнення конкурентних позицій.

267 с.
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ЕВТУШЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, НИКОНЧУК ЕВГЕНИЙ. ОЦЕНКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА. Вопросы управления конкурентоспособностью стоит остро в любой компании,
в любом бизнесе и в любой отрасли экономики. В рамках этой статьи предложена
методика оценки конкурентоспособности предприятия с учетом процессного подхода.
Доказано, что сформированій перечень этапов оценки конкурентоспособности предприятия
является структурным и системным, что позволит менеджменту предприятия проводить
организационную перестройку системы управления, формировать адаптивный характер
взаимодействия и проводить ориентацию на клиента. Результаты оценки
конкурентоспособности предприятия и анализа функционирования бизнес-процессов
является определенным итогом управленческой деятельности, результатом обдумываний
действий и намерений, обсуждений, прогнозирований, направленных на реализацию
стратегических и текущих целей управления.
Ключевые слова: конкурентоспособность, управление, решение, процесс оценка,
результат, предприятие.

EVTUSHENKO NATALIA, NIKONCHUK YEVHEN. EVALUATION OF THE
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE BASED ON THE PROCESS APPROACH.
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Competitiveness management issues are acute in any company, in any business and in any sector of
the economy. Within the framework of this article, a method is proposed for assessing the
competitiveness of an enterprise, taking into account the process approach. It has been proved that
the list of stages for assessing the competitiveness of an enterprise is structural and systemic, which
will allow the management of the enterprise to carry out organizational restructuring of the
management system, to form an adaptive nature of interaction and to focus on the client. The
results of assessing the competitiveness of an enterprise and analyzing the functioning of business
processes is a certain result of management activities, the result of deliberation of actions and
intentions, discussions, forecasts aimed at the implementation of strategic and current management
goals.
Key words: competitiveness, management, decision, assessment process, result, enterprise.
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ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ
У статті проведено дослідження основних дефініцій розвитку стратегії просування.
Розглянуто теоретичне підгрунтя стратегії просування; систематизовано відмінності
стратегій просування «Push» і «Pull»; складено систему стратегічного планування
компанії; побудовано етапи розробки стратегії інтернет-просування.
Ключові слова: просування, стратегія просування, стратегія просування «Push»,
стратегія просування «Pull», інтернет-просування.
Постановка проблеми. Стратегія Інтернет просування товарів і послуг в даний час є
одним з ключових елементів маркетингового плану компанії, в ній фіксуються цілі
рекламних кампаній, базові підходи маркетингових комунікацій, інструменти просування
продукту на ринок. Професійно розроблена стратегія просування є основою ефективного
розвитку будь-якої організації. Вона дозволяє спрогнозувати майбутній розвиток з
урахуванням стану ринку і потенціалу підприємства. Актуальність полягає в тому, що
результати аналізу стратегії просування послуг компанії - для ефективного ведення
діяльності бізнесу, залучення нових клієнтів організації необхідна розробка системи
просування в мережі Інтернет і спрямованих на надання послуг компанії - показали
необхідність розгляду науково-обґрунтованих теоретичних і практичних положень в цій
галузі, що зумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема просування послуг
підприємствами завжди представляла інтерес для багатьох дослідників економічної сфери
суспільства. У науковій літературі питаннями розвитку стратегії просування послуг
займалися такі вчені, як Г. Армстронг, М. Бейкер, Б. Берман, Ян В. Віктор, О. Виноградова,
В. Вонг, А.Воронюк, А. Геворкян, В. Дарчук, Н. Дрокіна, Дж. Еванс, Н. Гончарова, А.
Каплун, Є. Крикавський, Ф. Котлер, В. Лук’янов, Г. Мунін, В. Ониськів, А. Полищук,
Л. Плахотнікова, Д. Сондерс, А. Старостіна та ін. Аналіз наукової літератури показав, що
закордонні та вітчизні вчені ведуть постійний пошук шляхів підвищення ролі просування
послуг компанії. Проте слід зазначити, що стратегії просування давно зарекомендував себе
як ефективний спосіб підвищення ефективності діяльність підприємства. У той же час
впровадженню стратегії інтернет-просуванню послуг компанії увага практично не
приділяється.
Метою статті є теоретичному обґрунтуванні та розробці науково-практичних
рекомендацій щодо основних дефініцій розвитку стратегії просування.
Виклад основного матеріалу. Просування являє собою комплекс заходів, спрямованих
на підвищення ефективності реалізації товарів / послуг за допомогою комунікативного
впливу на споживачів, співробітників, партнерів. Дані дії повинні забезпечувати сприятливе
ставлення потенційних споживачів до бренду і продукції компанії.
Стратегія просування - це план ефективного зростання збуту товарів і послуг на ринку.
Основними компонентами стратегії просування є [1]: реклама; особисті продажі;
стимулювання збуту; прямий маркетинг; зв'язки з громадськістю. За допомогою стратегії
© Дарчук В.Г., Литвинова О.В., Одношов В.Ю., 2021
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просування можна оцінити підприємницькі ризики, визначити вільні ринкові сегменти або
способи входження на вже зайняті ніші, а також визначити основу для медіа- та креативної
компанії. Для розробки стратегії просування слід розуміти її цілі, можливості і особливості
компанії і продукту. Існує різне ділення розвитку маркетингових стратегій. По дорозі
пристрою просування існує два основних види стратегій просування: стратегія «push»
(«штовхай») і стратегія «pull» («тягни»).
Реалізація push-стратегії передбачає, що оптовий посередник займає активну позицію в
процесі просування товару. У цьому ланцюжку виробник передає продукт і пов'язані з ним
рекламні матеріали оптовому покупцеві, який, в свою чергу, бере на себе зобов'язання
продати продукт роздрібного продавця. Таким чином, за допомогою декількох каналів збуту
товари «виштовхуються» на ринок. Для компанії взаємодію з дилерами і агентами стає
пріоритетом, оскільки вони несуть відповідальність за створення попиту на продукт. Це
обумовлює вузьку спрямованість рекламної діяльності виробника. Для реалізації стратегії
необхідно ретельно вивчити такі питання, як навчання персоналу і створення оптимальної
системи знижок для підтримки довгострокових партнерських відносин. Pull-стратегія
спрямована на забезпечення потужного і довгострокового інформаційного впливу через ЗМІ
на кінцевого користувача продукту. Поштовх, викликаний рекламою, повинен привести до
того, що покупці самі почнуть «витягати» товар у продавців. Ланцюжок в цьому випадку
починається в зворотному порядку: від споживача через роздрібні та оптові канали
дистрибуції до виробника. Як правило, стратегія орієнтована на просування товарів
повсякденного масового попиту певного бренду, наприклад, шоколадних батончиків Mars
або вечерь в Burger King. Її використання вимагає значних витрат на рекламу, в зв'язку з тим,
що стратегія має на увазі формування позитивного ставлення цільової аудиторії до товару до
моменту його появи в продажу і повинна стимулювати попит на нього [2]. Відмінності
стратегій представлені в табл. 1
Важливою частиною при плануванні стратегії Інтернет-маркетингу є вивчення шляху
клієнта від формування потреби до придбання і використання продукту. Цей шлях включає
пошуки рішення зі збором інформації і первинним ознайомленням з продуктом. Зустріти
інформацію про продукт клієнт може в різних каналах взаємодії з контентом.
Проаналізувавши шлях покупця, слід виділити точки взаємодії з ним. Розробляючи
стратегію Інтернет-маркетингу, слід провести сегментацію аудиторії, виділивши для
кожного сегмента способи залучення, креативний підхід до комунікації.
Таблиця 1
Відмінності стратегій просування «Push» і «Pull» [2].
Відмінності
Push
Pull
розвиток
каналів
розподілу, стимулювання попиту з боку
збільшення
присутності
на
ринку, кінцевого покупця, тиск на
Основні
просування
продукту
через
спільні
ланки ланцюжка продавців
завдання
акції
Особливості
Інструменти

Переваги

виробник стимулює найближчу ланку
в ланцюжку посередників, акцент
робиться на розвиток впізнаваності
знижки, особисті продажу, премії,
семінари, трейд-шоу, спільна реклама
та ін.
застосовна на ринках, де можлива
спонтанна покупка, товари не мають
похідні, погано впізнавані
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стратегія
ефективна
для
просування на ринок масових
товарів
дегустації, програми
лояльності, бонуси, купони,
конкурси, подарунки та ін.
застосовна на ринках, де
товари мають особливості,
мають лояльних покупців
сприяє здійснення пробної
покупки, переключенню з
товарів конкуруючих фірм,
розвитку лояльності
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Недоліки

продукту нерідко потрібна додаткова
підтримка, за рахунок приватних
знижок прибутковість погіршується,
велика частина вигод доводиться на
найближчих посередників, необхідно
стежити за тим, наскільки добре
посередник контролює попит з боку
покупця

вимагає великих витрат, не
можна допускати відсутність
товару
в
магазині
при
запущеної в ЗМІ рекламу

Розглянемо стратегічну систему компанії для того, щоб зрозуміти яке місце в ній
займає Інтернет просування (рис. 1). У маркетингу існують три основні підходи: орієнтація
на продукт, на ринок і змішаний. При орієнтації на продукт (4Р) основною метою компаній є
заповнення ринку великим об'ємом недорогого продукту, бажано відповідного будь-якому
потенційному клієнтові. Просування відбувається за рахунок експертного знання продукту і
всього, що з ним пов'язано, постійного його вдосконалення. В основі маркетингу таких
компаній лежать чотири основних параметри: price (ціна), product (продукт), promotion
(просування), place (місце). Орієнтація на ринок (4С) - більш тонкий підхід, спрямований на
те, щоб залучати клієнтів і працювати з ними. Які працюють за цією схемою компанії
отримують перевагу на ринку за рахунок того, що знають потреби клієнтів і виробляють
саме той продукт, який їм потрібен.
Стратегія розвитку компанії

Персонал

Маркетинг
Просування
Інтернет
просування

Виробництво

Фінанси

Рис. 1. Система стратегічного планування компанії (складено авторами)
Маркетинг цих компаній спочатку ґрунтується на інших чотирьох параметрах:
consumer (споживач), cost (витрати на задоволення потреб клієнтів), communication
(двостороння комунікація з клієнтом, що замінила нав'язливу і агресивну рекламу) і
convenience (зручність покупки продукту). Змішана модель маркетингу враховує і 4Р, і 4С. В
результаті виходить всебічна модель, в яку входять всі необхідні параметри.
Таким чином, ще одне важливе питання - це фактори виходу компанії в лідери ринку.
Для переваги над конкурентами в своїй ніші компанії потрібно мати перевагу хоча б по
одному з трьох основних параметрів: операційне перевагу, якість продукту і послуг,
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орієнтація на клієнта. Для виявлення переваг необхідно провести аналіз конкурентного
середовища.
В рамках стратегічного планування формуються цільові орієнтири стратегії просування
і прогноз результатів реалізації. Тактичне планування дозволяє розробити комплекс дій і
заходів для ефективної реалізації стратегії просування. При проведенні планування
визначається бюджет, в тому числі і на систему просування товарів і послуг компанії.
Виходячи з вивчених принципів і характеристик стратегії просування і системи
стратегічного планування в компанії, було розглянуто кроки для побудови стратегії інтернетпросування. Процес розробки стратегії інтернет-просування можна представити в наступних
етапах, як зображено на рис. 2 [3-11].

Рис. 2. Етапи розробки стратегії інтернет-просування (побудовано авторами за [3-11])
Таким чином, опис стратегії на VІІ етапі включає - позиціонування бренду, розробку
унікальної торговельної пропозиції (УТП); - вибір каналів просування (комунікації з
клієнтом) і опрацювання ключових подій для кожного сегмента аудиторії; - вибір і
обґрунтування інструментів просування; - побудова маркетингової воронки з розподілом
інструментів просування для кожного етапу; - вибір показників і інструментів для
вимірювання ефективності роботи інструментів на кожному етапі. Визначення бюджету
передбачає розрахунок витрат, які пов'язані з реалізацією стратегії просування.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє сформулювати основні
рекомендації з особливості використання технологій Інтернет-маркетингу в комерційній
діяльності підприємств. Доведено, що реалізація стратегії просування - це втілення
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запланованих дій і заходів щодо просування. Оцінка ефективності дозволяє проаналізувати
окупність вкладених коштів і ефект від проведених заходів. Систематизовано відмінності
стратегій просування «Push» і «Pull»; складено систему стратегічного планування компанії;
побудовано етапи розробки стратегії інтернет-просування, які включають у себе покрокові
дії, а саме: опис бізнес-моделі підприємства; вибір цілей просування і показників оцінки їх
ефективності; дослідження попиту, цільової аудиторії, її сегментація; аналіз конкурентів,
виявлення конкурентних переваг і недоліків, які слід доопрацювати; вивчення шляху клієнта
від формування потреби до придбання і використання продукту; аудит поточного Інтернетмаркетингу, SWOT-аналіз (сайту, системи онлайн-залучення); розробка безпосередньо
стратегії просування, яка ґрунтується на трьох елементах: маркетингової, медійної та
креативної стратегії; визначення бюджету і термінів просування.
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ДАРЧУК ВЕРОНИКА, ЛИТВИНОВА ОЛЬША, ОДНОШОВ ВЛАДИСЛАВ.
ОСНОВНЫЕ ДЕФИНИЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ. В статье
проведено исследование основных дефиниций развития стратегии продвижения.
Рассмотрены теоретические основы стратегии продвижения; систематизированы
различия стратегий продвижения «Push» и «Pull»; составлена система стратегического
планирования компании; построені этапы разработки стратегии интернет-продвижения.
Ключевые слова: продвижение, стратегия продвижения, стратегия продвижения
«Push», стратегия продвижения «Pull», интернет-продвижение.
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DARCHUK VERONIKA, LITVINOVA OLSHA, ODNOSHOV VLADISLAV. MAIN
DEFINITIONS OF DEVELOPMENT OF THE PROMOTION STRATEGY. The article studies
the main definitions of the development of a promotion strategy. The theoretical foundations of the
promotion strategy are considered; the differences between the promotion strategies «Push» and
«Pull» are systematized; a system of strategic planning of the company was drawn up; built stages
of developing an Internet promotion strategy.
Key words: promotion, promotion strategy, promotion strategy «Push», promotion strategy
«Pull», Internet promotion.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Телекомунікаційні підприємства для забезпечення своєї поточної і майбутньої
конкурентоспроможності повинні цілеспрямовано дбати про розвиток власного
інноваційного потенціалу. У статті обґрунтовано основні напрямки удосконалення
розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств на прикладі ПрАТ
«Київстар».
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, розвиток
інноваційного потенціалу, телекомунікації, зв’язок.
Постановка проблеми. В сучасних нестабільних економічних умовах постійно
відбувається посилення і загострення конкурентної боротьби між підприємствами за ринки
збуту, і все більш важливим чинником успіху стає розвиток інноваційного потенціалу
підприємств. Компанії, які не спроможні виводити на ринок нові продукти і використовувати
у своїй комерційній діяльності нові виробничі і управлінські технології, рано чи пізно
поступаються місцем на ринку підприємствам, які активно розвивають та використовують
свій інноваційний потенціал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та
практики управління інноваційним потенціалом зробили такі вітчизняні вчені, як
О.Є.Кузьмін, С.М. Ілляшенко,В.В. Козик, В.М. Геєць, А.В. Гриньов,М.О. Кравченко,
О.С. Федоніна, О.Є. Гудзь, Є.В. Колєсніков, Н.І. Чухрай, Л.І. Федулова, С.В. Вовчок та інші.
Серед зарубіжних економістів, які працювали у цьому напрямку, можна відзначити: Й.
Шумпетера, Р. Фатхутдінова, К. Фрімена, Д. Кокуріна, К. Познанського та ін.
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Одним з ключових чинників розвитку
підприємства в сучасних умовах інтелектуалізації економіки, заснованої на знаннях, є
інноваційна діяльність. Проте для забезпечення її ефективності необхідне чітке уявлення,
якими ресурсами і можливостями володіє підприємство і яким чином оптимально
використати їх для досягнення поставлених цілей, який інноваційний потенціал
підприємства.
Мета статті – обґрунтування основних напрямків удосконалення розвитку
інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств на прикладі ПрАТ «Київстар».
Викладення основного матеріалу. ПрАТ «Київстар» – найбільший оператор
телекомунікацій України, який надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого
спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Абонентами підприємства є
понад 25 млн клієнтів мобільного зв'язку і близько 810 тис. клієнтів фіксованого
широкосмугового інтернету.
ПрАТ «Київстар» — перше підприємство, що впровадило для українських абонентів
мобільного зв'язку кращі телеком-послуги європейських ринків. Так, 1998 року воно першим
запропонувало абонентам послугу SMS, а 2000-го — першим почало надавати доступ до
мережі Інтернет за технологією WAP. Згодом товариство першим масово впровадив
© Глушенкова А.А., Красножон С.О., 2021
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«пакетні» тарифні плани без плати за хвилини та першим скасувало помегабайтну
тарифікацію інтернету в тарифних планів . ПрАТ «Київстар», першим серед телекомоператорів України, повністю модернізувало комутаційну мережу для підготовки до
технологій швидкісної мобільної передачі даних. У його мережі встановлено новітнє
обладнання MSC Server Blade Cluster — комутатори нового покоління, що підтримують
технології від 2,5G до LTE. У 2015 році розпочато процес заміни обладнання базових станцій
на таке, що підтримує новітні стандарти зв’язку 4G та LTE [1].
Функціональні обов’язки, пов’язані з управлінням інноваційною діяльністю
підприємства, здійснює відділ з управління розвитку продуктів. Саме цей відділ планує
розробку та впровадження нових інноваційних телекомунікаційних продуктів та послуг (рис.
1).

Рис. 1. Організаційна структура ПрАТ «Київстар»
У структурі доходів від реалізації послуг ПрАТ «Київстар» у 2020 р. левову частку
становлять регулярні платежі (66%) та дохід від інтерконекту (12%) (рис. 2)

Рис. 2. Структура доходів від реалізації послуг ПрАТ Київстар у 2020 р.
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З метою розвитку підприємства, як національного телекомунікаційного оператора,
ПрАТ «Київстар» велику увагу приділяє розвитку власного інноваційного потенціалу, що
передбачає впровадження інноваційних послуг. Це в свою чергу активно сприяє модернізації
телекомунікаційної галузі України.
Досліджуване підприємство має велику історію інноваційної діяльності. Так, у 1998
році ПрАТ «Київстар» було введено послугу SMS для абонентів мобільного оператора
(вперше в Україні), а 2000-й рік став початком послуги по наданню доступу до мережі
Інтернет для клієнтів за технологією WAP. Інновації, запроваджені підприємством
стосуються не лише технічного прогресу, а й організації надання послуг. Так, Київстар
першим впровадив так звані «пакетні» тарифні плани, які не передбачали плати за хвилини,
помегабайтна тарифікація мобільного інтернету була скасована у зв’язку з поширенням його
використання.
ПрАТ «Київстар», була першою компанією серед трійки «мобільних гігантів» України,
яка повністю модернізувала комутаційну мережу для підготовки до запровадження
технологій швидкісної мобільної передачі даних. У мережі Київстар встановлено новітнє
обладнання, що підтримує стандарти зв'язку 3G, 4G та LTE.
У 2014 році Київстар запустив новий проект KyivstarBusinessHub. Це освітня
платформа для активної української молоді, що хоче будувати нову країну.
Також за підтримки ПрАТ «Київстар» у 2016 р. запущено інноваційний проект телеком-акселератор на базі «ВДНХ-TECh». «ВДНХ-TECh» - технологічний кластер, який є
частиною інноваційно-креативного центру ВДНГ. Головна мета технологічного кластера створення екосистеми, яка буде сприяти реалізації, росту і розвитку секторів української
економіки. Вона об'єднає великий і середній бізнес, міжнародні організації, а також
фінансові інститути та інвесторів. [1]
Процес розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства повинен
передбачати своєчасне та всебічне впровадження у його діяльність досягнень науковотехнічного прогресу у даній галузі економіки та проведення комплексу заходів щодо
планування та реалізації інноваційних проектів розвитку даного підприємства. При цьому
можна запропонувати перелік таких етапів здійснення цього процесу:
На першому етапі необхідно здійснити оцінку поточного рівня інноваційноінвестиційного потенціалу підприємства. Зокрема, визначити оптимальні обсяги інвестицій,
необхідних для заміни застарілих основних засобів. Звернути увагу потрібно і на можливість
розширення виробництва підприємством традиційних видів продукції.
На другому етапі здійснюється планування потреби в і у розширенні науково-дослідної
бази підприємства та, відповідно, обсяг інвестицій для цього необхідних. Розширення
науково-дослідної бази необхідне для підвищення можливостей підприємства у розробці
інноваційних видів продукції та у впровадження нових технологічних процесів. Внаслідок
реалізації таких інвестицій повинно відбутися формування перспективного інноваційного
потенціалу підприємства.
Третій етап - планування потреби в капіталовкладеннях у запуск виробництва
розроблених видів продукції підприємства. Виготовлення продукції кращого рівня якості
також є важливим аспектом інноваційної діяльності підприємства. Таке планування з
урахуванням попередніх етапів дає можливість оцінити рівень перспективного інноваційного
потенціалу даного підприємства для удосконалення системи інноваційного менеджменту..
Четвертий етап передбачає реалізацію розроблених заходів щодо доведення обсягу
інвестицій у розвиток підприємства до його оптимального рівня. Це здійснюється завдяки
організації та регулюванню процесів реалізації інноваційного потенціалу підприємства.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Для подальшого розвитку
інноваційного потенціалу досліджуваного підприємств доцільно здійснити наступні кроки.
1. Зміни в організаційній структурі. Доцільним вважаємо введення в організаційну
структуру підприємства інноваційно-інформаційних центрів, основною метою діяльності
яких було б удосконалення внутрішніх комунікацій, пошук та обробка необхідної для
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інноваційної діяльності науково-технічної, економічної, маркетингової інформації,
підготовка та видання власних видань (журналів, інформаційних листів, електронних
видань), які б базувалися на публікації результатів конференцій, семінарів, круглих столів,
пов’язаних з інноваційною діяльністю підприємства та галузі загалом. Крім того
інноваційно-інформаційні центри можуть допомогти удосконалити систему зворотного
зв’язку, що розширить можливості розвитку інноваційного потенціалу за рахунок власного
персоналу підприємства та покращить систему мотивації інноваційної діяльності.
2. Підвищення кваліфікації персоналу. Однією з основ розвитку інноваційного
потенціалу підприємства є саме безперервний розвиток кваліфікації працівників всіх
категорій. Про це свідчить досвід господарювання передових підприємств високо
розвинутих країн в умовах зростання конкуренції і швидких темпах змін в інноваційній
діяльності.
3. Удосконалення системи мотивації інноваційної діяльності. Необхідно запровадити
програми, які б дозволили залучити до інноваційної діяльності підприємства широкого кола
співробітників підприємства, які схилі мислити нетрадиційно. Наприклад, після кількох
років функціонування «інноваційних систем» у Eastman Kodak Company впроваджені лише
за один рік ідеї принесли прибуток у 300 млн. дол., тоді як витрати на утримання цих систем
не перевищували 0,3% від річного прибутку; а понад 90% авторів пропозицій і винаходів
виявили бажання надалі працювати з інноваційними системами, хоча лише в середньому
чотири з кожної сотні ідей приймалися до виконання. [2]
4. Електронні комунікації. На підприємстві вже існує система електронних комунікацій
(наприклад, корпоративна електронна пошта), проте, вона на наш погляд потребує
удосконалення. Наприклад, впровадження електронної бібліотеки для співробітників
підприємства, електронних дошок оголошень, віртуальних просторів для розвитку
інноваційно мислячих спільнот.
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Телекоммуникационные предприятия для обеспечения своей текущей и будущей
конкурентоспособности должны целенаправленно заботиться о развитии собственного
инновационного
потенциала.
В
статье
обоснованы
основные
направления
усовершенствования развития инновационного потенциала телекоммуникационных
предприятий на примере ПАО «Киевстар».
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, развитие
инновационного потенциала, телекоммуникации, связь.
HLUSHENKOVA ANASTASIA, KRASNOZHON STANISLAV. IMPROVING THE
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF A TELECOMMUNICATION
COMPANY. To ensure their current and future competitiveness, telecommunications companies
must purposefully take care of developing their own innovative potential. The article substantiates
the main directions of improving the development of the innovative potential of telecommunications
companies on the example of PJSC «Kyivstar».
Key words: innovation activity, innovation potential, development of innovation potential,
telecommunications, communications.
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розкрито теоретичні засади комунікаційного менеджменту, де
комунікація є найважливішим елементом системи управління знаннями та єднальною
ланкою в структурі підприємства. Описано чинники урізноманітнення системи
комунікаційного менеджменту підприємства. Акцентовано увагу на комунікаційному
середовищі підприємства, де новітні інформаційні технології вже висунули нові вимоги до
будови системи управління комунікаціями в підприємствах.
Ключові слова: комунікаційний менеджмент, комунікації, управління, комунікаційне
середовище, підприємство.
Постановка проблеми. В наш інтегрований інформаційний час моделі управління
підприємствами не можуть існувати без налагодженого ефективного процесу комунікацій
між апаратом управління. Якісне управління на підприємстві будується на принципі, що всі
учасники такого процесу мають однаковий доступ до всіх видів потрібної інформації, яка їм
необхідна та така яку вони можуть використовувати в роботі, активно взаємодіють один з
одним, створюючи таким чином умови для ефективного прийняття рішень та успішної
роботи в цілому. Враховуючи вплив і взаємозв'язок між комунікаційними процесами і
системою управління діяльності будь-якого підприємства, необхідність підвищення
ефективності роботи підприємства в цілому і кожного співробітника буде залежити зокрема,
від необхідного виявлення та встановлення комунікаційної взаємодії. Тому комунікаційний
менеджмент на підприємстві буде ефективним тоді, коли комунікації сприйматимуться, як
допоміжна діяльність без якої не можливий процес управління, що дасть змогу підприємству
накопичувати, формалізувати, узагальнювати та структурувати знання і досвід кожного
працівника в єдиному інформаційному середовищі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості комунікаційного процесу
описані зарубіжними вченими, такими як: М. Альбертом, П. Друкером, М. Месконом, X.
Лассуелом, М. Портером, Ф. Тейлором, Ф. Хедоурі та ін. Дослідження комунікацій на рівні
підприємства представлені у працях зарубіжних вчених, як: Д. Аакер, Б.Берлесон, Дж.
Бернет, Дж.М. Лейхіфа, Б. Мільнер, Г. Стейнер та ін. Ще багато праць присвячено розкриттю
питанню управління комунікаційними процесами та наданню важливості місця комунікацій
у системі управління підприємством, такими вітчизняними вченими, такі як: М. Бабінець, В.
Божкова, А. Войчак, Н. Григор’єва, О. Гудзь, О. Гусєва, О. Виноградова, В. Колосок, Н.
Босак, О. Жам, Л. Лазоренко, М. Мандзюк, Т. Примак, Г. Почепцов, В. Рева, С.Шапіро, Н.
Шпак, Л. Сагер та ін. Але варто відмітити, що зазначені автори не до кінця розглянули роль
комунікацій в самій системи управління підприємством, а комунікаційний вплив на персонал
підприємства потребує подальших досліджень. Проте, питання щодо обґрунтування
важливості комунікаційного менеджменту на підприємстві залишається нагальним і
сьогодні.
Метою статті є розкриття теоретичних засад комунікаційного менеджменту, аналіз
впливу чинників та характеристика комунікаційного середовища підприємства.
© Маковецька І.М., Югов В.Ю., 2021
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Виклад основного матеріалу. У сучасному бізнес-середовищі комунікації відіграють
досить важливу роль, оскільки одним із найбільш цінних ресурсів на підприємстві виступає
інформація, а комунікації – це не що інше, як процеси обміну такою інформацією між всіма
учасниками такого процесу. Від того, наскільки швидко і точно можна передавати
інформацію між співробітниками, клієнтами і діловими партнерами, вирішальним чином
залежить успіх і самого підприємства в цілому.
Розкриваючи роль комунікаційного менеджменту як важливого чинника в ефективному
управління підприємством потрібно відмітити двоєдину природу комунікаційного
менеджменту [6]. З одного боку, комунікаційний менеджмент є складовою теорії управління
економічними системами. Він вивчає взаємодію в часі і в просторі елементів які ефективно
використовують усі види капіталу економічних систем, а також пізнає закономірності обміну
інформацією, знаннями в процесі формування та розвитку економічної системи. З другого
боку, комунікаційний менеджмент розглядається як самостійна професійна діяльність
виробника, посередника та споживача (суб’єктів та об’єктів економічної системи) по
реалізації комунікаційної стратегії, сформованої відповідно до мотивів, інтересів і
конкретних цілей кожного [4, 6].
Сьогодні без існування комунікацій навряд чи можливе самого підприємства. Це
пояснюється тим, що комунікації не лише забезпечують необхідний рівень взаємодії із
зовнішнім середовищем, але й характеризують стан внутрішнього середовища організації і
створюють її неформальну структуру.
Комунікаційне середовище підприємства підтримується його інформаційною
інфраструктурою, яка є системою організаційних структур, що забезпечують
функціонування та розвиток інформаційного середовища та засобів інформаційної взаємодії.
Під поняттям «комунікаційний менеджмент» розуміється професійна діяльність,
спрямована на досягнення ефективної комунікації як всередині підприємства, так і між
підприємством та його зовнішнім середовищем. Така цілеспрямована діяльність полягає у
використанні прийомів, методів, процедур і технологій, які забезпечують ефективну
інформаційну та емоційну взаємодію між різними спільнотами та індивідами [2].
Серед специфічних функцій комунікативного менеджменту науковці досить часто
називають наступні:
1) інтегративну – виступає як засіб об’єднання ділових партнерів і фахівців для
комунікативного процесу, генерування ідей;
2) інформаційну – ставить за мету передати необхідну для професійної діяльності
інформацію, прокоментувати інноваційні відомості;
3) контакто-встановлюючу – ставить за мету сформувати у ділових партнерів ціннісні
орієнтації і установки, переконати їх у правомірності тих чи інших стратегій
взаємодії,зробити їх своїми однодумцями [2].
Сучасний механізм комунікаційного менеджменту можна представити у вигляді
сукупності економічних і організаційних форм, структур, методів та інструментів
управління, які дозволяють приймати обґрунтовані рішення і здійснювати необхідний вплив
на всіх етапах управління комунікаціями в організації.
Можна констатувати, що розроблення і запровадження нових систем менеджменту
підприємства стали характерними рисами XXІ ст. Адже урізноманітнення системи
комунікаційного менеджменту підприємства першочергово зумовлене розширенням
можливостей інформаційно-комунікаційної та інтелектуальної складових сучасного
менеджменту для забезпечення конкуренції внаслідок глобалізації, що можна підтвердити
впливом таких чинників:
– активізація інноваційних процесів у галузях виробничо-ринкової діяльності;
– актуалізація використання творчої ініціативи працівників підприємств;
– видозміни інформаційно-управлінських процесів;
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– впровадження електронного інтелекту в процеси прийняття управлінських

рішень;
– переведення трудових ресурсів з матеріального виробництва в інформаційну
сферу [1, с. 29].
В сфері управління підприємствами знаходять своє застосування такі послуги галузі
інформаційно-комунікаційних технологій, як ІТ-аутсорсинг, розробка програмного
забезпечення (ПЗ), системи інтеграції. Воднораз, тенденції науково-технічних розробок, а
також новий етап економічних перетворень в Україні вимагають від вітчизняного бізнесу
ефективного функціонування та розвитку, серед основних завдань якого – формування
ефективної системи управління на підприємстві на основі запровадження інформаційнокомунікаційних технологій.
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємством
забезпечить прискорення обробки інформації, скорочення управлінського персоналу,
забезпечення якісною інформацією керівництва, дозволяє своєчасно та якісно здійснювати
діагностику господарської діяльності, підвищує швидкість прийняття управлінських рішень
[3, с. 129].
Комунікаційний менеджмент на підприємстві виступає як модель через яку
здійснюються зв’язки внутрішнього та зовнішнього середовища. Роль комунікаційного
менеджменту, насамперед, полягає в тому що здійснюється інформаційне забезпечення всіх
видів менеджменту, оскільки важливим ресурсом на підприємстві виступає інформація, а
основною технологією – комунікація, без якої процес управління буде неможливим.
Практично всі підприємства та організації України знаходяться у важкому
економічному становищі. Але, якщо мати на увазі неминучість процесу оздоровлення
вітчизняної економіки взагалі, розвиток оптового ринку і майбутню конкуренцію
виробників, необхідно вже зараз, одночасно з проведенням технічного переоснащення,
розпочинати роботи по впровадженню комунікаційних систем управління економічногосподарською діяльністю. На Україні ще збереглися цілі наукові школи з кваліфікованими
спеціалістами, які, нехай і на імпортній техніці, але можуть розробляти і впроваджувати
комунікаційні системи менеджменту високого класу. Згадати про це слід також і з
економічних міркувань: не кожне підприємство може дозволити викласти чималу суму за
встановлювану систему західної фірми, вартість якої складає сотні тисяч доларів [5, с. 172].
Висновки. Обґрунтовано оцінку трактування поняття «комунікаційний менеджмент» та
визначено, що в умовах сьогодення комунікації є важливою складовою функціонування
будь-якого підприємства і їхній низький рівень ефективності значною мірою зумовлює
погіршення показників фінансового стану. Будь-які взаємовідносини між працівниками на
різних рівнях управління базуються на комунікаціях, які також формують відповідний
соціально-психологічний клімат в колективі. Комунікаційні процеси пов’язані і з взаємодією
суб’єкта господарювання із зовнішнім середовищем, у якому виробляється його репутація й
партнерська привабливість. Це не лише свідчить про позитивний імідж підприємства, а й
певним чином проектується на його комерційні пропозиції для ринку. Таким чином,
актуалізується необхідність ґрунтовного аналізу не лише управління комунікаціями в
підприємствах, а й і всієї комунікаційної системи та працівників, як ключового елементу цієї
системи. Основними науковими доробками у цій сфері є розвиток сутності поняття
«комунікації», класифікація видів комунікацій, ідентифікування складових елементів
комунікаційної системи, економічне оцінювання комунікацій в управлінні підприємствами,
діагностування ефективності інформаційних потоків тощо. Водночас, управління
комунікаціями в підприємствах розкриває проблему активізування діяльності працівників
комунікаційного середовища. Відповідно виникла потреба щодо формування нових підходів
до розробки стратегії і тактики управління комунікаціями в підприємствах в умовах
широкого використання сучасних цифрових технологій.
Отже, підкреслюючи значущість комунікаційного менеджменту, можна зазначити, що
оцінювання комунікаційного середовища в управлінні стало об’єктом підвищеної уваги, що
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відображає усвідомлення науковою спільнотою того факту, що сучасне телекомунікаційне
підприємство має істотні відмінності за цілями функціонування і методами їхнього
досягнення та вимагає принципово інших методів управління комунікаціями в
підприємствах. Тобто, управління є одним із видів інтелектуальної праці, що вимагає
ретельного спостереження за фактами, фіксування і зберігання інформаційних даних, їх
контролю і аналізу та вибору стратегічних перспектив розвитку управління комунікаціями в
підприємствах.
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МАКОВЕЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ЮГОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ.
КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ. В статье раскрыты
теоретические основы коммуникационного менеджмента, где коммуникация является
важнейшим элементом системы управления знаниями и связующим звеном в структуре
предприятия. Описаны факторы разнообразия системы коммуникационного менеджмента
предприятия. Акцентировано внимание на коммуникационной среде предприятия, где
новейшие информационные технологии уже выдвинули новые требования к устройству
системы управления коммуникациями в предприятиях.
Ключевые слова: коммуникационный менеджмент, коммуникации, управление,
коммуникационная среда, предприятие.
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COMMUNICATION
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE. The article reveals the theoretical foundations of
communication management, where communication is the most important element of the knowledge
management system and the connecting link in the structure of enterprisе. The factors of
diversification of the communication management system of the enterprise are described. Emphasis
is placed on the communication environment of the enterprise, where the latest information
technologies have already put forward new requirements for the structure of the communication
management system in enterprises.
Key words: communication management, communications, management, communication
environment, enterprise.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито теоретичні основи та наведений огляд стратегічного
планування підприємства. Основна увага приділена обґрунтуванню специфіки діяльності
підприємства з використанням стратегічного планування для організаційного забезпечення
досягнення постановлених стратегічних цілей на підприємстві. Досліджено вплив
стратегічного планування на підприємстві з економічної точки зору в конкретних умовах
для забезпечення конкурентоспроможного існування підприємства в довгостроковій його
перспективі.
Ключові слова: стратегічне планування, діяльність підприємства, розвиток,
управління.
Постановка проблеми. Для ефективного функціонування та майбутнього розвитку в
умовах нинішньої ринкової економіки підприємствам необхідно досліджувати ринок для
успішної діяльності та слідувати всім законним напрямам, які тільки покращують
економічну ситуацію в державі та стабільність через специфічні пріоритетні методи
стратегічного планування. На сьогодні, проблема стратегічного планування потребує уваги.
Всі стратегії спрямовані тільки на підтримку конкурентних позицій, а не на персонал
підприємства. Тому ефективне функціонування підприємства буде можливим тільки за
умови створення правильної стратегії, оцінки компетенції, відбору та розвитку
управлінського персоналу при вдалих запланованих стратегічних планах, де стратегічне
планування є основою сталого розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженнями теоретичних та
практичних положень щодо формування стратегічного планування протягом останніх років
займались багато зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як І. Ансофф, Ч. Барнард, М.
Верескун, А. Воронкова, О. Виноградова, А. Гончарук, О. Гудзь, М. Данилюк, П. Друкер, Н.
Євтушенко, О. Жам, І. Зеліско, А. Загородній, В. Колосок, М. Круглова, А. Лаффер, Л.
Лазоренко, С. Легомінова, М. Мескон, Д. Міддлтон, М. Портер, Р. Рейч, С. Сазонова, П.
Стецюк, А. Файоль, А. Чандлер тощо. Аналіз праць зарубіжних науковців-практиків
стратегічного планування свідчить, що увага дослідників приділена процедурам і процесам
розроблення стратегій. Проте, питання обґрунтування стратегічного планування на
підприємствах в сучасних умовах залишається нагальним і сьогодні.
Метою статті є розкриття теоретичних основ стратегічного планування та
обґрунтування його важливості, для забезпечення конкурентоспроможного існування
підприємства в довгостроковій його перспективі.
Виклад основного матеріалу. Стратегічне планування є однією з основних
складових стратегічного управління [2]. Планування – це творче мислення майбутнього [5].
Також планування є одним із найбільш ефективних інструментів менеджменті [6]. Це
управлінський процес установлення рівноваги між цілями та можливостями й ресурсами
підприємства, який включає аналіз, цілі узгодження, визначення стратегії і формування
програми дій.
© Маковецька І.М., Яргін М.В., 2021
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Стратегічне планування створює міст у майбутнє і використовується для переходу
підприємства від того, яким воно є зараз, до того, яким вона хоче бути. З приводу цього П.
Друкер зазначав, що стратегічне планування – це не майбутні рішення, а вплив майбутнього
на сьогоднішні рішення. При цьому розробляються нові можливості організації (фірми),
наприклад зміна профілю підприємства, радикальна зміна технології, розширення
виробничих потужностей тощо[3].
Стратегічне планування на сьогоднішній час дає змогу всім підприємствам втілювати
свій розгорнутий кругозір на формування нового типу дієвих цілей, які керівники втілюють
на практиці, при цьому залучають до роботи свій управлінський персонал, де їм потрібно
управляти «тут і зараз» – дотримуючись стратегічно направленого курсу, та проявляти
гнучкість в будь-яких питаннях стосовно підприємства, а особливо, регулярно переглядати,
адаптувати та коригувати дії щодо управління стратегічними змінами на підприємстві.
Стратегічне планування на підприємства є одним з найважливіших етапів
стратегічного управління, оскільки саме на цьому етапі встановлюються цільові орієнтири в
сфері управління на довгостроковий період, вибирається кадрова стратегія підприємства,
організаційне забезпечення досягнення встановлених стратегічних цілей з управління
персоналом [1, с. 28].
Таким чином процес стратегічного планування полягає у визначенні напрямку, в
якому потрібно розвиватися підприємству. На відміну від цього, мета бізнес плану це надати
детальні дії, які призведуть або направлять на бажаний шлях. Стратегічне планування дає
розуміння, як підприємство повинно розвиватися протягом наступних років, і розуміння як
вирішувати нові проблеми або як використовувати нові можливості.
Розроблення стратегічного бачення і місії, встановлення цілей і вибір стратегії –
головні завдання щодо вибору напрямків розвитку підприємства [4, с. 29]. Так, для
стратегічне планування на підприємстві мають бути сформовані такі методики, як SWOTаналіз та PEST-аналіз, за допомогою яких можна було б сформувати корпоративну ціль на
майбутнє, проаналізувати ринок в якому функціонує підприємство, створити заходи по
протистоянню негативних факторів та можливості використання позитивних факторів та
прийняти ефективні рішення з врахуванням значення стратегічного потенціалу і цілей
розвитку підприємства.
При цьому, ефективне управління можливе лише тільки за умови планування всіх
фінансових потоків, процесів та відносин в конкретних умов для забезпечення
конкурентоспроможного існування підприємства в довгостроковій перспективі при виявлені
сталого розвитку підприємства.
Висновки. Обґрунтовано всебічну оцінку трактування поняття «стратегічне
планування» Завдяки правильному сформованому стратегічному плануванню можна
забезпечити виконання поставлених цілей для працівників, які працюють на благо
підприємства, оцінювати досягнуті результати та регулювати траєкторію руху з урахуванням
всіх змін як внутрішнього так і зовнішнього середовища підприємства. Якщо буде відсутнє
з’єднання між працівниками і не буде правильно розкрите стратегічне планування, то
підприємство не в змозі реагувати на зміни, які будуть відбуватися середовищі підприємства,
а керівникам приймати правильні управлінські рішення. Недостатнє усвідомлення
значущості планування може бути ознакою неякісного управління підприємством.
Визначено, що виходячи з вище написано, загалом планування на підприємстві
виділяють як послідовний етап розробки дій у визначеному порядку та наводять ключові
заходи, які можуть розкривати підприємство з іншої сторони, такі як місія, цілі та аналіз
середовища підприємства в якому воно знаходиться.
Отже, підкреслюючи значущість стратегічного планування, можна зазначити, що
стратегічному плануванню властивий ступінь невизначеності, часова орієнтація процесу
планування й певний горизонт планування.
.
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МАКОВЕЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ЯРГИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ. В статье раскрыты теоретические основы и приведен обзор
стратегического планирования предприятия. Основное внимание уделено обоснованию
специфики деятельности предприятия с использованием стратегического планирования для
организационного обеспечения достижения принятых стратегических целей предприятия.
Исследовано влияние стратегического планирования на предприятии с экономической точки
зрения в конкретных условиях для обеспечения конкурентоспособного существования
предприятия в долгосрочной его перспективе.
Ключевые слова: стратегическое планирование, деятельность предприятия,
развитие, управление.
MAKOVETSKAYA IRINA, YARGIN MAKSIM. STRATEGIC PLANNING AS A BASIS
FOR SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT. The article reveals the theoretical
foundations and provides an overview of strategic planning of the enterprise. The main attention is
paid to substantiation of specificity of activity of the enterprise with use of strategic planning for
organizational maintenance of achievement of the set strategic purposes at the enterprise. The
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influence of strategic planning on the enterprise from the economic point of view in concrete
conditions for maintenance of competitive existence of the enterprise in its long-term prospect is
investigated.
Key words: strategic planning, enterprise activity, development, management.
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НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Статтю присвячено аналізу напрямів інноваційного розвитку телекомунікаційних
підприємств. Розглянуто та обґрунтовано впровадження напряму розвитку підприємства, що
базується на виконані масового виробництва індивідуалізованих замовлень конкретних
споживачів певної послуги чи товару відповідно до вимог споживача. Обґрунтовано важливість
розуміння інтелектуального капіталу у процесі запровадження інновацій.
Звернено увагу на необхідність освоєння і впровадження нових форм надання послуг і
методів обслуговування клієнтів, в тому числі шляхом розширення видів інтернет послуг,
інтернет торгівлі, експрес-обслуговування, дистанційного обслуговування, режиму on-line
Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємства, телекомунікації, інноваційність.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день телекомунікаційна галузь є важливим
елементом, що забезпечує роботу багатьох напрямів діяльності держави, бізнесу,
суспільства. В умовах постійного збільшення кількості компаній на телекомунікаційному
ринку, гостро постає питання забезпечення прибутковості, конкурентоспроможності та
ефективної діяльності компаній. Досягнення бажаних результатів компанією можливе за
наявності висококваліфікованого персоналу відповідної кількості, який не лише працює на
підприємстві, але й планує свою подальшу професійну діяльність та розвиток у цій
організації. Важливою умовою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності
підприємства, вчасної реакції на фактори впливу зі сторони бізнес-середовища є розробка
організаційно-економічного механізму управління персоналом,
який базується на
використанні новітніх управлінських методик і технологій для мотивації, збереження та
розвитку професійного й особистісного рівня працівників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями теоретичних та практичних
положень формування й особливостей розвитку інноваційних систем протягом останніх років
займались багато зарубіжних науковців, таких як А. Брамвелл, Х. Брачик, П. Ванг, Г.
Етцкович, Л. Лідесдорф, Ф. Кук, К. Сейбл. Серед вітчизняних дослідників слід відзначити О.
Гудзь, З. Варналій, М. Данилович, С. Легомінова, О. Марченко, В. Реутова, П. Стецюк, Л.
Федулову, О. Христенко тощо.
Метою статті є дослідження важливості та ролі впровадження сучасних напрямів
інноваційного розвитку для вітчизняних телекомунікаційних підприємств. Визначення та
обґрунтування напрямків, що характеризують інноваційний розвиток телекомунікаційних
підприємств.
Виклад основного матеріалу. Сучасні процеси змін на світовому ринку, бурхливий
розвиток телекомунікаційних засобів, зростання їх доступності, процеси перетворення
економіки у цифрову економіку вимагають аналізу і розробки підходів до вдосконалення
процесів управління на підприємстві. Вже сьогодні підприємство вимушене діяти під впливом
та у рамках цифрової світової економіки. Отже, пошук напрямків інноваційного розвитку та
управління підприємств у сфері послуг має реалізовуватися за допомогою аналізу сучасних
тенденцій світового ринку, який характеризується значною конкуренцією. Удосконалення
інноваційної діяльності підприємств обумовлюються перспективними напрямками надання
інноваційних послуг та інновацій в управлінні підприємствами. При цьому інновації
© Насад Н.В., 2021
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конкурентоспроможності послуг та продукції, що веде до зниження витрат. Отже,
стратегічною лінією розвитку сучасних підприємств є використання інновацій.
Як інновації в сфері послуг можна розглядати результат інноваційної діяльності –
сервісний продукт, технологія або нова організація управління, яка здатна більш ефективно
задовольняти потреби споживачів. Необхідність впровадження інновацій стимулює
конкурентна боротьба і цілий ряд інших вимог ринку. Важливість їх використання також
обумовлюється мінливими споживчими запитами і вимогами споживачів.
Сьогодні прогресивні підприємства мають такі риси:
– усвідомлення, що постійні інновації це ключ до виживання і розвитку, тоді, як разові і
епізодичні зміни малокорисні;
– розуміння того, що потрібні лише ті інновації, які створюють нову цінність для
нинішніх і потенційних споживачів.
Успішне функціонування підприємства в значній мірі зумовлюється відкритістю до
інновацій і здатністю керівництва виявляти нові потреби в послугах, враховувати нові
тенденції, що зароджуються та запити споживачів, що з’являються [3]. Важливим є вміння
керівників і фахівців вловлювати слабкі зміни ринкових потреб, володіння навичками аналізу
та інтерпретації інформації економічного, фінансового, організаційно-правового, соціального,
суспільно-політичному характеру.
Зарубіжні дослідники акцентують увагу на тому, що «цінність зміщується від продуктів
до сервісних рішень і взаємодії» аналізуючи такі ініціативи, що пов'язані з сервісними
напрямками (маркетингом, логістикою, інжинірингом, послугами впровадження) за образним
висловом, «продукти треба перетворити в послуги». На нашу думку у цьому є великий резерв
інноваційного розвитку для вітчизняних підприємств сфери послуг телелекомунікацій. Вони
могли б розвивати успішну співпрацю з виробниками продукції, які, як правило, не мають
достатніх знань саме у інфокомунікаційній сфері, і така співпраця у створенні відповідних
інформаційних і організаційних сервісів підтримки такої продукції була б взаємовигідною, що
однак вимагає забезпечення інновацій в управлінні. Одним з факторів, що обумовлюють
необхідність інновацій є подвійність ролі споживача на ринку послуг, що обумовлено певними
змінами. Якщо раніше споживач був тільки об'єктом в процесі надання послуги, то сьогодні
він вступає у взаємини як з виробниками, так і з посередниками, по суті контролює і направляє
їх діяльність, і навіть здійснює оцінку якості результатів діяльності через реакцію, наприклад,
у соціальних мережах.
Сьогодні багато говориться про важливість і необхідність інновацій, однак, не береться
до уваги, що інновації самі по собі без цінності для споживача не принесуть прибутку. Тому
вони повинні бути тісно пов'язані з тією корисністю, привабливістю і ціновою доступністю
для конкретних категорій клієнтів, на яких розраховані ті чи інші інноваційні послуги. Вміння
обслуговувати окремих споживачів, тобто персоналізувати послугу і залучати до її створення,
вимагає тісної взаємодії зі споживачами. Крім того, заслуговує увагу тенденція розвитку нової
системи: виконання масовим виробництвом індивідуалізованих замовлень конкретних
споживачів (покупців, клієнтів) певної послуги чи товару відповідно до вимог (наприклад, за
розмірами, кольором, додатковим деталям) споживача. Таке функціонування системи «масове
виробництво на замовлення» стало можливим і економічно виправданим в умовах розвитку
глобалізації ринків, електронних комунікацій, створення гнучких виробництв і технологій,
розширення асортименту послуг і товарів, спектра інформаційних, маркетингових,
логістичних послуг. У зв'язку з таким розвитком масового виробництва товарів на замовлення
в логістичній ланці з'явилися певні сервісні можливості для інфокомунікаційних сервісних
підприємств щодо інформаційних, аналітичних та інших функцій, які можуть стати ще одною
інноваційною послугою для цих підприємств [1].
Проведений аналіз наукової літератури також показав, що сьогодні існує тенденція до
розуміння важливості інтелектуального капіталу у процесі запровадження інновацій. До
основних факторів інновацій відносять і людський інтелектуальний ресурс. Якщо раніше
головними були праця і капітал, то тепер у рамках сучасної економіки не менш важливим стає
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інтелектуальний капітал. Економісти П. Ромер і Р. Солоу відзначали, що в цілому тільки 50%
приросту ВВП може бути пояснено зростанням трудових ресурсів і фізичного капіталу, а інші
50% припадають на інтелектуальний капітал.
Інтелектуальний капітал підприємства визначає якість його системи управління та
визначає впровадження інновацій у технології виробництва і послуг, і потім стає їх головною
складовою. Носіями інтелектуального капіталу є як професіонали з унікальними і важко
замінними здібностями, так і перспективні творчі кадри з нестандартним інноваційним
мисленням. Можна сказати, що інтелектуальним капіталом володіють люди будь-яких
професій і спеціальностей, а їх капіталом стає здатність до створення інноваційних ідей і
пропозицій. Адже саме унікальні здібності талановитих співробітників, включаючи творчість,
адаптивність, інноваційність, співпрацю, креативність при виконані робіт і послуг стають
вирішальним фактором розвитку сервісних підприємств [2].
Отже, завдання інновацій в управлінні людськими ресурсами – це не тільки відбір
компетентних і зацікавлених працівників, а й уміння їх утримувати, розвивати їх професійну
компетентність. В цьому випадку людські ресурси виступають не тільки основним елементом
надання послуг чи виробництва нової продукції, але і основою розвитку підприємства.
Фахівець – це не тільки сума витрат, але і фактор, що збільшує прибуток, продуктивність і
інтенсивність праці. Тому очевидна економічна необхідність капіталовкладень у становлення
творчого потенціалу будь-якого співробітника підприємства, а також створення критеріїв для
повного виявлення здібностей і можливостей персоналу при втіленні інновацій [5].
Формування інновацій пов'язане з розвитком додаткових і супутніх послуг, освоєнням і
впровадженням нових форм надання послуг і методів обслуговування клієнтів, в тому числі
шляхом розширення видів інтернет послуг, інтернет торгівлі, експрес-обслуговування,
дистанційного обслуговування, режиму on-line [6].
Можна вказати особливості впливу інтелектуального капіталу на інновації:
– формування інтелектуального капіталу здійснюється через накопичення знань,
навичок, досвіду;
– інвестиції в інтелектуальний капітал повинні забезпечувати його власнику отримання
більш високого доходу;
– характер і види інвестицій в інтелектуальний капітал обумовлені історичними,
національними, культурними особливостями і традиціями;
– вкладення в інтелектуальний капітал дають досить значні за обсягом, тривалі за часом
і інтегральні за характером економічний і соціальний ефекти. Інвестиційний період у
інтелектуального капіталу значно довший, ніж у фізичного і становить в середньому від
одного року до п'яти років, а у такої форми вкладення в інтелект, як освіта, інвестиційний
період може досягати 12-20 років, продовжуючись у подальшому все трудове життя.
Висновки. Розглянуті напрями розвитку забезпечать ефективне та конкурентоздатне
функціонування підприємства. Сьогодні конкурентоспроможним може бути підприємство,
головним принципом діяльності якого є використання знань для забезпечення свого зростання
і розвитку. Інновації, що базуються на використанні інтелектуального потенціалу, освоєнням і
впровадженням нових форм надання послуг і методів обслуговування клієнтів стають
основним джерелом економічного розвитку підприємства.
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НАСАД НЕОНИЛА ВИКТОРОВНА. НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Статья посвящена
анализу направлений инновационного развития телекоммуникационных компаний.
Рассмотрены и обоснованы внедрения направления развития предприятия, основанной на
выполнении массового производства индивидуализированных заказов конкретных
потребителей определенной услуги или товара в соответствии с требованиями
потребителя. Обоснована важность понимания интеллектуального капитала в процессе
внедрения инноваций.
Обращено внимание на необходимость освоения и внедрения новых форм оказания
услуг и методов обслуживания клиентов, в том числе путем расширения видов интернет
услуг, интернет торговли, экспресс- обслуживания, дистанционного обслуживания, режима
on-line.
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятия, телекоммуникации,
инновационность.
NASAD NEONILA. DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
TELECOMMUNICATION ENTERPRISE. The article is devoted to the analysis of directions of
innovative development of telecommunication enterprises. The introduction of the direction of
enterprise development based on the mass production of individualized orders of specific
consumers of a particular service or product in accordance with consumer requirements is
considered and substantiated. The importance of understanding intellectual capital in the process
of innovation is substantiated.
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Attention is drawn to the need to develop and implement new forms of services and methods
of customer service, including by expanding the types of Internet services, Internet commerce,
express service, remote service, on-line mode
Key words: competitiveness, enterprises, telecommunications, innovation.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито сутність управління стратегічним розвитком підприємства,
розглянуто методи та критерії оцінки ефективності управління стратегічним розвитком
підприємства. Здійснено моніторинг управління стратегічним розвитком підприємства на
прикладі ТОВ «Зручна доставка». Визначено напрями удосконалення та наведено
рекомендаційні розробки вдосконалення оцінки ефективності управління стратегічним
розвитком підприємства.
Ключові слова: стратегічний розвиток, управління розвитком, стратегія
підприємства, управління підприємством.
Актуальність дослідження. Прискорення та ускладнення змін бізнес-середовища є
характерною ознакою більшості ринків, на яких працюють сучасні підприємства. За таких
умов діяльність підприємств усе меншою мірою відповідає визначеному алгоритму та
довгостроковим цільовим планам розвитку, а методологія стратегічного менеджменту
виходить на передові позиції в системі управління підприємством.
Особливу значимість стратегічний підхід в управлінні розвитком має для галузей із
динамічною і диференційованою структурою підприємств, що перебувають під зростаючим
тиском дестабілізуючих зовнішніх чинників.
Сучасні світові тенденції розвитку управлінських процесів у сфері зв’язку та доставки
доводять необхідність застосування принципово нових підходів до стратегічного планування
та організації діяльності поштових та кур’єрських організацій, побудованих на пошуку
оптимального співвідношення наявних ресурсів та потенційних можливостей підприємств.
Сам ринок поштових та кур’єрських послуг нової формації перебуває на етапі становлення,
особливого розвитку він набув за умов введення лок-дауну 2019-2020 років. В свою чергу,
посилення міжнародної співпраці стає тією рушійною силою, яка стимулює вітчизняні
підприємства до застосування інноваційних методів і технологій стратегічного управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичний фундамент стратегічного
менеджменту складають наукові праці таких відомих учених, як А. Чандлер, І. Ансофф, О.
Віханський, П. Друкер. Т. Левітт, Б. М. Мескон, Г. Мінцберг, А. Томпсон, Хендерсон, Р.
Фатхутдінов які створили потужну наукову базу різноманітних концептуальних положень
формування стратегії підприємства. Вагомий внесок у теорію стратегічного менеджменту
внесли українські дослідники: Л. Артеменко, Д. Баюра, О. Востряков, В. Герасимчук, А.
Наливайко, В. Оберемчук, В. Пастухова, І. Смолін, А. Старостіна, З. Шершньова та ін. Серед
видатних сучасних вчених, як працюють над питанням управляння стратегічним розвитком
підприємства варто відмітити О. Гудзь, О. Гусєву, А Глушанкову, І. Зеліско, Л. Лазоренко, П.
Стецюка та ін.
Однак, не зважаючи на значний науковий доробок зазначених авторів, у теорії та
практиці управління стратегічним розвитком підприємства сьогодні усе ще залишаються
невирішеними проблеми оцінювання рівня невизначеності ринкових змін, питання
© Ольховая І.О., Макаренко А.О., Сазонова С.В., 2021.
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розроблення інструментарію формування стратегії розвитку, що відповідає характеру
ринкового середовища, а також пріоритетності і порядку визначення оптимальної, за
конкретних умов діяльності, методології управління стратегічним розвитком підприємства.
Метою статті є узагальнення і аналіз теоретичних основ та розробка практичних
рекомендацій щодо управління стратегічним розвитком підприємства.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сутність поняття «розвиток», можна
визначити, що каталізатором здійснення трансформацій і головною умовою розвитку
підприємства фактично виступають зміни функціонуванні самого підприємства [3].
Трактування категорії «розвиток» в тлумачних словниках пропонується як процес, унаслідок
якого відбувається перехід від одного якісного стану до іншого (вищого), тобто зміна якості
чого-небудь [1].
Об’єднавши поняття «стратегічне управління» та «розвиток» ми можемо узагальнити,
що «стратегія розвитку підприємства» є процесом формування розподіленої в часі системи
цілей і напрямів розвитку підприємства з урахуванням тенденцій зміни кон’юнктури ринку і
конкурентного середовища та наявних і можливих для залучення ресурсів.
Сутність управління стратегічним розвитком полягає у підготовці наявних ресурсів до
можливостей, які відкриваються у майбутньому, шляхом застосування розгорнутого
стратегічного аналізу і розроблення стратегічних планів з метою підвищення ефективності
роботи організацій, шляхом своєчасної реакції і швидкої адаптації до непередбачуваних змін
навколишнього середовища та вироблення продукції, яка буде визнана споживачем [4].
Розкривши сутність основних аспектів управління стратегічним розвитком, виділяють
основні етапи і послідовність формування стратегічної поведінки окремого підприємства.
Практика процвітаючих підприємств доводить, що розробка стратегій управління
розвитком підприємства, як правило, завершується формуванням більш або менш
обґрунтованих планів, що мають складну внутрішню структуру, тобто на підприємстві
завжди відбувається процес планування, однак ступінь його розвиненості визначається
особливостями самого підприємства [2].
Прийняття управлінських рішень щодо стратегічного розвитку підприємствам стає
можливим завдяки визначенню набору методів управління стратегічним розвитком та
створенню системи критерії оцінки результатів цього управління, які актуальні саме для
цього підприємства [5].
Обов’язковим компонентом при оцінці ефективності стратегічного розвитку
підприємства, є розробка правильного набору ключових показників ефективності. Цей набір
показників було використано для оцінки ефективності менеджменту на досліджуваному
нами підприємстві ТОВ «Зручна доставка», яке функціонує на вітчизняному ринку з 2017
року.
На основі SWOT-аналізу визначено головні стратегічні пріоритети розвитку
підприємства ТОВ «Зручна Доставка». Використовуючи матрицю SWOT-аналізу, ми змогли
проаналізувати стратегічні проблеми та стратегічні альтернативи в кожному з полів — там,
де стикаються сильні та слабкі сторони з можливостями та загрозами (табл. 1).
Розглянуті стратегічні проблеми є основними, з якими стикається підприємство у
своїй діяльності. На їх основі ми розробили пропозиції, щоб покращити діяльність компанії
та обґрунтували рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо управління
стратегією розвитку підприємства.
Підприємство має перспективні позиції для подальшого зростання, що обумовлено
наступним. По-перше, ТОВ «Зручна доставка» є брендом, який широко відомий публіці і
славиться своєю якістю товарів з низькою ціною на них. По-друге, є роботодавцем на
вітчизняному ринку, володіючи великою чисельністю співробітників понад 5 тис. осіб,
підприємство планує розширятись та надати нові робочі місця. А також впровадити
соціальну політику розвитку підприємства.
Необхідність удосконалення оцінки управління стратегічним розвитком підприємства
ТОВ «Зручна доставка» значною мірою визначається вимогами зовнішнього середовища і
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потребує впровадження науково обґрунтованих методів-інструментів та алгоритму введення їх
у дію з урахуванням організаційних, фінансових, технологічних, соціальних і екологічних
вимог сучасності.
Таблиця 1.
Стратегії розвитку ТОВ «Зручна доставка»на основі SWOT-аналіз

Strengths - Сильні сторони
1. Широка присутність на регіональних
ринках;
2. Найбільший роботодавець;
3. Ефективна система логістики;
4. Стале фінансове становище;
5. Захоплення суміжних сегментів
ринку;
6. Розвинена маркетингова політика;
7. Низький рівень цін на послуги;
8. Розвиток послуг під власним брендом
(в наслідок очікування збільшення
показника рентабельності бізнесу);
9. Навчання персоналу, наявність
корпоративної етики;
Weakness - Слабкі сторони
1.
Присутність
виключно
на
внутрішньому ринку
2. 2/3 пунктів доставки в містах з
населенням невеликою кількістю.
3. Наявність небажаної репутації як
про «бюджетну доставку».
4. Високі витрати на утримання
приміщень;
5. Велика плинність кадрів.
6. Невисока ціна середнього чека

Opportunities - можливості
1.
Освоєння
«нових»
регіональних ринків;
2. Введення заходів по
оптимізації витрат;
3.
Розвиток
мультіформальної моделі;
4. Зростання показників
рентабельності за рахунок
розвитку системи логістики.
Стратегії «Сильні сторони і
Можливості»
1.
Збільшення
обсягу
продажів;
2. Зниження витрат на
зберігання продукції до
мінімуму, використовуючи
ефективну
систему
логістики «привіз-продав».

Threats - Загрози
1. Нестабільність політичної та
економічної ситуації країни на
світовому ринку;
2. Високий рівень конкуренції;
3. Зниження споживчого попиту;
4. Низька пропозиція на ринку
праці
висококваліфікованої
робочої сили.

Стратегії «Слабкі сторони і
Можливості»
1. Проникнення на нові
регіональні ринки;
2.
Розробка
системи
заохочення та мотивації для
персоналу.

Стратегії «Слабкі сторони і
Загрози»
1. Відкриття «містоутворюючих»
магазинів
та
пунктів
обслуговування;
2. Розвиток системи персональних
продажів.

Стратегії
«Сильні
сторониЗагрози»
1.
Концентрація
зусиль
на
завоювання покупців;
2. Компенсаційна ціноутворення;
3.
Просування
вітчизняної
продукції та продукції власного
бренду;
4. Збільшення випробувального
терміну,
проходження
«посадових» випробувань для
потенційних працівників.

Упровадження оцінки ефективності управління стратегічним розвитком підприємства
на макрорівні ТОВ «Зручна доставка» сприятиме прийняттю відповідних компетентних
рішень на всіх інших рівнях, що в кінцевому результаті підвищить ефективність використання
людських, матеріальних і фінансових ресурсів підприємств.
Модель оцінки управління стратегічним розвитком підприємства ТОВ «Зручна
доставка» повинна бути заснована на виявленні обґрунтованої послідовності виконання
операцій, тобто застосування певних інструментів управління. Послідовність упровадження
механізмів управління стратегічним розвитком підприємства повинна бути пов’язана з
виробничим процесом логічного поєднання складових інструментів механізму залежно від
часу їх упровадження із використанням допоміжних даних необхідних для введення в дію
системи оцінки ефективності управління стратегічним розвитком підприємства.
Висновок. Ефективне управління стратегічним розвитком підприємства як процес
оптимізації використання людських, матеріальних і фінансових ресурсів підприємств
націлений на впровадження інноваційних змін на всіх рівнях управління з метою поліпшення
49

«Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021

ISSN 2415-8089

їх економічного стану за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції або надання
послуг.
В умовах ринкової економіки та в контексті посиленого попиту на послуги доставки в
умовах карантинних обмежень, що були спричинені COVID-19, підприємства мають
проводити стратегічне планування розвитку власної діяльності, орієнтуючись на отримання
позитивних фінансових результатів, які мають стати джерелом розвитку та відтворення
потенціалу підприємства. З огляду на це використання методів і технологій стратегічного
управління має стати ефективним інструментом, який допоможе керівникам сучасних
підприємств адаптуватися до нових соціально-економічних змін у світі.
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ПРЕДПРИЯТИЯ. В статье раскрыта сущность управления стратегическим развитием
предприятия, рассмотрены методы и критерии оценки эффективности управления
стратегическим развитием предприятия. Осуществлен мониторинг управления
стратегическим развитием предприятия на примере ООО «Удобная доставка».
Определены направления совершенствования и приведены рекомендательные разработки
совершенствования оценки эффективности управления стратегическим развитием
предприятия.
Ключевые слова: стратегическое развитие, управление развитием, стратегия
предприятия, управление предприятием.
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OLKHOVAYA IRYNA, MAKARENKO ANATOLIY, SAZONOVA SVETLANA.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE. The article reveals the essence of strategic
development management of the enterprise, methods and criteria for assessing the effectiveness of
strategic development management of the enterprise. The management of strategic development of
the enterprise was monitored on the example of Convenient Delivery LLC. The directions of
improvement are defined and the recommended developments of improvement of an estimation of
efficiency of management of strategic development of the enterprise are resulted.
Key words: strategic development, development management, enterprise strategy, enterprise
management.
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Державний університет телекомунікацій

ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено методологію аналізу ринку телекомунікацій в умовах розвитку конкуренції
і динамічного зовнішнього середовища. Для оцінки загальної позиції телекомунікаційного
підприємства на ринку та виявлення можливостей для його подальшого розвитку і стійких
конкурентних позицій на ринку визначено значення маркетингу у забезпеченні
конкурентоздатності телекомунікаційного підприємства, яке виражено у можливості
одержання надійної та достовірної інформації про структуру та динаміку попиту, що дає
змогу формуванню пропозицій та рекомендацій управління діяльності телекомунікаційного
підприємства на стратегічну перспективу.
Ключові слова: ринок, конкуренція, послуги, попит, стратегія, маркетинг,
телекомунікації.
Постановка проблеми. В умовах інтеграції України в ЄС телекомунікації залишаються
важливим засобом налагодження ділових стосунків у системі економічного, соціального,
культурного розвитку. Системне вивчення ринку телекомунікацій в Україні дає змогу
розробити методичну базу, що сприятиме досягнення їх конкурентоздатності на ринку через
формування інформаційної бази для ефективного управління з метою уникнення ризиків та
невиправданих грошових витрат й часу при прийнятті рішень з удосконалення діяльності
підприємства. За таких умов, набуває необхідності продовження наукових підходів щодо
методик аналізу ринку телекомунікацій з метою вироблення рекомендацій для підприємства в
напрямку підвищення їх конкурентоспроможності на ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню особливостей сучасних
тенденцій функціонування та розвитку сфери зв’язку та інформатизації присвячено праці:
В.Атурби, К.Накамури, Г.Фремпоннга, Н.Фуджий, С.Хіракі; складовим конкурентного
потенціалу телекомунікаційних підприємств присвячено праці Бойка Т. Л., Булах І. В.,
Воробієнко П. П., Гранатуров В. М., Калугіна Н. А., Костюнік О. В., Тер-Степанян О. В.,
Філон М. М. У науковій літературі пропонується визначення сутності маркетингових
досліджень ринку та їх етапів в різних умовах функціонування сучасних підприємств. С.С.
Гаркавенко вважає, що маркетингові дослідження – це систематичне збирання, оброблення та
аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Вітчизняні науковці
Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока вважають, що «маркетингові
дослідження – це вид діяльності, який за допомогою інформації пов’язує споживача, покупця і
громадськість з маркетингом. Інформацію, яку при цьому отримують, використовують для
виявлення і визначення маркетингових можливостей і проблем. На підприємствах збирання та
обробку інформації забезпечує маркетингова інформаційна система (МІС)». А.В. Зозульов,
С.А. Солнцев вважають, що однією з найважливіших складових системи підтримки
управлінських рішень підприємства є маркетингові дослідження. Вони є систематичним
процесом планування, збирання, аналізу і презентації ринкової інформації, метою якого є
узгодження інтересів виробника і споживача. Е. П. Голубков маркетинговими дослідженнями
називає функцію, яка через інформацію зв’язує маркетолога з ринком, споживачами,
© Писар Н.Б., Корженівська В.Г., 2021
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конкурентами та всіма елементами маркетингового середовища. Вони пов’язані з прийняттям
рішень з усіх аспектів маркетингової діяльності. П. Хаг вважає, що дослідження ринку
проявляються в тому, щоб допомогти в прийнятті правильних маркетингових рішень і
покращити їх. Важливі аспекти, пов'язані з маркетинговими дослідженнями українських
товарів та ринків, висвітлені у працях А. О. Старостіної. Враховуючи наукові здобутки
зазначених
вчених
значення
маркетингу
у
забезпеченні
конкурентоздатності
телекомунікаційних підприємств залишається затребуваним у наукових дослідженнях і цей
напрямок постійно потребує розвитку наукової думки в умовах мінливого і динамічного
зовнішнього середовища.
Мета статті: дослідити методологію аналізу ринку телекомунікацій в умовах розвитку
конкуренції.
Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство в сучасному світі має спрямовувати
свою діяльність на підтримання конкурентоспроможності на ринках, які висувають дедалі
вище умови та вимоги. Існування підприємства, його стабільність дохід та розвиток тісно
пов'язані з використанням інновацій як необхідної умови функціонування. Будь-яке
господарське рішення підприємства повинно прийматися з урахуванням ґрунтовного аналізу
ситуації на ринку та тенденції до її зміни, а також ж реакції ринку на імовірні управлінські
рішення. Тому завдання маркетингу полягає у визначенні цілей і завдань та розроблення
програма по вивченню та оцінці ринкових чинників для ефективної діяльності підприємства та
конкурентоздатності його на ринках.
Телекомунікаційне передавання інформації є новим етапом у мультимедійних
технологіях у вигляді широких візуальних та практичних можливостей з широким спектром
використання.
Варто зазначити, що автори по-різному трактують термін «маркетингові дослідження» і
неоднозначно ставляться до визначення етапів маркетингових досліджень. Відомий
американський учений Ф. Котлер сутність маркетингових досліджень сформулював так: «це
систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, яка
стоїть перед фірмою, їх збір, аналізі звіт про результати». Загалом, поняття «маркетингові
дослідження» можливо окреслити, як періодичне збирання інформації, її систематизація та
аналіз, з метою прийняття правильних управлінських рішень, уникнення ризиків і
максимального задоволення потреб споживачів. Маркетингові дослідження ринку включають:
вивчення власних послуг компанії, позицій конкурентів на ринку, настроїв та очікувань
споживачів товарів та послуг, необхідної інформації про зміни у законодавстві, структуру та
динаміку попиту на асортимент та ін.. Дослідницька функція маркетингу стає актуальною,
особливо у випадках запровадження інновацій (рис. 1).

Маркетингове
дослідження

Інформація

Зниження
ризиків

Непрямий
вплив
Кінцевий
результат

Рекомендація

Маркетингове
рішення

Реалізація

Управлінське рішення

Рис. 1. Взаємозв’язок маркетингових досліджень та кінцевих результатів діяльності
підприємства.
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Мета та методи здійснення окремих видів маркетингових досліджень ринку

Таблиця 1

Розмір ринку - показати межі
розширення діяльності
організації на ринку.
Визначити можливі значення
росту ринкового потенціалу

Кабінетні дослідження на основі даних керівництва та
публікацій в пресі. Визначення звичок здійснення покупок
споживачами. визначення розмірів конкуренції. Проведення
бесід з “гравцями”, щоб отримати повну інформацію

Ринкова частка - виявити
позиції в конкурентній
боротьбі

Обробка даних досліджень покупців. Вивчення даних про
товарооборот компаній. Проведення бесід з «гравцями», щоб
отримати повну інформацію.

Динаміка ринку - визначити
збутову політику на ринку

Огляд статистичних даних, які деякою мірою характеризують
ринок. Аналіз зміни товарообороту конкурентних компаній.
Бесіди з експертами, інтерв’ю з споживачами

Канали просування - виявити
ефективні засоби доведення
продукту до ринку

Інтерв’ю із споживачами, дистриб’юторами. Отримання даних
про конкурентні компанії з метою виявлення обсягів прямих
продажів і продажів через дистриб’юторів.

Рішення покупців - виявити, як
було прийняте рішення про
купівлю продукту, щоб
розуміти, на кого спрямувати
маркетингову діяльність

Інтерв’ю із споживачами і посередниками. Спостереження за
зміною цін і інструментів просування продуктів на величину
його обсягу реалізації.

Визначити конкурентні ціни
для визначення прибутковості
ринку

Отримання прейскурантних цін. Інтерв’ю з споживачами,
дистриб’юторами, постачальниками. Проведення
експериментів.

Просування продуктів на
цьому ринку посередниками та
наскільки відомі на цьому
ринку самі продукти.

Перегляд журналів, рекламних плакатів, відвідування
виставок. З’ясування у покупців і посередників, де вони
купують продукцію.

Галузь телекомунікацій залежить від здійснення активної інноваційної політики по
виводу нових товарів і послуг на ринок з урахуванням наукомісткості даної галузі та
коротший, ніж в інших галузей життєвий цикл товарів та послуг. Особливістю функціонування
компаній в галузі телекомунікації є необхідність докладання великих зусиль для збереження
наявної бази клієнтів та підтримання конкурентоспроможності на високому рівні, що
зумовлює стрімкий перехід маркетингу в телекомунікаціях до інноваційного та спрямованого
на споживача характеру. Маркетинг має важливу місію впровадження інновацій, враховуючи,
що життєві цикли інновацій починаються із часу виведення продукції на ринок та закінчується
виходом з ринку, тобто інноваційні цикли та життєві цикли товарів частково перетинаються .
Для ефективного виведення нової інноваційної продукції на ринок здійснюються
конкретні маркетингові кроки:
1.
Відбираються ідеї з певної кількості початкових ідей на основі опитування
споживачів, дистриб'юторів, постачальників, партнерів та працівників компанії всіх рівнів,
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аналізуються нові ідеї конкурентів щодо розроблення подібних послуг. Відбирається основна
ідея, яка максимально точно відповідає умовам ринку та запитам споживачів.
2.
Розробляється основна концепція, що повинна відбивати основну ідею компанії
та орієнтована на споживача.
3.
Розробляється маркетингова стратегія на основі маркетингового плану з
чіткими уявленнями про цільовий ринок, бажаними позиціями послуги на цьому ринку,
орієнтована на рівень реалізації та контрольні завдання щодо частки ринку та рівня прибутку.
4.
Проводиться бізнес аналіз послуги та її маркетингової стратегії, розробляється
прототип нової послуги та проводиться тестування на обмеженій частці ринку. На етапі
комерціалізації продукція виводиться на ринок та реалізується на регіональному,
національному або міжнародному рівні.
Методологія проведення аналізу галузевих ринків полягає, загалом, у визначенні
ефективних співвідношень пропозиції та споживання. Тобто, ринок телекомунікацій має свою
специфіку, яка полягає в тому, що розвиток конкурентоспроможності компанії знаходиться в
значній залежності від своєчасного виявлення умов, які заважають виходу на ринок
конкуруючих суб'єктів та, з боку регуляторного органу - недопущення існування надто великої
кількості операторів на ринку, коли відбувається зниження ефективності діяльності кожного з
них. Тому при формуванні методології аналізу ринків телекомунікаційних послуг потрібно
враховувати галузеві особливості.
Тобто необхідним є визначення стану та якості
конкурентного середовища, наявності або відсутності основних операторів, їх ринкової ваги.
Кожна телекомунікаційна компанія самостійно визначає необхідність проведення
аналізу ринку телекомунікацій, мету такого аналізу та завдання для маркетингових служб.
Потреба в проведенні досліджень ринку зумовлюється потребами та можливостями компанії,
тому різними підприємствами проводиться цей аналіз по-різному, але беручи за основу
основні загальні методології для формування інформаційної бази та обробки цієї інформації.
Конкурентоспроможність, тобто здатність компанії витримувати суперництво в базовій
для себе галузі та на міжгалузевих і світових ринках - це комплексна категорія, переваги якої
реалізуються через ряд конкурентних переваг та торгівлю. Сфера телекомунікації є в сучасних
умовах пріоритетним напрямком економіки України, бо саме вона створює основну
інноваційну складову у соціально-економічному розвитку держави та демонструє стійку
динаміку росту впродовж багатьох років. Конкурентоспроможність окремого підприємства в
сфері телекомунікацій стає важливою передумовою підвищення конкурентоспроможності
економіки нашої держави в загальному розумінні та інтеграції України в глобальне
інформаційне суспільство. Це дозволяє розширити можливості отримання доступу як до
національних, так і до глобальних інформаційних ресурсів, що значно поліпшує умови та
якість життя людини.
Висновки. Отже, в умовах реалізації послуги проводиться її постійне вдосконалення,
без цього процесу послуга втрачає конкурентоспроможність. Маркетингові дослідження ринку
включають вивчення власних послуг компанії, позицій конкурентів на ринку, настроїв та
очікувань споживачів товарів та послуг, отримання необхідної інформації про зміни у
законодавстві, структуру та динаміку попиту на асортимент. Дослідницька функція
маркетингу стає визначальною в діяльності служб підприємства у випадках запровадження
інновацій, а для визначення ступеня відповідності послуг потребам ринку проводиться аналіз
швидкості виконання замовлень, іміджу фірми, аналізуються властивості послуги, якість
обслуговування, цінова політика та ін.
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ПИСАРЬ
НАДЕЖДА
БОГДАНОВНА,
КОРЖЕНИВСКА
ВИКТОРИЯ
ГЕННАДЬЕВНА.
ЗНАЧЕНИЕ
МАРКЕТИНГА
В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Исследовано методологию анализа рынка телекоммуникаций в условиях развития
конкуренции и динамической внешней среды. Для оценки общей позиции
телекоммуникационного предприятия на рынке и выявления возможностей для его
дальнейшего развития и устойчивых конкурентных позиций на рынке, определены значения
маркетинга в обеспечении конкурентоспособности телекоммуникационного предприятия,
что выражено в возможности получения надежной и достоверной информации о
структуре и динамике спроса, что позволяет формированию предложений и рекомендаций
управления деятельности телекоммуникационного предприятия на стратегическую
перспективу.
Ключевые слова: рынок, конкуренция, услуги, спрос, стратегия, маркетинг,
телекоммуникации.
PYSAR NADEZHDA, KORZHENIVSKA VYKTORYIA. THE IMPORTANCE OF
MARKETING IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF TELECOMMUNICATION
ENTERPRISES. The methodology of telecommunication market analysis in the conditions of
competition development and dynamic external environment is investigated. To assess the overall
position of the telecommunications company in the market and identify opportunities for its further
development and stable competitive positions in the market, the importance of marketing in
ensuring the competitiveness of the telecommunications company is expressed in the ability to
obtain reliable and reliable information and recommendations for the management of the
telecommunications company for a strategic perspective.
Key words: market, competition, services, demand, strategy, marketing,
telecommunications.
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ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розкрито сутність, основні поняття, характеристики управлінської праці на
підприємстві та визначити її особливості; визначено складові процесу прийняття
управлінських рішень на підприємстві. Оцінено організацію праці менеджера для
обґрунтування управлінських рішень на підприємстві ПрАТ «Діпрозв'язок». Окреслено
пріоритетні напрямки вдосконалення праці менеджера при обґрунтуванні управлінських
рішень на підприємстві ПрАТ «Діпрозвязок» та сформульовано пропозиції вдосконалення
системи обґрунтування управлінських рішень на підприємстві ПрАТ «Діпрозв′язок».
Ключові слова: управлінське рішення, управління підприємством, обґрунтування
рішень.
Постановка проблеми. Процес управління полягає в постійній потребі в розробці і
прийнятті певних управлінських рішень, спрямованих як на вирішення поточних питань, так
і на реагування на зовнішні чинники, здатні вплинути на діяльність конкретної компанії.
В даний час тривала економічна криза і пов'язана з цим нагальна потреба в прийнятті
управлінських рішень у нових умовах вимагають від керівників приділяти все більше уваги
їх обґрунтованою в процесі управління бізнесом. Зокрема, особливої уваги потребує вибір і
використання накопичених в теорії і практиці методик оцінки ефективності управлінської
праці та формування фінансових результатів, що дозволяють підвищити ефективність
прийнятих рішень. Це пов'язано з тим, що при зміні умов зовнішнього середовища
підприємству необхідно досить гнучко і оперативно на них реагувати і, як наслідок,
регулювати внутрішні виробничі та управлінські процеси.
На нашу думку, основою для забезпечення вироблення і реалізації ефективних
управлінських рішень в даний час стає використання сучасних методів та інструментів
обґрунтування, мета яких полягає в наданні своєчасної і якісної інформації керівництву
організації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань щодо
обґрунтування управлінських рішень на підприємстві займалося багато вітчизняних та
закордонних науковців, наприклад: О. Гудзь, Л. Гончарова, О. О. Коваль, Л. Лазоренко,
Полінський, Т. Саати, С. Цюцюра, О. Криворучко, М. Цюцюра та інші).
Проблема управлінської праці та її особливості висвітлюються в працях таких вчених,
як Б. Андрушкова, Л. Балабанової, А. Глушенкова, М. Виноградського, І. Герчикової, Й.
Завадського, Г. Осовської, Ф. Хміля, А. Шегди , інших вітчизняних і зарубіжних науковців.
Огляд та аналіз праць вітчизняних i зарубіжних теоретиків, а саме: Ст. Бiра, С.
Донела, О. Кузьмша, Г. Кунца, I. Моррiса, М. Старра, П. Стецюк, В. Шорина, М. Чумаченка,
показав, що теорія прийняття рішень містить математичний системний аналіз, iмiтацiйне
моделювання, евристичні методи обґрунтування рішень, теорію ігор, методи експертних
оцінок, порядок процедури прийняття рішень, програми управління за цілями або
результатами.
Метою статті є узагальнення і аналіз теоретичних основ та розробка практичних
рекомендацій щодо обґрунтуванні управлінських рішень на підприємстві
© Сазонова С.В., Кисіль А. В., 2021.
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Виклад основного матеріалу. Важливість своєчасного прийняття обґрунтованих
управлінських рішень була усвідомлена досить давно, одночасно з початком ведення
колективної та творчої діяльності. Проблеми розробки та прийняття управлінських рішень
знаходяться на стику різних галузей науки. При цьому різні напрямки науки зачіпають різні
теорії прийняття рішень.
Управлінське рішення являє собою вибір тактики і стратегії діяльності
підприємницької структури, прийнятої відповідальним керівним особою цієї структури.
Технологія прийняття управлінських рішень передбачає певну послідовність дій, що тягнуть
за собою вибір і реалізацію оптимального рішення, здійснення оцінки його ефективності.
Багато в чому успіх виконання прийнятого рішення залежить від компетенцій осіб, яка його
приймає. Однією з головних проблем, що стоять перед наукою управління є проблема
вибору менеджером рішення на практиці.
Прийняття управлінських рішень передбачає науково обґрунтовані зміни на основі
досягнень науки, техніки і передового досвіду, накопиченого в даній галузі виробництва та
інших галузях народного господарства, і повинна сприяти підвищенню якості продукції,
культури обслуговування, ефективності виробництва і рентабельності підприємства.
Наукове обґрунтування управлінських рішень здійснюється з урахуванням принципів
спеціалізації, пропорційності, безперервності, ритмічності, паралельності, прямоточності.
Процес розробки та прийняття управлінського рішення являє собою основу
управління бізнес-структурою, це обумовлено тим, що цей процес виконується на всіх рівнях
функціонування цієї структурою. Технологія прийняття управлінських рішень передбачає
певну послідовність дій, що тягнуть за собою вибір і реалізацію оптимального рішення,
здійснення оцінки його ефективності.
Для дослідження процесу обґрунтування управлінських рішень було обрано ПрАТ
«Діпрозв′язок». Метою діяльності підприємства є здійснення діяльності, що має стратегічне
значення для економіки і безпеки держави у сфері інформаційно-комунікаційних технологій
та сприяє створенню і розвитку національної інформаційно-комунікаційної інфраструктури
шляхом системного провадження виробничої, науково-дослідницької та іншої господарської
діяльності, забезпечення на цій основі отримання прибутку та виплати дивідендів його
акціонерів.
Предметом діяльності Товариства є: провадження науково-технічної діяльності у
сфері зв’язку та інформатизації України, в тому числі проведення науково-дослідних,
дослідно-конструкторських,
проектно-конструкторських,
технологічних,
проектнопошукових робіт, створення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а
також інших робіт, пов′язаних із практичною реалізацією наукових і науково-технічних
знань.
Організація праці в апараті управління ПрАТ «Діпрозв’язок» ґрунтується на розробці
комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного підрозділу в
апараті управління та кожного працівника в системі управління: порядок взаємозв'язків між
ними; норми взаємовідносин усередині апарату управління; форми впливу на діяльність
об'єкта управління; способи контактів з навколишнім середовищем.
Одним з методів оцінки управлінських рішень є SWOТ- аналіз, методологія якого
передбачає, по-перше, виявлення внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства, а також
зовнішніх можливостей і загроз, і, по-друге, встановлення зв'язків між ними.
За результатами оцінки обґрунтовано основні напрямки та проблеми організації
управлінської праці за допомогою матриці SWOT- аналізу.
Виконане дослідження дозволило дійти висновку, що діючій структурі підприємства
ПрАТ «Діпровз′язок» управління притаманне відхилення від штатних нормативів і
вакантних посад, що свідчить про необхідність перегляду штатного розпису, проведення
певних корективів та організації проведення підвищення кваліфікації управлінських
працівників.
Дослідження практичної діяльності управлінських працівників на підприємстві ПрАТ
59

«Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021

ISSN 2415-8089

«Діпровз′язок» дозволило виявити проблемні питання щодо праці керівкиків при
обґрунтування управлінських рішень. На основі недоліків нами було охарактеризовано
напрямки вдосконалення організації праці менеджера при прийнятті управлінського рішення
на підприємстві ПрАТ «Діпровз′язок».
Для дослідження впливу факторів, що впливають на ефективність управлінського
рішення на ПрАТ «Діпровз′язок» були зібрані вихідні дані про рішення, які протягом двох
місяців приймались на підприємстві, та значення, які необхідні для розрахунку показниківфакторів, що впливають на ефективність управлінського рішення.
За результатами розрахунків було визначено, що коефіцієнт рівня кваліфікації
менеджерів за всіма 6 спостереженнями, що було проведено становить 0,82. Показник
своєчасності розробки рішень за всіма спостережними рішеннями не перевищує одиницю
(0,888), це свідчить про те, що рішення за цим показником є ефективним. Що ж стосується
економічності рішення, то значення має перевищувати одиницю, що було нами відмічено у
більшості випадків (сер. 1,104). За показниками коефіцієнта економічності реалізації
рішення та ефективності рішення спостерігається також позитивне значення, яке має бути
більшим за одиницю.
Для виживання в умовах повної невизначеності та конкуренції в галузі надання
телекомунікаційних послуг, а також зростаючого попиту на ці послуги за доцільне стає
розробка нормативів витрат. Нормативні витрати орієнтують підприємство на майбутнє і в
той же час є засобом оцінки змін, що відбуваються у виробничій діяльності з точки зору
впливу на прибуток і є одним з головних інструментів в обґрунтуванні управлінських
рішень, що забезпечують економію витрат.
На прикладі даних одного граничного вузла зв’язку у Київські області виконаний
розрахунок показників, які використовуються для визначення нормативу змінних витрат у
транзиті трафіку даних.
Будь-який бізнес-план потребує фінансових розрахунків. Але найзручніший інструмент
для цього - це електронна таблиця Excel. Популярність програми обумовлена простотою
використання та універсальністю.
Пропонуємо для обґрунтування управлінських рішень використовувати електронні
таблиці та сучасні мобільні додатки, які дають підґрунтя для розуміння ситуації та
обчислення економічного ефекту від прийнятого управлінського рішення.
Висновок. Узагальнюючи все вищевикладене відмітимо, що удосконалення
структури управління, покращення умов праці менеджера, який приймає управлінські
рішення, а також організація планування особистої роботи менеджерів ПрАТ «Діпровз′язок»
на наукових засадах, сприятиме удосконаленню організації управлінської праці та
підвищенню ефективності обґрунтованих управлінських рішень в цілому.
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САЗОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, КИСИЛЬ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ.
ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Раскрыта
сущность, основные понятия, характеристики управленческого труда на предприятии и
определить ее особенности; определены составляющие процесса принятия управленческих
решений на предприятии. Оценен организацию труда менеджера для обоснования
управленческих решений на предприятии ЗАО «Гипросвязь». Определены приоритетные
направления совершенствования труда менеджера при обосновании управленческих решений
на предприятии ЗАО «Дипрозвязок» и сформулированы предложения совершенствования
системы обоснования управленческих решений на предприятии ЗАО «Дипрозвязок».
Ключевые слова: управленческое решение, управление предприятием, обоснование
решений.
SAZONOVA SVETLANA, KISIL ARTEM. JUSTIFICATION OF MANAGEMENT
DECISIONS AT THE ENTERPRISE. The essence, basic concepts, characteristics of managerial
work at the enterprise and to define its features are revealed; identified components of the
management decision-making process at the enterprise. The organization of work of the manager
for substantiation of administrative decisions at the enterprise of PJSC «Diprozvyazok» is
estimated. The priority directions of improvement of work of the manager at substantiation of
administrative decisions at the enterprise of PJSC «Diprozvyazok» are outlined and offers of
perfection of the system of substantiation of administrative decisions at the enterprise of PJSC
«Diprozvyazok» are formulated.
Key words: management decision, enterprise management, substantiation of decisions.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
У статті проведено дослідження основних теоретичних підходів до понятійного
апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності телекомунікаційної компанії.
Розглянуто основні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» та
«інноваційний розвиток телекомунікаційного підприємства»; надано визначення терміну
«потенціал розвитку телекомунікаційної компанії».
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, розвиток
підприємства, потенціал розвитку телекомунікаційної компанії.
Постановка проблеми. В даний час інновації виступають ключовим напрямком
розвитку і підвищення конкурентоспроможності компаній. Навіть компанія, яка успішно
функціонує, але недооцінює важливість інновацій, позбавляється потенціалу перспективного
розвитку. Саме інновації відкривають телекомунікаційним компаніям нові можливості
ринкового зростання і розвитку. Щоб оцінити свої інноваційні можливості, компанії
необхідно дослідити стратегічний інноваційний потенціал, який є у її розпорядженні. Тому,
важливе наукове обґрунтування понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу
діяльності компанії, а також інструментарію, призначеного для дослідження інноваційної
діяльності компанії, що зумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі питаннями
розвитку інноваційної діяльності підприємства займалися такі вчені, як І. Ансофф,
Н.В. Афанасьєв, І.А. Богатирьов, В.Г. Дарчук, І.М. Дроздов, А.М. Жемчугов,
Ю.С. Погорєлов, М.Х. Мескон, І. В. Раєвнєва, А.А. Томпсон, Ф. Хелоурі, Є.І. Цибульська,
O.В. Шубравська та ін. Аналіз наукової літератури показав, що закордонні та вітчизні вчені
ведуть постійний пошук шляхів підвищення ролі розвитку інноваційного потенціалу
діяльності компанії. Проте, слід зазначити, що, хоча інноваційна діяльність давно
зарекомендувала себе як ефективний спосіб підвищення ефективності діяльності
підприємства, дослідженню інноваційної діяльності телекомунікаційної компанії
приділяється недостатньо уваги.
Метою статті полягає в науковому обґрунтуванні понятійно-категорійного апарату
розвитку інноваційного потенціалу діяльності телекомунікаційної компанії.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні, для більш успішної роботи на ринку, сучасні
підприємства мають в своєму запасі різні соціальні, матеріальні та фінансові ресурси. При
цьому, в нинішніх умовах внутрішні ресурси виходять на перший план. Компанії
переорієнтовують свій вектор уваги з вивчення конкурентів, клієнтів, посередників,
постачальників, зовнішнього середовища в середину себе. На сьогоднішній день все більш
актуальною стає підхід, орієнтований на вивчення своїх внутрішніх можливостей, які є
специфічними і унікальними для цієї компанії, його реалізація дозволяє більш чітко
визначити її конкурентні переваги і домогтися успіху. Динамічно мінливі ринкові умови
вимагають безперервного вдосконалення методів і способів управління підприємством з
© Совершенна І.О., Крижко О.В., Снітка Ю.І, 2021
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метою підвищення ефективності їх господарської діяльності. Погляди вчених об'єднуються у
тому, що розвиток підприємства являє собою процес, результатом якого є придбання нових
кількісних і якісних характеристик економіко-виробничої системи, поліпшення показників
ефективності функціонування і приріст потенціалу підприємства, який допомагає йому
пристосовуватися до динамічних змін в екзо і ендогенної середовищі, зберігаючи свою
життєздатність. В умовах жорсткої конкуренції керівники підприємств повинні швидко
вміти оцінювати наявні резерви і можливості, які в майбутньому можуть привести
підприємство до стабільного і стійкого положення на ринку. Для цього необхідно мати
уявлення про потенціал підприємства. Проаналізувавши наукову літературу, яка присвячена
вивченню поняття «потенціал підприємства», можна зробити висновок, що в більшості
досліджень робиться акцент на таких характеристиках, як: обсяг ресурсів підприємства;
здатність ефективно управляти ресурсами підприємства; можливість розвитку підприємства
відповідно до поставлених цілей. Але, як правило, більшість авторів роблять акцент на одну
або дві з перерахованих характеристик. Так, Рябова Т.Ф. співвідносить потенціал з наявними
можливостями, ресурсами, запасами, засобами, які можуть бути використані для досягнення,
здійснення чого-небудь. На її думку, «потенціал - сукупність наявних факторів виробництва,
інтелекту, виробничих резервів і можливостей, здатних забезпечити випуск високоякісних
товарів, необхідних для задоволення всебічних запитів різних категорій населення країни»
[1]. Дарчук В.Г. трактує поняття «потенціал» як засоби, запаси, джерела, які є в наявності і
можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певної мети,
здійснення плану, вирішення якихось завдань [2]. Наведені визначення роблять акцент на
наявних ресурсах і можливостях досягнення певних цілей.
Краснокутська Н.С. в своїй роботі звертає увагу на значимість наявності у
підприємства не тільки необхідних обсягів тих чи інших ресурсів, але і відповідних
компетенцій, тобто здібностей мобілізувати ці ресурси в ході здійснення комплексу певних
дій з управління ними. З огляду на це, в роботі пропонується трактувати потенціал
підприємства як можливість системи його ресурсів і компетенцій створювати результат для
зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів [3]. При такому підході до
тлумачення потенціалу підприємства основними його характеристиками виступають ресурси
і здатність керувати ними, тоді як досягнення конкретних цілей з точки зору самого
підприємства (а не зацікавлених осіб) залишається певною мірою поза увагою. Інше
визначення поняття «потенціал підприємства» пропонує Довжанський І.С. Він визначає
потенціал підприємства як реальну або ймовірну здатність виконати цілеспрямовану роботу
[4]. Однак, дане визначення, беручи до уваги такі характеристики як здатність і
цілеспрямованість, не розглядає їх ресурсне забезпечення, що робить дане тлумачення
недостатньо повним.
Слід зазначити, що в сучасній літературі існують підходи до одночасного розгляду
всіх трьох перерахованих вище ознак економічного потенціалу господарюючого суб'єкта
(обсягів ресурсів, здібностей управління ними та здібностей досягати поставлених цілей),
однак при цьому здатність управління ресурсами безпосередньо не вказується, а
розглядається більш загальне поняття можливостей підприємства. Так, наприклад, Кунцевич
В.О. розглядає потенціал підприємства як сукупність наявних ресурсів і можливостей, а
також ресурсів і можливостей, які можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети [5].
Більш детальним, але, по суті, схожим є підхід до трактування потенціалу
підприємства, представлений в роботі Кузьміна О.Є., згідно з яким потенціал підприємства
пропонується розуміти як сукупність наявних і потенційних ресурсів і можливостей, які
можуть бути мобілізовані для досягнення стратегічних і тактичних організаційних цілей [6].
Таким чином, узагальнюючи підходи науковців, потенціал підприємства можна
охарактеризувати наступними основними рисами:

63

«Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021

ISSN 2415-8089

- потенціал підприємства оцінюється його можливостями у досліджуваній сфері
діяльності, але при цьому враховуються не тільки реалізовані можливості, а й
нереалізованими з певних причин;
- можливості розглянутого підприємства в більшості залежать від наявності ресурсів і
резервів, не залучених у виробництво. Звідси потенціал підприємства слід характеризувати, в
тому числі, і певним набором ресурсів, як залучених, так і не залучених у виробництво, але
готових до використання;
- потенціал підприємства визначається не тільки наявними можливостями, але також і
навичками різних категорій персоналу до його використання з метою виробництва товарів,
здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу і забезпечення ефективного
функціонування та сталого розвитку системи.
В даний час одним з факторів розвитку телекомунікаційної компанії виступає
формування та ефективне використання інноваційного потенціалу. Оцінка інноваційного
потенціалу телекомунікаційної компанії має важливе значення для розробки програм
розвитку з урахуванням ефективного використання інноваційних ресурсів компанії. Саме
інноваційний потенціал визначає можливість розвитку компанії в даній галузі. Тому
потенціал розвитку компаній на даному ринку неможливо розглядати без інновацій.
Проаналізувавши наукову літературу з даного питання, були виявлені деякі підходи
до визначення потенціалу розвитку компанії з точки зору інновацій. Так, наприклад, С. Г.
Ємел’янов і А. В. Суворін [7, 8] трактують потенціал розвитку як сукупність інноваційних
ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуальних, науково-технічних), які забезпечують
можливість інноваційної діяльності та створення інноваційної технології, продукції, послуг,
що слід розглядати як ресурсний підхід до визначення інноваційного потенціалу. Е.Г. Єгоров
розглядає потенціал розвитку з позицій результату інноваційної діяльності, т. Е. Реального
продукту, отриманого в інноваційному процесі. У цьому випадку потенціал розвитку
представлений як можлива, вироблена в майбутньому, інноваційна продукція [9]. На думку
Е.П. Маскайкіна і Т.В. Арцери потенціал розвитку підприємства слід розглядати не тільки як
сукупність інноваційних ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності, а й як
можливість і здатність підприємства створювати і використовувати результати інноваційної
діяльності [10].
Е.І. Цибульська дотримується наступної формулювання: потенціал розвитку - це не
тільки можливість створення нововведень, здійснення інновацій, а й готовність сприйняти ці
нововведення для подальшого ефективного використання на рівні, відповідному світовому
[11].
Вивчивши різні підходи до визначення потенціалу розвитку компанії, був зроблений
висновок, що не існує як такого визначення даного поняття, яке б враховувало сферу
телекомунікацій.
Таким чином, на основі вивчення різних підходів до трактування поняття «потенціал
розвитку», а також з огляду на телекомунікаційну сферу діяльності, в даній роботі
пропонується наступне визначення. Потенціал розвитку телекомунікаційної компанії - це
сукупність ресурсів і можливостей компанії, необхідних для її розвитку, які передбачають
оновлення і модернізацію телекомунікаційної мережі, впровадження технологічних і
продуктових нововведень, а також здатності сприйняти і ефективно використовувати ці
нововведення.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє обґрунтувати складові
понятійно-категорійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності
телекомунікаційної компанії:
1. Розглянуто підходи до визначення поняття «розвиток підприємства», «інноваційний
розвиток телекомунікаційного підприємства», як безперервного процесу трансформації, в
результаті якого можна відзначити поліпшення показників ефективності функціонування і
приріст інноваційного потенціалу підприємства, що передбачає оновлення і модернізацію
телекомунікаційної мережі, впровадження технологічних і продуктових нововведень).
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2. Надано визначення терміну «потенціал розвитку телекомунікаційної компанії»
(сукупність ресурсів і можливостей компанії, необхідних для її розвитку, які передбачають
оновлення і модернізацію телекомунікаційної мережі, впровадження технологічних і
продуктових нововведень, а також здатності сприйняти і ефективно використовувати ці
нововведення).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЙНОМУ АППАРАТУ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. В статье
проведено исследование основных теоретических подходов к понятийному аппарату
развития инновационного потенциала деятельности компании. Рассмотрены основные
подходы к определению понятия «развитие предприятия» и «инновационное развитие
телекоммуникационного предприятия»; дано определение термина «потенциал развития
телекоммуникационной компании».
Ключевые
слова:
инновация,
инновационный
потенциал, инновационная
деятельность, развитие предприятия, потенциал развития телекоммуникационной
компании.
SOVERSHENNAYA IRINA, KRYZHKO OLGA, SNITKA YULIA. THEORETICAL
STEPS TO THE UNDERSTANDING APPARATUS TO DEVELOP INNOVATIVE
POTENTIALS OF THE COMPANY'S. The article studies the main theoretical approaches to the
conceptual apparatus of the development of the innovative potential of the company. The main
approaches to the definition of the concept of «enterprise development» and «innovative
development of a telecommunications enterprise» are considered; the definition of the term
«development potential of a telecommunications company» is given.
Keywords: innovation, innovation potential, innovation activity, enterprise development,
development potential of a telecommunications company.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
В статті розглянуто методологічні та методичні основи
організаційноекономічного механізму антикризового управління підприємством з урахуванням реалій
вітчизняної економіки, удосконалено основні складові системи антикризового управління
підприємством та узагальнено низку діючих чинників, від яких залежить удосконалення
системи антикризового управління підприємством.
Ключові слова: антикризове управління підприємством, ефективна діяльність,
оцінка кризових процесів, формування системи антикризового управління.
Постановка проблеми. В Україні здійснюються глибокі економічні перетворення.
Відбувся злам старого механізму управління підприємством, що був притаманний командній
системі, на його місці виникає новий, адекватний ринковим умовам. І на теоретичному рівні,
і в практичних діях уряду проглядалося зосередження зусиль насамперед на
макроекономічних проблемах, а мікроекономічному аспекту та економіці підприємства
приділялося недостатньо уваги. Антикризове управління підприємством є саме тою
проблемою, що вимагає такого цілісного, системного уявлення, проблемою, при якій
схрещуються макро- і мікроекономічні знання, а також економіка підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика антикризового управління
розробляється економістами багатьох країн. Відомі зарубіжні дослідження теоретичних,
методичних і практичних аспектів антикризового управління як складової частини
загального менеджменту Е. Альтмана, У. Бівера, П. Друкера, Дж.М. Кейнса, Я. Корнаї,
М. Портера, Т. Пітерса, Д. Речмена, П. Самуельсона, Р. Солоу, Дж. Ю. Стігліца, Дж. Сакса,
М. Фрідмана, Дж.Ван Хорна, Дж. Форрестера, Й. Шумпетера, П. Уотермена.В останні роки
окремі питання антикризового управління привернули увагу багатьох науковців Росії,
зокрема
С.Г. Бєляєва,
В.Р. Весніна,
Г.П. Іванова,
А.Г. Грязнової,
О.П. Градова,
В.В. Ковальова, Е.М. Короткова, М.Н. Крейніної, С.Ю. Глазьєва, В.І. Кошкіна, Б.З. Мільнера,
В.Д. Шапіро, І.І. Мазура. В той же час питання, що пов'язані з сутністю антикризового
управління, його методами, засобами оздоровлення підприємств, поновлення їх діяльності
потребують подальшого дослідження.
Метою статті є розробка методологічних і методичних основ та удосконалення
організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством з
урахуванням реалій вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу. На наш погляд, кризи є характерною властивістю
сучасного середовища, як зовнішнього, так і внутрішнього, в якому підприємства
здійснюють свою діяльність. При цьому прагненням будь-якого підприємства є рівновага і
стабільність. Рівновага не знає різких зрушень, колізій(зіткнення протилежних сил) старого і
нового. Стабільність відбиває процвітання, спокій, стійкість, упевненість. Будь-яка система
прагне до стабільного стану і хоче уникнути хаосу. Однак закони діалектики говорять про
зворотне становище. Стабільність не може існувати сама по собі, без кризи. Організаційні
кризи виявляються як кризи поділу й інтеграції діяльності, розподілу функцій, регламентації
© Шмалій Л.В., Шевченко А.А., 2021
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діяльності окремих підрозділів, як відділення адміністративних одиниць, регіонів, філій чи
дочірніх фірм[1]. В організаційному устрої будь-якої соціально-економічної системи можуть
загострюватися організаційні відносини. Це виявляється в ділових конфліктах, у виникненні
плутанини, безвідповідальності, складності контролю й ін., що буває при надмірному чи
швидкому рості соціально-економічної системи, зміні умов її функціонування і розвитку,
помилках при частковій реконструкції організації чи організаційній перестраховці, що
народжує бюрократичні тенденції. Організаційна криза виявляється часто як параліч
організаційної діяльності. Однією з його форм є її непомірна бюрократизація. Психологічні
кризи також нерідкі в сучасних умовах соціально-економічного розвитку. Це кризи
психологічного стану людини. Вони виявляються у вигляді стресу, що набуває масовий
характер, у виникненні почуття непевності, паніки, страху за майбутнє, незадоволеності
роботою, правовою захищеністю і соціальним станом. Це кризи в соціально-психологічному
кліматі суспільства, колективу чи окремої групи. Технологічна криза виникає як криза нових
технологічних ідей в умовах явно вираженої потреби в нових технологіях. Це може бути
криза технологічної несумісності виробів чи криза відторгнення нових технологічних
рішень. У більш узагальненому плані такі кризи можуть виглядати кризами науковотехнічного прогресу — загострення протиріч між його тенденціями, можливостями,
наслідками. Під антикризовим управлінням можна розуміти таке, яке спрямоване на
уникнення можливих серйозних ускладнень в ринковій діяльності українських підприємств,
забезпечення їх стабільності, успішного господарювання з орієнтацією розширеного
відтворення на самій сучасній основі за власні кошти. Структурно антикризове управління
це:
- Попередня діагностика причин виникнення кризової ситуації на підприємстві.
- Аналіз зовнішнього середовища і потенціалу конкурентних переваг підприємства
для вибору стратегії його розвитку.
- Бізнес – планування, підвищення конкурентних переваг для фінансового
оздоровлення підприємства.
- Розробка процедур фінансового оздоровлення підприємства і системи контролю за їх
реалізацією.
За кордоном виділяють «кризис-менеджмент», в вітчизняній літературі –
«антикризисне управління» мета вивчення даного курсу полягає в тому, щоб набути знань і
практичних навичок по антикризовому управлінню в тих складних економічних умовах, які є
сьогодні для вітчизняних виробників.
Головною проблемою управління всередині організації, підприємства стає
адекватність стимулів і форм взаємодії параметрів об'єкта і суб'єкта управління умовам і
методам розв'язання завдань виробництва, його ефективності.
Варто враховувати, що характеристики зовнішнього і внутрішнього середовища
підприємства в умовах сучасного виробництва і соціального розвитку працівників усіх
категорій надзвичайно рухливі. При цьому виробничі системи володіють рядом
особливостей, знаючи і володіючи якими, можна ефективно управляти ними. До них
відносяться:
• нестаціонарність (мінливість) окремих параметрів системи і стохастичність
(імовірність) її поведінки;
• унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних умовах (завдяки
наявності в неї активного елемента - людини) і разом з тим наявність у неї граничних
можливостей, зумовлених наявними ресурсами;
• здатність змінювати свою структуру і формувати варіанти поведінки;
• здатність протистояти тенденціям, що руйнують систему;
• здатність адаптуватися до умов, що змінюються;
• здатність і прагнення до цілеутворення, тобто формування цілей усередині системи.
Виникнення тієї чи іншої виробничої системи, природно, зумовлено виникненням чи
формуванням на ринку попиту на продукцію, здатну задовольнити вимоги покупців. Інакше
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кажучи, виробнича система повинна бути пристосована до тривалого існування із
задоволення купівельного попиту, що змінюється. [2].
Отже, неминуче виникають виробничо-економічні проблеми оптимізації нових
зв'язків (зовнішніх і внутрішніх), проблеми їхнього стикування в організаційному,
економічному і науково-технічному аспектах.
Відомо, що керівник виконує роботу, системна складність якої дуже висока, здійснює стикування діяльності функціональних підрозділів, рішення організаційноекономічних і виробниче-технічних проблем, що виникають у взаємодії з іншими організаціями. І чим вище рівень керівника, чим більше підрозділів і організацій йому підлеглі,
тим більше різних проблемних ситуацій він повинен розв'язати.
Аналіз і синтез виникаючих кризових ситуацій, інтеграція діяльності функціонально
чи предметне спеціалізованих ланок і складають функцію керівництва.
Реалізація функції керівництва — складна наукова і практична проблема. У першу
чергу тому, що необхідно мати опис і ранги виникаючих проблемних ситуацій, розробити
алгоритм вирішення проблем, сформувати відповідну нормативну базу. Необхідно визначити
і критерії вибору тієї чи іншої стратегії вирішення виникаючої проблеми, а це пов'язане з
наявністю ресурсів і можливостей маневрування ними.
Керівнику, менеджеру необхідно вміти передбачати причини і джерела виникнення
кризових ситуацій і мати про запас заздалегідь спроектований механізм їхнього
моделювання і розв'язання для того, щоб, виходячи з наявних ресурсів і критеріїв переваги,
вибирати прийнятні варіанти.
Закордонні фахівці вважають, що характерною рисою ділового життя стало загальне
наростання нестабільності як основної причини виникнення і розвитку кризових ситуацій.
Вони характеризуються:
• наявністю погроз високо пріоритетним цілям і цінностям;
• ефектів раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи;
• гострим дефіцитом часу для реагування на погрозу.
Управління за ситуаціями трапляється практично в будь-якій організації, коли
надзвичайні (форс-мажорні) обставини — зовнішні чи внутрішні — змушують керівництво
приймати негайні рішення. Кризи виникають, оскільки криза — це поворотна точка чи
період небезпеки і невизначеності, а в наше стрімке століття поворотні точки і небезпечні
моменти завжди присутні.
Управління в кризовій ситуації можна визначити, як процес роботи під тиском
обставин таким чином, що дозволить керівникам аналізувати, планувати, організовувати,
направляти і контролювати ряд взаємозалежних операцій при прийнятті швидких і раціональних рішень з невідкладних проблем, що виникли перед фірмою.
Тобто, антикризове управління — це управління, у якому поставлено певним чином
передбачення небезпеки кризи, аналіз його симптомів, заходів для зниження негативних
наслідків кризи і використання його факторів для наступного розвитку.
Можливість антикризового управління визначається, у першу чергу, людським
фактором. Усвідомлена діяльність людини дозволяє шукати і знаходити шляхи виходу з
критичних ситуацій, концентрувати зусилля на вирішенні найбільш складних проблем, використовувати накопичений, у тому числі тисячоліттями, досвід подолання криз,
пристосовуватися до виникаючих ситуацій. [3].
Тому основною метою антикризового управління є забезпечення гарних результатів
— запланованих чи випадкових за допомогою здорової організації, що досягається шляхом
використання оточення на основі добре поставленого управління людьми і комунікаціями,
Реалізація поставленої мети полягає в перебуванні належного балансу між вимогами,
висунутими ситуацією, і особистими якостями керівника з урахуванням зрілості
(компетентності, досвіду) і готовності колективу до співробітництва.
Необхідно відзначити, що будь-яке управління у визначеній мірі повинно бути
антикризовим і тим більше ставати антикризовим у міру вступу в смугу кризового розвитку
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організації. Ігнорування цього положення має значні негативні наслідки, облік його сприяє
безболісному, «оксамитному» проходженню кризових ситуацій.
Суть антикризового управління виражається в наступних положеннях:
кризи можна передбачати, очікувати і викликати;
кризи у визначеній мірі можна прискорювати, випереджати, відсувати;
до криз можна і необхідно готуватися;
кризи можна пом'якшувати;
управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, спеціальних знань, досвіду і
мистецтва.
Проблема антикризового управління підприємств випливає із самої кризи
підприємства витікає із самої кризи реформ , що проводяться в Україні. Дія на підприємство
з допомогою інституту банкрутства дозволяє не тільки перебудувати роботу самого
підприємства, але і покращити фінансово-економічний клімат інших господарських
суб’єктів, знищити обсяг неплатежів. Банкрутство неефективно-працюючих та фінансово
слабких виробництв є основою структурної перебудови української економіки.
Під антикризовим управлінням розуміють або управління в умовах кризи, що вже
наступила з метою ліквідації організації, або управління, уже спрямована на вихід з цього
стану.
Під антикризовим управлінням можна розуміти таке, яке спрямоване на уникнення
можливих серйозних ускладнень в ринковій діяльності українських підприємств,
забезпечення їх стабільності, успішного господарювання з орієнтацією розширеного
відтворення на самій сучасній основі за власні кошти.
Основна роль у системі антикризового управління приділяється широкому
використанню механізмів фінансової стабілізації. Це зв'язано з тим, що успішне
застосування цих механізмів дозволяє не тільки зняти фінансовий стрес погрози банкрутства,
але і значною мірою позбавити підприємство від залежності використання позикового
капіталу, прискорити темпи його економічного розвитку.
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що у статті розглянуто методологічні та
методичні основи
організаційно-економічного механізму антикризового управління
підприємством з урахуванням реалій вітчизняної економіки, удосконалено основні складові
системи антикризового управління підприємством.Зокрема, обгрунтовано, що антикризове
управління базується на загальних закономірностях управлінських процесів і на специфічних
особливостях, які зв’язані із здійсненням антикризових процедур. Так, наприклад,
управління завжди цілеспрямоване. Вибір і формування цілей є вихідним пунктом у будьякому процесі управління, у тому числі й антикризовому. У той же час система контролю і
раннього виявлення ознак майбутньої кризової ситуації є специфічним атрибутом,
притаманним процесу антикризового управління.
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ШМАЛИЙ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ
АРТУРОВНА.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ. В статье рассмотрены методологические и
методические основы организационно-экономического механизма антикризисного
управления предприятием с учетом реалий отечественной экономики, усовершенствованы
основные составляющие системы антикризисного управления предприятием и обобщены
ряд действующих факторов, от которых зависит совершенствования системы
антикризисного управления предприятием.
Ключевые слова: антикризисное управление предприятием, эффективная
деятельность, оценка кризисных процессов, формирования системы антикризисного
управления.
SHMALIY LYUDMILA., SHEVCHENKO ANASTASIA. IMPROVEMENT OF THE
ANTI-CRISIS MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE. The article discusses the
methodological and methodological foundations of the organizational and economic mechanism of
anti-crisis management of an enterprise, taking into account the realities of the domestic economy,
improved the main components of the anti-crisis management of an enterprise and generalized a
number of operating factors on which the improvement of the anti-crisis management of an
enterprise depends.
Key words: anti-crisis management of an enterprise, effective activity, assessment of crisis
processes, formation of an anti-crisis management system.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПІДХІДУ ДО РОЗГЛЯДУ ВНУТРІШНІХ
(КОРПОРАТИВНИХ) КОМУНІКАЦІЙ
У статті розкрито суть та значення внутрішніх (корпоративних) комунікацій,
окресленно специфіку сучасного підходу до розгляду їх ролі у розвитку компанії. Всі концепти
необхідні для формування загального уявлення про сутнісне значення та роль внутрішньої
корпоративної комунікації. Окресливши загальні підходи до концептуальних понять,
зазначено, що під «внутрішніми комунікаціями» слід розуміти частину загального
комунікаційного потоку між співробітниками компанії, зміст яких становлять відомості
раціонально-емоційного характеру, обмін яким відбувається за принципами корпоративної
етики та культури, з метою формування корпоративної ідентичності та лояльності;
впровадження і розвитку корпоративних культурних стандартів.
Ключові слова: внутрішні комунікації, корпоративні комунікації, корпоративна
ідентичність.
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси та розвиток інформаційнокомунікаційних технологій помітно відобразились на суспільному житті. Це внесло певні
корективи і у специфіку взаємодії членів суспільства, видозмінило комунікаційні процеси у
повсякденні, спілкуванні та діловому спілкуванні зокрема. Не дивлячись на інтенсивний
перехід до цифровізації даних, існування автоматизовано налаштованих ботів, якісний
показник рівня налагоджених комунікаційних процесів безпосередньо впливає на рівень
корпоративної культури, корпоративних цінностей та ефективність роботи будь-якої
організації. Така закономірність зберігатиметься допоки у процесі виробництва та надання
послуг буде фігурувати людина, як суб’єкт реалізації трудового потенціалу.
Проблематика, пов’язана із системою корпоративних комунікацій багатогранна. Поперше, це пояснюється тим, що вона акумулює в собі напрямки теорії комунікації та зв’язків з
громадськістю, соціології, менеджменту, тощо. По-друге, сформувати єдиний підхід до
структуризації та функціонування системи корпоративної комунікації не можливо, так як її
специфіка безпосередньо залежить від суб’єкта господарювання. Тобто, в межах чинного
законодавства, кожен із роботодавців самостійно (колегіально) може встановлювати правила
та вимоги щодо спілкування у своїй компанії. До того ж, за умови їх недотримання, існує
ризик притягнення до дисциплінарної відповідальності. Саме з метою уникнення таких
негативних наслідків формуються вимоги, щодо рівня культури та щодо специфіки зовнішньої
та внутрішньої комунікації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження наукових праць вітчизняних
й зарубіжних дослідників засвідчує недостатній рівень вивчення специфіки формування
структури комунікацій в практичному аспекті. Питанням, що прямо чи опосередковано
стосуються процедури формування корпоративної культури та створення корпоративного
кодексу компаній, а також вивчення видової та функціональної різноманітності корпоративних
комунікацій присвячені роботи Ф. Бацевича, Джанабаєва Є., Зубова О., Козирєва М.,
Ліфінцева Д., Назарчука А. , Мірошниченко Д., Тихомирової Є., Ульяновського А., Уткіна Е.,
Хаєт Г., Харчишина О., Черних Е., Шейн Е., та інші.
© Дубовик Н.А., Ярошевська Л. В., 2021
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Метою статті є розкриття сутнісного значення внутрішніх (корпоративних)
комунікацій та окреслення сучасного підходу до розгляду їх ролі у розвитку компанії.
Виклад основного матеріалу. Термін «корпоративна комунікація» інтегрувався у
наукову площину відносно недавно, проте став одним із базисів сучасної діяльності
підприємства в умовах динамічності функціонування ринку. Існує доволі значна кількість
підходів до трактування даної категорії у науковій літературі, адже вони включають
лінгвістичні, психологічні, філософські, економічні аспекти.
Наприклад, у роботі Ф. Бацевича «Основи комунікативної лінгвістики» комунікація
розкривається через призму соціальної взаємодії, що реалізується за допомогою мовних і
паралінгвальних (міміка, жести тощо) засобів, з метою передавання інформації [1]. Психологи
інтерпретують спілкування як методику одного із основних способів соціального впливу.
Зазначимо, що доволі часто, різного роду підходи до трактування одних і тих же речей
акумулюються в цілісній теорії, як у випадку із трансакційним аналізом. По суті, такий метод
являється способом дослідження міжособистісних стосунків, що спирається на засоби мовного
і паралінгвального кодів та введений у наукообіг психологом, американським аналітиком
Е. Берном у авторській праці «Ігри, в які грають люди», а з часом, запозичено мовознавцями,
задля вивчення інтерактивної складової комунікації [12].
У філософському дискурсі науковці апелюють до безмежності комунікативного поля в
сучасному світі. Як зауважує А. Назарчук, філософська інтерпретація комунікації не
редукується до проблеми обміну інформаційними повідомленнями та мовленнєвого
спілкування. Цим терміном позначаються такі явища як: курсування ресурсів усередині
підсистем суспільства (Т. Парсонс); економічні обміни (Ж. Бодрійяр); трансляція міфів
(К. Леві-Стросс, Р. Барт); обмін поглядами у вуличній сцені (Е. Гідденс); діалог між двома
(М. Бубер); пам'ятники й тексти культури (Ю. Лотман) [7, с. 158]. Тобто, «комунікацією»
позначаються процеси людської взаємодії, складність і багатогранність яких не дозволяють
чітко окреслити межі її застосування. Водночас, можемо бачити неможливість її
термінологічної універсалізації звертаючись до споріднених феноменів, що позначаються
термінами «діалог» і «спілкування».
Міжнародний досвід показує розкриття не стільки поняття, скільки пошуку еквіваленту
цінового виміру інституту комунікацій в межах організацій. В інформаційному суспільстві
капітал багатьох компаній формується, здебільшого, за рахунок факторів невиробничого
характеру (Е. Тофлер у своїх «Метаморфозах влади» писав, що «вартість, таким чином,
залежить від чогось більшого, ніж сума землі, праці і капіталу») [11, с. 237]. Підтримуючи цю
думку, Г. Почепцов зауважує: «Комунікація так само важлива для суспільства, як і інші її
складові, які мають матеріальний характер» [8, c. 649].
Розгляд комунікації, як процедури передачі інформації передбачає дослідження
наступних складових: джерел інформації, повідомлень, одержувача інформації, каналу
передачі та шуму. Методологією комунікація описується процесуально, як передача та
прийняття інформації від одного до іншого джерела, й змістовно, з позицій актуального
(висловленого) та потенційного (того, що не було висловлено). Така парадигма комунікації
охоплює досить широке коло явищ: від міжособистісних до надособистісних взаємодій.
Поєднуючи вищезазначені трактування в площині ділового формату, а саме, процес
комунікації у межах корпоративних відносин, доцільно виділяти внутрішній та зовнішній її
види. Складові категорії єдиного цілого мають спільні та відмінні риси.
По-перше, у обох випадках комунікація реалізується згідно встановленого алгоритму за
ключовими напрямками: з одного боку, дослідження середовища (його окремої частини), з
іншого – здійснення впливу на цільову аудиторію. По-друге, суб’єкти реалізації зовнішніх та
внутрішніх комунікацій оперують, зазвичай, подібними техніками. Але якщо у випадку із
зовнішніми більш доцільно використовувати масові, то для внутрішніх, доречними будуть
групові або міжособистісні (в пріоритеті – неформальні) комунікації. У ситуації з обома
типами комунікаційного процесу варто зазначити, що вони ґрунтуються на єдиній
корпоративній філософії (ідеології) й в умовах відсутності, можуть бути недостатньо
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ефективними, тобто спрямованими на різні цілі. Разом з цим, у випадку із внутрішніми
комунікаціями, ключову роль відіграє керівник як «організатор діалогу»; для протилежного
виду – значущу роль відіграють PR- фахівці, котрі займаються організацією рекламної
кампанії (якщо це не забороняється законом), популяризацією фірми на ринку, виконуючи
функції-SMM-менеджерів, тощо.
Третій блок подібних аспектів стосується безпосередньо персоналу, який задіяний у
процес виробництва та/або надання послуг: перебуваючи в статусі об’єкта внутрішніх
комунікацій він, водночас, позиціонується як потенційний суб’єкт зовнішніх комунікацій.
Таким чином, фахівець виступає посередником, з’єднуючою ланкою між організацією та тією
частиною суспільства, яку він інформує про організацію в ході повсякденного чи професійного
спілкування. Це не завжди має бути ціленаправлено, адже інформація може передаватися у
якості деталізуючого моменту при діалозі, монолозі, полілозі. В цьому контексті, влучно
згадати специфіку людської природи Тихомирова Є. у навчальному посібнику «Зв’язки з
громадськістю»: «покупець краще ставиться до тієї торгової марки чи організації, із
працівником якої він знайомий особисто» [10]. До того ж, працівник постійно перебуває під
впливом результатів, як зовнішніх, так і внутрішніх комунікацій, адже він може
ознайомлюватися із результатами останньої, побачивши рекламу в межах міста, в якому він
проживає або ж будучи споживачем продукції, користувачем послуг, що надаються
організацією, з якою він перебуває у трудових відносинах. У такому випадку, досить часто
можна стати свідком неузгодженості чи суперечливості, яка відбувається у свідомості особи.
Поширення суб’єктивних переконань може негативно впливати на ті зусилля, яких докладає
PR-сектор або ж керівник. Залежно від ситуації, такі дії реалізовуються зі сторони працівника
із гуманних переконань, або навпаки – на меті стоїть поширення заздалегідь неправдивої
інформації.
Таким чином, зазначимо, що внутрішні комунікації опосередковано та безпосередньо
торкаються зовнішньої громадськості. Опосередковано, адже кожен працівник має сім’ю,
друзів, сусідів, що складають елементи цілісної системи – зовнішньої громадськості, до якої
потрапляє частина інформації, яку отримує співробітник компанії. З іншого боку, оцінки,
реакції останнього значною мірою зумовлюються його оточенням. Члени сім’ї працівника
стають об’єктом внутрішніх комунікацій (привітання зі святом, важливою подією –
народження, одруження дітей, їхні успіхи у школі та виші, тощо; участь у корпоративних
заходах – вечорах, банкетах, святкуваннях) [10, с. 22].
Саме тому, ми апелюємо до внутрішніх комунікацій, як базового елементу, що шляхом
активізації роботи фахівців та популяризації їх результатів, шляхом зовнішніх комунікацій –
сформує цілісний механізм, котрий в подальшому буде успішно циркулювати на ринку.
Загалом, історія активізації інституту комунікацій із фахівцями, які реалізують свій
трудовий потенціал в межах організації, датується початком ХХ ст., коли в рокфеллерських
копальнях штату Колорадо (1914 р.), коли працівники влаштували страйк та застосували
зброю. Розстріл робітників викликав тотальне обурення та спонукав керівництво провести
масштабну роз’яснювальну роботу із населенням, представниками засобів масової інформації
– з одного боку, та із гірниками (робочим класом) – з іншого. Було прийнято рішення про
прийняття на роботу експерта з трудових питань, основною функцією якого стала спроба
налагодити спілкування між керівництвом і персоналом. Активно застосовувалися памфлети,
статті, брошури, які поширювались, як з метою опитування, так і з ціллю нормалізації
стосунків. Ефективність та суспільний резонанс відіграв свою роль: вже у 1961 році більшість
компаній почали активно досліджувати проблеми зв’язків з робітниками. Водночас, специфіка
ринкових відносин на той час значно відобразилась на загальному ставленні до кадрів:
простіше було звільнити людину, а ніж вкладати сили у розвиток її потенціалу.
Проте, з виникненням професійних спілок роботодавців та робітників (що, до речі, мали
значний авторитет та приймали активну участь у боротьбі за права своєї цільової аудиторії) і
появою таких негативних феноменів, як «відтік кадрів», що можуть значно впливати на імідж
організації, виникла обґрунтована потреба у інтенсифікації роботи тих, кого наразі йменують,
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як НR-менеджери. Сьогодні, вони не лише відбирають найбільш кваліфіковані кадри, але й
подають консолідовані та конструктивні пропозиції щодо покращення умов праці, пошуку
фахівців, оновлення матеріально-технічної, інформаційно-комунікаційної бази, що надходить
від самих працівників. Від того, наскільки керівництво дослуховується до вказаних пропозицій
та проявляє зацікавленість не лише в комерційному і виробничому напрямку, але й в
організаційному, залежить рівень, так званої, корпоративної лояльності. У вітчизняній
літературі це прийнято розкривати через одну із найдієвіших методик профілактики
конфліктних ситуацій й опору працівників організаційним змінам (скорочення чи збільшення
штату, реорганізація суб’єкта господарювання тощо) [12].
Високий рівень корпоративної лояльності впливає на індекс корпоративної ідентичності.
Підходів до трактування останнього поняття існує досить багато: М. Кастелс трактував його
шляхом виокремлення концепту «атрибутів», зазначаючи, що корпоративна ідентичність – це
значення компанії, яке базується на культурному атрибуті або на певній їх кількості, які мають
пріоритетне значення над іншими факторами [3]. Д. Чейні і К. Крістенсон вважали, що саме
через ідентичність в межах організації розкривається сутнісне й ідеологічне її значення, або ті
ідеали, за які вона агітує [16, c.234]. Тим часом, С. Балмер схильний до розгляду категорії
«корпоративна ідентичність» виключно з позиції працівника, де останній самостійно та
правдиво для себе визначає вагомість інтересів колективу та організації в цілому; рівень
значимості кожного працівника та його вклад у майбутнє підприємства; об’єктивність оцінки
зі сторони керівництва тощо [14]. Кожне з поданих визначень містить своє зерно
раціональності в межах опису істинного визначення того, що прийнято називати
«корпоративною ідентичністю». Основною думкою слугує сакральність, тобто обрядовість,
палітра почуттів, ставлення кожного індивіда до власної ролі, як до цілісного механізму у
специфічній діяльності організації, а також до кожного працівника та керівника, як до
професіонала, з урахуванням його особистісних якостей.
Безумовно, корпоративна ідентичність акумулює в собі різного роду цінності:
національні, професійні, політичні тощо. Основна задача топ-менеджерів або керівника
полягає у створенні таких умов, де кожен із носіїв суб’єктивних цінностей буде гармонійно
взаємодіяти з колегою та контрагентами (клієнти, конкуренти, інший персонал) із мінімізацією
потенційної ймовірності конфліктів. Якщо взяти за основу модель С. Балмера, то
корпоративну ідентичність можна поділити на шість основних видів:
актуальна, що включає в себе поточні атрибути корпорації, а саме-ступінь активності,
внутрішні цінності, організаційну поведінку, масштаб ринку, продуктивність та позиціювання;
комунікаційна (різноманітні організаційні повідомлення, що доносяться за допомогою
первинних, вторинних та третинних комунікацій і розкриваються через канали корпоративної
комунікації);
зрозуміла (імідж/уявлення, репутаційний профіль організації, що підтримується групами
стейкхолдерів);
ідеальна (оптимальне позиціювання організації у заданому відрізку часу);
бажана ідентичність;
заповітна ідентичність [15].
Дані організаційні інструментарії необхідно формувати виходячи із гуманних цілей та з
метою ініціювання у працівників бажання до сковородівської «спорідненої праці». Окрім
цього, в даному напрямку розроблюються концепції, кращі з яких стають елементами
Всесвітньої стратегії збалансованого еколого-соціоекономічного розвитку, де гармонійне
поєднання складових внутрішньої корпоративної ідентичності (філософії, культури і
стандартів підприємства) призводять до самовираження у зовнішньому форматі, що
безпосередньо впливає на стандарти якості життя та довкілля.
На сьогоднішній день, для більшості роботодавців не стільки важлива наявність значного
досвіду роботи, стільки прояв самомотивації та зацікавленості у пізнанні нового. Щоб
підвищити ефективність їхньої діяльності, потрібно розвивати внутрішні комунікаційні
стратегії установи, внутрішні процеси комунікації, створювати згуртовану організаційну
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культуру. Варто знати, що дуже мало уваги приділяється тому, що відбувається всередині
підприємства. Спілкування й обмін інформацією з колегами не беруться до уваги, коли
йдеться про досягнення цілей організації, але вони мають життєвонеобхідне значення.
Влучними постають слова Б. Кверка: «У наше інформаційне століття внутрішні комунікації
являють собою той інструмент, що дозволяє компаніям задіяти інтелектуальні та творчі
здібності співробітників для того, щоб створити щось цінне. І хоча світ стає усе складнішим,
люди, як і раніше, хочуть знати правду − просто правду − про те, що відбувається» [4, c. 33].
Дійсно, на відміну від зовнішніх комунікацій, які давно стали потужним РR-інструментом на
ринку продукції і послуг, внутрішні комунікації покликані створити максимально сприятливі
умови для того, щоб кожен суб’єкт, залучений до роботи в конкретній організації був
зацікавлений у реалізації поставлених цілей.
Якщо апелювати до результатів дослідження, проведеного Ю. Міроновою, А. Кухар,
О. Роїк в межах дослідження питання пріоритетних напрямків вдосконалення комунікаційних
процесів на вітчизняному підприємстві [6], можна зазначити, що системі внутрішніх
комунікацій притаманні соціально-економічні та технологічні складові із відповідними
елементами.
Внутрішню корпоративну комунікацію не потрібно вважати синонімом поняття
«професійна комунікація», адже частіше, вона стосується обміну інформацією між особами,
які працюють у тотожних сферах (на одному чи різних підприємствах): інженери-механіки,
викладачі фізики, арбітражні керуючі, агрономи, режисери кіно тощо. Професійні комунікації
корисні тим, що-ґрунтуються вони на основі спільних інтересів, навчають людину власній
ефективній методиці встановлення контакту, проведенні переговорів чи виступу, веденню
ділового спілкування (ділової переписки).
Висновки. Всі концепти необхідні для формування загального уявлення про сутнісне
значення та роль внутрішньої корпоративної комунікації. Окресливши загальні підходи до
концептуальних понять можемо зазначити, що під «внутрішніми комунікаціями» доречно
розуміти частину загального комунікаційного потоку між співробітниками компанії, зміст
якого становлять відомості раціонально-емоційного характеру, обмін яким відбувається за
принципами корпоративної етики та культури, з метою формування корпоративної
ідентичності та лояльності; впровадження і розвитку корпоративних культурних стандартів.
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ДУБОВИК
НАТАЛИЯ
АНАТОЛИЕВНА,
ЯРОШЕВСЬКА
ЛИЛИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО
ПОДХОДА
К
РАССМОТРЕНИЮ ВНУТРЕННИХ (КОРПОРАТИВНЫХ) КОММУНИКАЦИЙ. В
статье раскрыта суть и значение внутренних (корпоративных) коммуникаций, определена
специфика современного подхода к рассмотрению их роли в развитии компании. Все
концепты есть необходимые для формирования общего представления о суте, значении и
роли внутренней корпоративной коммуникации. Обозначив общие подходы к
концептуальным понятиям, указано, что под «внутренними коммуникациями» следует
понимать часть общего коммуникационного потока между сотрудниками компании,
содержание которого составляют сведения рационально-эмоционального характера, обмен
которым происходит по принципам корпоративной этики и культуры, с целью
формирования корпоративной идентичности и лояльности; внедрения и развития
корпоративных культурных стандартов.
Ключевые слова: внутренние коммуникации, корпоративные коммуникации,
корпоративная идентичность.

DUBOVYK NATALIIA, YAROSHEVSKA LILIA. PECULIARITIES OF THE MODERN
APPROACH
TO
THE
CONSIDERATION
OF
INTERNAL
(CORPORATE)
COMMUNICATIONS. The article reveals key points and importance of internal (corporate)
communications, defines the specificity of the modern approach to the consideration of their role in
the development of the company. All concepts are necessary to form a general idea of the essence,
meaning and role of internal corporate communication. Outlining general approaches to the
conceptual notions, we can point out that the "internal communications" should be understood as
part of the overall communication flow between employees of the company, the content of which
consists of information of a rational-emotional nature, which is exchanged according to the
principles of corporate ethics and culture, in order to form corporate identity and loyalty; to
implement and to develop corporate cultural standards.
Keywords: internal communications, corporate communications, corporate identity.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ
У публікації характеризуються фактори, які актуалізують питання інформаційного
забезпечення діяльності державних архівних установ. Акцентовано увагу на основних
чинниках які пов᾽язані зі зростанням ролі архівів в комунікаційних процесах, з впровадженням
новітніх технологій та інтеграційними процесами.
Ключові слова: державні архівні установи, інформаційне забезпечення, напрями
діяльності державних архівів.
Постановка проблеми. В епоху інформатизації, цифрових технологій інформаційне
забезпечення діяльності інституцій має важливе значення для їх ефективного функціонування.
Діяльність архівних інституцій як інформаційних центрів тісно пов’язана з її інформаційним
забезпеченням. Публікація обумовлена відсутністю праць, які б розкривали всі напрями
документаційно-інформаційного забезпечення діяльності державних архівів, а саме,
інформаційне забезпечення комплектування архівних установ, інформаційна підтримка обліку
документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), зберігання та забезпечення
збереженості НАФ, інформаційне обслуговування та використання ретроспективної
інформації. Лише окремі аспекти зазначеної теми висвітлені в працях з архівного
менеджменту [3].
Мета публікації: означити фактори, які актуалізують проблему інформаційного
забезпечення діяльності державних архівів.
Виклад основного матеріалу. Визначальним фактором в актуалізації даної проблеми є
зростанням ролі державних архівів у політичному, соціально-економічному та культурному
житті країни. Документи НАФ України, які зберігаються у державних архівах, визнані
складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів
суспільства [1]. Архіви на сьогодні будучи потужною ланкою у системі інформаційного
обслуговування, також потребують інформаційного забезпечення для виконання своїх
основних функцій – комплектування документами НАФ, їхнього обліку, зберігання та
використання інформації. У системі інформаційних установ, які репрезентовані бібліотеками,
інформаційними аґенціями, довідково-інформаційними фондами (патентним, центром
науково-технічної інформації, фондом національних стандартів), музеями, особливе місце
посідають архіви зі своїм архівними інформаційними фондами, специфічними формами і
методами використання архівної інформації. Завдання всіх інформаційних структур ‒
накопичення, зберігання й надання інформації користувачам. Одним із головних завдань
діяльності державних архівів є забезпечення суспільства ретроспективною інформацією [2].
Користувачами архівної інформації є органи державної влади та місцевого самоврядування,
наукові установи, навчальні заклади, громадські організації, фізичні особи – громадяни
України, особи без громадянства, іноземці. З точки зору сучасних інформаційних теорій та
концепцій використання інформації трактують як процес актуалізації документної (у даному
випадку ретроспективної) інформації. Ефективне державне управління, управління соціально© Климова К. І., Бондаренко М. О., 2021
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економічною сферою та культурою можливі за умови використання й аналізу ретроспективної
інформації, що міститься в документах НАФ. Виконання функцій архівів в управлінні
залежить від вирішення проблем інформаційного забезпечення їхньої діяльності.
Другим важливим фактором, який уможливлює ефективне інформаційне забезпечення
діяльності архівів є розвиток сучасних технологій, техніко-технологічних процесів,
програмного забезпечення. Це надає можливість впроваджувати інформатизацію архівів, а
також сприяти інформаційному забезпеченню всіх напрямів інформатизації в архівній справі.
Новітні технології з їх можливостями акумулювання, передачі та використання інформації,
швидко модифікуються, зазнають постійних змін, модифікацій. Архіви, які вступили в епоху
цифрових трансформацій, збільшили обсяги цифрового контенту. Сучасні технології
урізноманітнили форми поширення архівної інформації. Науково-технічний прогрес сучасного
інформаційного суспільства і розвиток комунікаційних технологій уможливив створення
електронних архівних каталогів, фондів оцифрованих документів та стимулював зростання
інтересу до ретроспективної інформації. Генеза та еволюція технічних та технологічних засад
інформатизації, інформаційного забезпечення діяльності архівних установ є однією із
перспективних напрямів наукового дослідження. Державні архіви у своїй діяльності широко
послуговуються альтернативними каналами зв’язку − електронними каналами комунікації,
соціальними мережами. Останні сприяють відбору електронних інформаційних ресурсів,
архівуванню веб-ресурсів як нового напряму діяльності державних архівів, зокрема
Центрального державного електронного архіву України. Архівування веб-інформації, яка має
історичну та соціальну значущість, потребує ґрунтовних досліджень та співпраці архівістів,
розробників програмного забезпечення, документознавців-менеджерів.
Третій фактор актуалізації інформаційного забезпечення діяльності державних архівів
пов’язаний зі зростанням ролі архівів у системі соціальних комунікацій. Як свідчить архівна
практика, постійно зростають потреби в архівній інформації у соціальній сфері
життєдіяльності суспільства, особливо для вирішення соціально-правових питань. За останні
роки з’явилися нові категорії споживачів ретроспективної інформації, якісно змінилися
потреби користувачів архівною документацією, розширилася проблематика тематичних
запитів. Використання ретроспективної інформації для захисту законних прав та інтересів
громадян, наприклад, постраждалих від репресій радянського тоталітарного режиму, колишніх
вʼязнів концентраційних таборів, остарбайтерів, депортованих, незаконно засуджених, а також
для встановлення трудового стажу, підтвердження участі у ліквідації техногенних аварій та ін.
Соціальний ефект використання ретроспективної інформації матиме місце тоді, коли надана
інформація буде повною і достовірною, а її видавання підпорядковане певним нормам,
встановленим чи санкціонованим державною владою або відповідними органами. Соціально
значущу інформацію нерідко потребують органи опіки і піклування, пенсійні фонди,
прокуратура, суди, що розглядають документи і приймають рішення. Останнє не виключає
права фізичних і юридичних осіб, що порушують питання про призначення пільг, пенсій,
встановлення прав власності звертатися до архівів за інформацією. У вітчизняному архівному
законодавстві визначено основний принцип організації архівної справи − відкритість і
загальнодоступність документів Національного архівного фонду, окрім певних категорій
документів, повʼязаних з державною таємницею, службовою чи конфіденційною інформацію.
Якісне задоволення інформаційних запитів і зростаючих інформаційних потреб, швидке
удоступнення до архівних документів, що містять соціально значущу інформацію, залежить не
лише від інформатизації всіх архівних процесів, а й від ефективної діяльності архівів, яке
гарантується інформаційним забезпеченням.
Ще один чинник, що актуалізує питання інформаційного забезпечення діяльності
державних архівів, обумовлений сучасним розвитком науки. Тісна співпраця державних
архівів та науково-дослідних інституцій можлива за умов ефективної роботи архівістів, що
базується на інформаційному забезпеченні. Важливим інструментом репрезентації обширного
масиву історичної документації, що відклалася у фондах архівів є знання та аналіз існуючих
запитів науковців. Від повноти та оперативності представлення джерельної бази науки
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залежить швидкість і якість науково-дослідних робіт. Науковий потенціал документованої
архівної спадщини довгий час використовувався неефективно, що було повʼязано не лише з
відсутністю потужної інформаційної інфраструктури, а й недостатнім інформаційним
забезпеченням діяльності архівних установ. Відзначаємо тісний взаємозвʼязок науки та
інформаційного забезпечення: з одного боку, розвиток науки потребував потужного механізму
введення до обігу писемних джерел, з іншого ‒ наукові розробки проблем використання
ретроспективної інформації із застосуванням автоматизованих технологій були каталізатором
інформаційного забезпечення діяльності архівів. Наукові програми щодо презентації
інформаційного потенціалу архівів орієнтовані на потужне включення архівної інформації до
систем соціальних комунікацій, створення баз та банків даних, їх інтелектуального супроводу.
Інтеграційні процеси, входження України в єдину правову, культурну, інформаційну
орбіту, орієнтація на засади культурної політики національних і міжнародних структур,
інтеграція архівів в єдиний європейський і світовий інформаційний простір актуалізують
питання інформаційного забезпечення діяльності цих культурних та інформаційних центрів.
Глобалізаційні процеси, створення мережі Інтернет дозволяють створити потужний
національний інформаційний сегмент. Приєднання державних архівів до реалізації програм
ЮНЕСКО, зокрема, такої програми як «Памʼять світу», потребує узгодження діяльності
архівів, бібліотек, музеїв, що долучилися до міжнародних програм, а відтак й інформаційного
забезпечення цього міжнародного напряму діяльності.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. В публикации характеризуются факторы, которые
актуализируют вопросы информационного обеспечения деятельности государственных
архивных учреждений. Акцентировано внимание на основных факторах которые связаны з
возрастанием роли архивов в коммуникационных процессах, а также с использованием
новейших технологий и интеграционными процессами.
Ключевые слова: государственные архивные учреждения, информационное
обеспечение, направления деятельности государственных архивов.
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KLIMOVA EKATERINA, BONDARENKO MARIA. ACTUALIZATION OF
INFORMATION SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF STATE ARCHIVAL INSTITUTIONS.
The publication characterizes the factors that actualize the issues of information support for the
activities of state archival institutions. Attention is focused on the main factors that are associated
with the increasing role of archives in communication processes, as well as with the use of the
latest technologies and integration processes.
Key words: state archival institutions, information support, directions of activity of state
archives.
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ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ ТА ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
У статті характеризується вклад державних інституцій у нормативне регулювання
документаційного забезпечення управління. Аналізуються базові нормативні акти
загальнодержавного та відомчого рівня щодо документування управлінської інформації та
організації роботи з управлінськими документами.
Ключові слова: державні інституції, нормативно-правові акти, документаційноінформаційне забезпечення управління.
Постановка проблеми. Необхідність вирішення нових завдань інформаційнодокументаційного забезпечення адміністрування в умовах розбудови державності та нових
економічних відносин зумовила активну участь державних інституцій у розробці нормативної
бази документаційного забезпечення управління. З початку 1990-х рр. в Україні розробляється
власна нормативна база документаційно-інформаційного забезпечення управління.
Характеризуючи нормативи, розроблені різними інституціями, відзначимо чотири рівні
унормування. Перший ‒ міжнародний рівень, характерний сучасному етапу нормативного
регулювання. Другий рівень ‒ міжвідомчий/загальнодержавний (сформувався у ХХ ст.). Третій
рівень унормування ‒ відомчий/галузевий (галузеві нормативи розробляються державними
установами різних сфер діяльності відповідно до вимог загальнодержавних нормативних
актів). Четвертий рівень ‒ нормативні акти конкретних установ, які визначають роботу зі
службовими документами. Проведені архівними установами анкетування служб
документаційного забезпечення управління міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади у 1998 та 2003 рр. орієнтували державні інституції на удосконалення
нормативної бази загальнодержавного та відомчого рівнів.
Мета публікації розкрити роль державних інституцій у розробленні нормативної бази
документаційного забезпечення управління та місце нормативно-правових актів у державній
регуляторній політиці загального адміністрування.
Виклад основного матеріалу. Найпотужнішим сегментом нормативної бази
документаційного забезпечення управління є загальнодержавні нормативи, які з одного боку,
розробляються на основі аналізу існуючої практики роботи з документованою інформацією в
установах різних відомств, з іншого ‒ встановлюють вимоги, які є обов’язковими для
державних установ, організацій. Нормативно-правові акти, які регулюють документаційне
забезпечення управління на загальнодержавному рівні є державні стандарти, що закріплюють
термінологію цієї сфери діяльності, уніфікацію та класифікаційну схему управлінської
документації, різного виду нормативні акти щодо процесів управління документованою
інфоомацією (від проектування документів до їх знищення чи передавання в архів) ‒ типові
інструкції, правила, порядки, положення, переліки, примірні номенклатури справ.
Держспоживстандарт України (нині ̶ Державне підприємство «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості») 1994 р.
розробив перший загальнодержавний норматив ‒ термінологічний стандарт ДСТУ 2732-94
«Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення». Норматив стандартизував усталену на
© Климова К. І., Цапко Є. Є., 2021
83

«Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021

ISSN 2415-8089

той час термінологію двох сфер ‒ діловодства й архівної справи. Друга редакція
стандарту ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справ. Терміни та визначення понять»
розроблялася
Українським
науково-дослідним
інститутом
архівної
справи
та
документознавства (УНДІАСД). Друга редакція відобразила сучасну спеціальну лексику цих
галузей діяльності, узгодила її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у
сфері інформації та документації. Вперше в термінологічному стандарті редакції 2004 р.
введено поняття «керування документацією» і подано його дефініцію: «комплекс заходів,
спрямованих на здійснювання процесів створювання та функціонування службових
документів» [1]. Наразі УНДІАСД разом з Технічним комітетом стандартизації «Інформація і
документація» підготовлена нова (третя) редакція термінологічного стандарту, презентована в
мережі Інтернет для обговорення.
З метою створення Державної уніфікованої системи документації розроблялися
уніфіковані системи управлінської документації, що забезпечували функціонування
державних органів влади і управління, підприємств, організацій та установ. Уніфіковані
системи документації складаються з нормативних документів розробників УСД, в яких
установлюється склад, зміст та порядок проведення робіт з уніфікації управлінської
документації та уніфікованих форм документів. Залежно від рівня затвердження уніфіковані
форми документів поділяють на такі категорії: державні (міжвідомчі), галузеві (відомчі),
уніфіковані форми документів підприємств, організацій. Важливе місце в нормативному
регулюванні документаційного забезпечення управління на загальнодержавному рівні
посідають стандарти на уніфіковані системи документації. 1999 р. Державний науководослідний інститут інформатизації та моделювання економіки розробив два стандарти ‒
ДСТУ 3843-99. «Державна уніфікована система документації. Основні положення» та ДСТУ
3844-99. «Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до
побудови». Стандарти призначені для використання міністерствами (відомствами),
підприємствами, організаціями усіх форм власності з метою упорядкування інформаційних
документопотоків.
На замовлення Державного комітету архівів України (нині ˗ Державна архівна служба
України) відділом документознавства УНДІАСД розроблений стандарт на уніфіковану
систему потужної ланки у системі управлінської документації ‒ організаційно-розпорядчих
документів. ДСТУ 4163-2003. «Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». 01
вересня 2021 р. набула чинності нова редакція цього стандарту ‒ ДСТУ 4163:2020. Стандарт
поширюється на постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти,
листи, створювані в результаті діяльності органів державної влади України, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.
Норматив встановлює склад реквізитів документів, вимоги до їх змісту і розташування, вимоги
до бланків та оформлення документів, вимоги до документів, що їх виготовляють за
допомогою друкувальних засобів.
Класифікацію управлінської документації закріплює державний класифікатор ‒ ДКУД
ДК 010-98, який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України 1998 р. (на
заміну ДК 010-96). Цей стандарт є складовою частиною державної системи класифікації і
кодування техніко-економічної і соціальної інформації. ДКУД розроблено у зв’язку зі змінами
у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітностатистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління. ДКУД є
номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів з унікальними кодовими
позначеннями. Класифікатор орієнтовано на визначення (ідентифікацію) уніфікованих форм
документів, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних уніфікованих форм документів.
Розроблена УНДІАСД нова редакція державного класифікатора управлінської документації, де
змінена і структура, і зміст цього нормативу.
Основним нормативним актом, який регулює процеси документування та організацію
роботи з управлінськими документами в центральних та місцевих органах виконавчої влади є
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Типова інструкція з діловодства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 55
від 17 січня 2018 р. (зі змінами) [4]. Дія цієї інструкції має обмежену сферу ˗ поширюється
лише на органи виконавчої влади, не висвітлює питань роботи з електронними документами
(визначається окремими нормативними актами) і не поширюється на організацію діловодства,
що містить інформацію з обмеженим доступом а також за зверненнями громадян, запитами на
публічну інформацію. Інструкція є типовою, але вона не відміняє необхідності розроблення в
установах власних інструкцій або типові інструкції для однорідних за характером діяльності
установ певної галузі чи сфери діяльності (відомчі інструкції). Інструкція поширюється лише
на організаційно-розпорядчі документи. Поза сферою регулювання Інструкції залишилися
планова, фінансова, звітно-статистична, первинно-облікова, бухгалтерсько-облікова
документація. Інструкція робить обов’язковим дотримання вимог ДСТУ 4163 для установ, на
які поширюється Інструкція, бо згідно із Законом України «Про стандартизацію», змінився
статус стандартів (застосовуються на добровільних засадах). Вперше в Інструкції 2018 р., на
відміну від попереднього аналогічного нормативно-правового акту, встановлено вимоги щодо
складання окремих видів документів (різних видів наказів, протоколів, службових листів).
Для решти установ та організацій, які не належать до органів виконавчої влади, 2015 р.
наказом Міністерства юстиції України були затверджені Правила організації діловодства та
архівного зберігання документів [10]. Правила встановлюють єдиний для всіх установ,
організацій і підприємств, незалежно від форм власності, порядок роботи з документами з
моменту їх проектування та створення, діловодних процесів, набуття ними статусу архівних та
зберігання їх в архівних підрозділах установ. Правила охоплюють дві стадії роботи з
документами ‒ діловодну й архівну. Питання документування та організації роботи з
документами в кожній установі, організації регулюються Інструкцією з діловодства, яка
погоджується з державними архівами, а типові інструкції, підготовлені центральними
органами виконавчої влади для однорідних за характером діяльності установ −
Укрдержархівом. Норма погодження інструкцій з архівними установами є обовʼязковою.
Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах та організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, незмінна в Україні з 1997 р. Вона
розроблена відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Діловодство за
пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян ведеться окремо
від інших видів діловодства і покладається на управління справами, а також на спеціально
призначених осіб у структурних підрозділах установи.
2016 р. постановою Кабінету Міністрів України була затверджена Типова інструкція про
порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших
матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Цей нормативний акт
визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та
інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану під час
провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері
оборони держави, та іншу службову інформацію, в органах державної влади, інших державних
органах, органах влади Автономної Республіки Крим [5, 8].
Нормативним документом, що регламентує строки зберігання типових документів та
лежить в основі їх систематизації на стадії діловодства й відбору на архівне зберігання є
Перелік типових документів...[2]. Традиція укладання переліків типових документів, як ми
зазначали вище, мала місце ще за радянської доби. Перший такий перелік розроблено 1943 р.,
а останній радянський перелік типових документів ‒ незадовго до розпаду СРСР у 1989 р.
Перелік типових документів є нормативним документом, що уніфікує строки зберігання
типових документів у різних установах та сприяє виваженому відбору документів на постійне
зберігання у державних архівах. Перелік включає типові управлінські документи, які
створюються, як правило, в усіх організаціях, незалежно від форми власності, виду і масштабу
діяльності, функцій установ, організацій.
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Система переліків, які охоплюють галузеву документацію репрезентована відомчими
(галузевими) переліками документів. Першим відомчим нормативом, що визначав строки
зберігання банківської документації, став «Перелік документів Національного банку України,
установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із
зазначенням строків зберігання» 1996 р. (нині чинний ̶ Перелік документів, що утворюються в
діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання,
що є додатком до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності
Національного банку України та банків України). В Переліку документи репрезентують нові
функції і напрями діяльності банківських установ в ринкових умовах: ліцензування валютних
операцій, валютне регулювання, операції з цінними паперами, міжнародні розрахунки,
банківський нагляд. Слід зазначити, що укладання відомчих (галузевих) переліків йде повільно
[9]. Укладанню відомчих переліків на належному науково-методичному рівні, з урахуванням
набутого досвіду і практики, сприятимуть методичні рекомендації з розроблення галузевих
переліків та Концепція створення вітчизняної системи переліків документів зі строками
зберігання [6].
Важлива роль державних інституцій у забезпеченні електронного урядування. Постанови
Кабінету Міністрів України встановлювали порядок застосування кваліфікованого
електронного підпису та здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади,
визначали технології електронного урядування, орієнтували на стратегічні пріоритети
сучасного розвитку електронного урядування в Україні. Поза сумнівом, студіювання вкладу
державних інституцій у нормативно-правове та науково-методичне забезпечення електронного
документообігу та електронного урядування є пріоритетним напрямом досліджень
Висновки. Наглядним прикладом ролі державних інституцій у сфері документаційного
забезпечення управління є формування та функціонування потужної нормативної бази на
загальнодержавному, відомчому рівнях та рівні державних установ. Нормативне регулювання
характеризується не лише ієрархічністю, а й всебічністю, оскільки охоплює всі напрями
роботи з документованою управлінською інформацією ‒ уніфікація і стандартизація систем
документації, класифікація
управлінської документації, регулювання документаційних
процесів, експертиза цінності документів, термінологія практичної сфери роботи з
документами на всіх стадіях їхнього життя. Унормування роботи зі службовими документами
формує таку модель документаційного забезпечення управління, яка впливає на якість
адміністрування та ефективність роботи апарату управління. Зміни у політичній, економічній
та соціальній сферах, адміністративному управлінні, зростання обсягів документації
обумовлюють важливу тенденцію у державному регулюванні сфери керування документацією
‒ постійний перегляд та удосконалення нормативних актів. Ще однією тенденцією у сфері
унормування роботи зі службовими документами є розширення повноважень державних
установ ‒ Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, державних
архівів.
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КЛИМОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, ЦАПКО ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНСТИТУТЫ
И
ВОПРОСЫ
НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ В статье характеризуется вклад государственных институций в
нормативное регулирование документационного обеспечения управления. Анализируются
базовые нормативные акты общегосударственного и ведомственного уровня по
документированию управленческой информации и организации работы с управленческими
документами.
Ключевые слова: государственные институты, нормативно-правовые акты,
документационно-информационное обеспечение управления.
KLIMOVA EKATERINA IVANOVNA, TSAPKO ELIZAVETA EVGENIEVNA. STATE
INSTITUTIONS AND ISSUES OF REGULATORY REGULATION OF MANAGEMENT
INFORMATION AND DOCUMENTATION The article characterizes the contribution of state
institutions to the normative regulation of documentary support of management. The basic
normative acts of the national and departmental levels on documenting management information
and organizing work with management documents are analyzed.
Key words: state institutions, normative legal acts, documentation and information support
of management.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
У статті описано поняття та сутність інформаційної грамотності, її значення в
інформаційному суспільстві та проблеми формування. Проаналізовано, які світові структури
досліджують інформаційну грамотність й причини повільного її становлення в українських
реаліях.
Ключові слова: інформаційна грамотність, інформація, грамотність, інформаційна
компетентність, інформаційна просвіта.
Постановка проблеми. Розвиток науково-технічного прогресу зумовив входження
суспільства в нову еру, де головною цінністю виступає інформація. Стрімкий ріст обміну
інформацією спричинив появу категорії населення, яке використовує нові інформаційнокомунікаційні реалії для власного розвитку, освіти, вирішення побутових питань, і тих, хто в
інформаційному суспільстві через незнання стає об’єктом впливу та маніпуляцій. Подолати цю
негативну тенденцію може розвиток інформаційної грамотності (далі − ІГ).
Міжнародна організація ЮНЕСКО опублікувала п’ять принципів інформаційної
грамотності. Згідно з ними, важливо перевіряти всі повідомлення з різних джерел, незважаючи
на те, що їхня позиція може бути неприйнятною для споживача. Не варто оточувати себе лише
медіа певної орієнтації, адже це спотворює дійсність. Відповідно до принципів ЮНЕСКО,
кожен громадянин є творцем інформації/знань. Кожен має право на доступ до інформації та
право на самовираження. Інформаційна грамотність має бути для всіх тісно пов’язана з
правами людини. Саме тому що кожен має право на самовираження, потрібно бути
інформаційно грамотним.
Сьогодні інформаційна освіта є потребою не лише молоді, а й усього населення,
незважаючи на вік, статус, професію, місце проживання тощо. Світова спільнота вже має
значні теоретичні й практичні напрацювання в цьому напрямку, у той час як в Україні
інформаційна грамотність поки що охоплює здебільшого освітню сферу. Для того, аби все
населення було охоплене інформаційною освітою, Україна має використати найбільш успішні
світові практики з урахуванням національної специфіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційна грамотність стало об’єктом
дослідження А. Букхорста, Г. Гербнера, А. Харта, С. Котилайнена, Е. Кузьміна, Я. Ліпшиця, С.
Шпиранеця. Серед українських науковців питаннями інформаційної грамотності та
проблемами її формування цікавилися Г. Боришполець, О. Бурім, І. Дичківська, Н. Духаніна,
В. Іванов, Т. Іванова, В. Ільганаєва, В. Лозовий, О. Мусієнко, Г. Онкович, Г. Почепцов, В.
Різун, І. Чемерис, Н. Череповська тощо.
Мета статті полягає в з’ясуванні проблем формування інформаційної грамотності
населення в контексті розвитку інформаційного суспільства.
Для вирішення поставленої мети необхідно узагальнити підходи до визначення
ключових понять, що стосуються інформаційної грамотності та питань її формування.
Об’єктом дослідження є інформаційна грамотність населення.
Виклад основного матеріалу. Перехід до інформаційного суспільства досить добре
підготував сучасну людину до швидкого сприйняття великих обсягів інформації. Водночас
© Сидоренко Т. М., Палажченко О. Є., 2021
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поставив актуальне питання: необхідність якнайшвидшого оволодіння сучасними засобами,
методами і технологією роботи з інформацією. Крім того, наслідком нових умов засвоєння
інформації стала залежність людини від інформації. Тому сучасні вчені вважають, що в
XXI ст. недостатньо вміти самостійно засвоювати й накопичувати інформацію, а треба
навчитися такої технології роботи з інформацією, яка підготує людину приймати рішення на
основі колективного інформаційного знання. Це говорить про те, що сучасна людина повинна
мати певний рівень культури поведінки з інформацією, розуміння / розпізнавання знакових
систем, сприймати, аналізувати, оцінювати медіатекст, засвоювати і використовувати знання в
галузі медіа.
Інформація є першоджерелом та первинним ресурсом інформаційного суспільства. Проте
сама по собі інформація, її кількість та широкий доступ до неї – це лише частина успішності
сучасного індивідуума. Невід’ємною умовою для гармонійного та комплексного розвитку
людини в сучасному суспільстві, її духовного та розумового збагачення буде вміння якісно та
швидко опрацьовувати здобуту інформацію, трансформувати її в нові знання та
використовувати ці знання для систематизації та оброблення нових даних, а також
впровадження накопичених знань у практичне застосування. За визначенням І.Кресіна та
А.Колодюк, знання – це відтворення у свідомості людини характеристик речей, предметів,
явищ дійсності, що переосмислені в категоріях людського досвіду, а їх застосування
підпорядковується певним правилам в залежності від ситуації, засобів та мети [3]. Зважаючи
на динамічність розвитку сучасного суспільства, життя кожного індивідуума дедалі залежить
від доступу до інформації та вміння пристосуватися до нових умов існування. Тому для
створення конкурентного національного людського капіталу державна політика в
інформаційній сфері щодо своїх громадян повинна базуватися на таких основних принципах: –
максимального доступу до інформації, знань та надбань міжнародної спільноти; – відсутності
цифрової нерівності; – можливості освоєння основних навичок та вмінь для роботи з
інформацією й інформаційними ресурсами шляхом впровадження навчальних та освітніх
програм; – високого рівня інформаційної грамотності; − захищеності від негативного впливу
інформації на свідомість та підсвідомість людини; – уміння громадян створювати власний
безпечний інформаційний простір.
Протягом усього життя людина накопичує інформацію. Починаючи від генетичної
інформації, переданої від батьків, до поповнення її запасів у зрілому віці. Будь-який процес
становлення особистості включає в себе надбання і засвоєння знань, накопичених людством в
процесі еволюційного розвитку, здобуття навичок їх практичного застосування для власного і
суспільного зростання та засвоєння основних принципів й механізмів суспільних
взаємовідносин.
Поняття «інформація» в перекладі з латинської мови (information) – це роз’яснення,
виклад; тобто йдеться про відомості (або їх сукупність), про предмети, явища й процеси
навколишнього світу.
Уперше термін «інформація» знайшов своє відображення в математичній теорії
інформатики й теорії передачі даних каналами зв‘язку Клода Шеннона (1948), у якій він під
«інформацією» розумів усі види повідомлень. К.Шеннон разом з У.Уівером запропонували
ймовірні методи для визначення кількості інформації, що передається.
Інформація, − підкреслює Д. Король, − існує там, де є розмаїття, неоднорідність [5].
Якщо розглядати інформацію в контексті інформаційного суспільства, то вона
(інформація) разом із знаннями виступає головним продуктом і основою його функціонування.
Діяльність інформаційного суспільства забезпечує розвиток інформаційної інфраструктури,
одним з основних елементів якої є інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси становлять
собою документи та масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах,
фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах та ін.) [4]; тобто вони виступають
джерелами інформації.
Грамотність традиційно визначається як вміння читати й писати або вміння
використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти. Погляди ЮНЕСКО на поняття
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«грамотність» значною мірою змінилися за останні 50 років. Якщо в перших визначеннях
середини ХХст. розуміння грамотності обмежувалося «набором єдності навичок читання,
писання, що можна використовувати в соціальних контекстах»[6], то вже наприкінці ХХ ст. –
як «здатність розуміти та використовувати різні типи інформації в побутовому, професійному
та громадському житті, можливість бути учасником економічного, культурного, політичного
життя суспільства, умова соціального та культурного розвитку суспільства» [6].

Рис. 1. Характеристики інформації
Визначення останніх років включають розуміння грамотності як активного розумового
процесу, який передбачає не лише використання інформації у своїх цілях, але й здатність
аналізувати, перевіряти, осмислювати інформацію різних видів: грамотність − це «здатність
виявляти, розуміти, інтерпретувати, створювати
інформацію, комунікувати й робити
прогнози, використовуючи друковані та письмові матеріали, пов’язані з різними контекстами.
Грамотність включає навчання досягати своїх цілей, розвивати знання і потенціал у повній
мірі для того, щоб брати участь у житті суспільства» [7].
ООН, формуючи міжнародний Індекс людського розвитку / потенціалу (оцінку
поточного рівня життя населення) світу, уважає, що рівень грамотності кожної країни
розраховується як середньоарифметична величина трьох рівнозначних компонентів: доходу,
який визначається показником валового внутрішнього продукту; освіти, що визначається
показниками грамотності і частки учнів серед дітей та молоді у віці від 6 до 23 років;
довголіття. Це говорить про актуальність поняття «грамотність» на сьогоднішній день, що є
однією з характеристик індексу людського розвитку.
Міжнародне дослідження грамотності дорослих (International Adult Literacy Survey)
розглядає грамотність в трьох напрямах: «прозова грамотність (prose literacy), яка включає
повсякденне читання газет, журналів і періодики; документальна грамотність (document
literacy), яка охоплює роботу з графіками, діаграмами, картами і схемами; обчислювальна
грамотність (quantitative literacy) [8].
Зараз у світовій науці та практиці поняття «грамотність« як окремий концепт вживається
все рідше. Ряд науковців пропонують розрізняти «елементарну» (здатність використовувати
основні способи пізнавальної діяльності для досягнення найближчих цілей своєї діяльності) та
«функціональну» (здатність розв’язувати стандартні життєві завдання в різних сферах
життєдіяльності на основі прикладних знань, вміння діяти за алгоритмом зокрема) грамотність
[4].
Таким чином, грамотність − набір знань, умінь та навичок, що не обмежуються лише
умінням читати й писати, але й здатність розуміти, аналізувати, створювати інформацію,
здійснювати комунікацію (усну, письмову, електронну, віртуальну), робити прогнози. Більш
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широким поняттям є термін «функціональна грамотність», що означає здатність людини
приймати вигідні для неї рішення в повсякденних соціальних та професійних ситуаціях.
З’ясуємо визначення поняття «інформаційна грамотність». Уперше цей термін був
уведений у 1977 р. в США в національній програмі реформи вищої освіти. Великий вплив на
визначення зазначеного поняття мала Американська бібліотечна асоціація (АБА), за
визначеннями якої ІГ варто розуміти як «сукупність здібностей для того, щоб уміти визначати,
яка інформація є потрібною, і уміти її знаходити, оцінювати та ефективно використовувати«
[8]. Інформаційно грамотна особистість, за АБА та її «Стандартами інформаційної
грамотності«, уміє визначати обсяги потрібної їй інформації, знаходити доступ до цієї
інформації, оцінювати інформацію та критично ставитися до її джерела, включати отриману
інформацію у відповідну власну базу знань (систематизувати), ефективно використовувати
інформацію для досягнення конкретної мети, розуміти економічні, правові та соціальні
питання, пов’язані з використанням інформації, а також доступу й використання інформації з
етичної та юридичної точки зору.
Згідно з Олександрійською декларацією, інформаційну грамотність варто розуміти як
«засіб забезпечення можливості для людей ефективно знаходити, оцінювати, використовувати
і створювати інформацію в усіх сферах життя для досягнення особистих, суспільних,
професійних і освітніх цілей« [цитується за 4]. У цій же декларації зазначається, що ІГ – це
здатність людини «висловлювати свої інформаційні потреби, знаходити і оцінювати якість
інформації, зберігати та поширювати інформацію, ефективно і етично використовувати
інформацію, застосовувати інформацію для створення знань і обміну ними».
Згідно з визначенням ЮНЕСКО 2013р., інформаційна грамотність фокусується на
процесі споживання людиною інформації та набуття нею стану поінформованості, означає
«здатність користувача визначити і формулювати власні інформаційні потреби, знаходити
доступ до інформації, володіти навичками критичної оцінки інформації, використовувати ІКТ
для обробки інформації, етично ставитися до інформації» [8]. «Існуючі моделі й системи
інформаційної грамотності мають справу, головним чином, з документами. Уважний розгляд
визначень інформаційної грамотності виявляє концептуальний стрижень: пошук, оцінка,
використання і передача інформації« [4].
Розробник базової моделі інформаційної грамотності «Сім стовпів інформаційної
грамотності» Спільнота національних бібліотек, бібліотек коледжів та університетів
(SCONUL) в 2011р. вказала на те, що інформаційна грамотність є узагальнюючим
(парасольковим) терміном, який включає в себе такі поняття, як цифрова, візуальна
грамотність, академічна грамотність, обробка інформації, інформаційні навички, управління
даними тощо. «Інформаційно грамотна людина має знання й ефективні навички щодо того, як
збирати, використовувати, управляти, узагальнювати і створювати інформацію й дані
відповідно до етичних норм» [цитується за 6]. О. Гладченко зазначає, що в 1995р. дослідники
встановили існування дев’ятнадцяти термінів, пов’язаних з інформаційною грамотністю:
«грамотність дорослого населення; підвищена; базова; подвійна; громадська; комп’ютерна;
критична; культурна; первинна; сімейна; функціональна; інформативна; маргінальна;
медіаграмотність; мінімальна; обмежена; необхідна; візуальна; на робочому місці« [1].
Поняття «інформаційна грамотність» О. Гладченко також розглядає як «парасольковий»
термін, що об’єднує значну кількість синонімів. Ряд дослідників, серед яких І. Рокмен, Д.
Бавден, Л. Робінсон вважають, що інші види грамотностей (бібліотечна грамотність,
комп’ютерна грамотність, медіаграмотність, цифрова грамотність, електронна грамотність,
візуальна грамотність, веб-грамотність) є складовими інформаційної грамотності та/або її
синонімами [1].
Звернімо увагу на те, як ІГ визначають українські та російські науковці (як ті, чиї роботи
протягом тривалого часу брали за основу українські дослідники). Р. Каттс дає таке визначення
аналізованого поняття: «вміння та навички особистості ідентифікувати інформацію,
здійснювати ефективний пошук інформації, відбирати й аналізувати, орієнтуватися в
інформаційних ресурсах, інформаційних потоках та інформаційних системах, … володіння
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технологічними способами організації і зберігання інформації, що представлена на цифрових
носіях» [5].
А. Колодюк визначає інформаційну грамотність як якість особистості, що включає
«сукупність знань, умінь і навичок виконання різних видів інформаційної діяльності й ціннісне
ставлення до цієї діяльності, при цьому під інформаційною діяльністю розуміють сукупність
процесів збору, аналізу, перетворення, зберігання, пошуку та поширення інформації» [3].
С. Іванов пропонує розуміти інформаційну грамотність як «освоєння певної кількості
семіотичних систем, які складають основу мови медіатекстів та інструментарію їх обробки і
сприйняття» [2]. Російський науковець І. Жилавська говорить, що інформаційна грамотність –
це «вміння «читати«, аналізувати і синтезувати інформацію, здатність використовувати
комп’ютерну та медіатехніки, знання основ інформатики, інформаційних технологій« [5].
Дослідник наголошує, що достатньо близькими до зазначеного поняття є терміни:
медіакомпетентність,
медіакомпетенція,
медійна
компетенція,
медіаграмотність,
аудіовізуальна грамотність.
Отже, розглянувши різні визначення поняття «інформаційна грамотність», ми можемо
зробити висновок, що ІГ можна розуміти як здатність людини висловлювати свої інформаційні
потреби, знаходити й оцінювати якість інформації, зберігати, поширювати інформацію,
ефективно і етично використовувати її, застосовувати для створення й обміну знань.
Головними компетенціями інформаційно грамотної людини є пошук, перевірка (оцінка),
аналіз, систематизація, передача інформації, використання комп’ютерних технологій для
задоволення власних інформаційних потреб, уміння ефективно вирішувати освітні та
професійні задачі.
Отже, кожен громадянин хоче отримувати і розуміти нову інформацію, знання і
повідомлення та мати можливість на спілкування з іншими, навіть якщо він не висловлює це
прагнення. Їх права на це ніколи не мають порушуватися.
Інформаційна грамотність не набувається одномоментно. Це постійний та динамічний
досвід і процес. Його можна вважати завершеним, якщо він включає в себе знання, вміння та
установки щодо використання, створення та передачі інформації щодо медіа й технологічного
контенту.
Під егідою ЮНЕСКО було започатковано рух грамотності для просування
інформаційної грамотності. 2011 р. розроблена навчальна програма з інформаційної
грамотності для педагогів, що знаменує собою важливу віху в галузі педагогічної освіти.
ЮНЕСКО вдалося привернути увагу міжнародної спільноти до концепції інформаційної
грамотності.
Інформаційна грамотність – це сфера, якій приділяється дедалі більше уваги в освітньому
середовищі. До 1990-х років досліджень на цю тему була невелика кількість. Динаміка
зацікавлення щодо інформаційної грамотності стала зростати з 2005 року. За дослідженнями
ГО «Європейська дослідницька асоціація», можна виокремити такі галузі, у яких є статті,
присвячені інформаційній грамотності.

Рис. 2. Галузі досліджень, у яких наявні статті присвячені інформаційній грамотності
(станом на 2019р.)
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Тож очевидно, що інформаційна грамотність досліджувалась у галузях інформатики та
бібліотекознавства.
Рис.3. містить перелік найвідоміших установ, що досліджують інформаційну
грамотність. Очолюють цей список дослідники з Альбертського й Іллінойського університетів.
З-поміж18-ти проаналізованих установ: 9 – із США, а решта – з 6-ти інших країн. Отже, США
склали найбільшу частку статей щодо інформаційної грамотності – 40,6%. Англія (7,7%)й
Австралія (6,9%) посідають друге та третє місця відповідно, далі йдуть Канада (5,3%) та Китай
(4,7%). Серед 17-ти країн, які зараз досліджують інформаційну грамотність, більшість
розташовані у Північній Америці, Європі та Східній Азії.

Рис.3. Топ закладів, які досліджують проблеми формування інформаційної грамотності
На основі опрацьованих джерел, можна стверджувати, що дослідження інформаційної
грамотності активно почалося у 2000-х, особливо з 2005 року. у США, Англії, Австралії,
Канаді, Іспанії, Китаї та Південній Африці.
Інформаційна грамотність виникла з бібліотекознавства та інформатики. Журнали, що
випускають статті щодо проблем інформаційної грамотності, – це бібліотечні видання
(журнали, що публікують статті з медіаграмотності, – це журнали комунікацій та суспільних
наук).
Інформаційна грамотність передбачає задоволення інформаційних потреб користувачів
шляхом пошуку, оцінювання, використання засобів масової інформації.
Інформаційна грамотність зосереджується на аналізі інформації 2, загалом на
текстовому аналізі. Ця концепція пов'язана з критичним оцінюванням якості інформації,
пов'язаної з дослідженнями, але не вивчає інформаційну аудиторію та інформаційні ефекти.
Мета інформаційної грамотності – навчити людей отримувати доступ, розуміти, оцінювати,
спілкуватися, використовувати,створювати медіаповідомлення й інформацію. Виклики
суспільства спонукають інформаційну грамотність до розширення своєї функції щодо
формування громадянської позиції, вирішення значення відповідної інформації в
комерційному світі, яким керує економіка знань.
У контексті нашого дослідження варто розглянути терміни «інформаційна
компетентність» та «інформаційна просвіта».
Інформаційна компетентність − це компетентність у сприйнятті, створенні та передачі
повідомлень за допомогою технічних систем з урахуванням їхніх обмежень; заснована на
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критичному мисленні в умовах формування інформаційного суспільства та економіки знань«
[1].
Інформаційна просвіта – система роз’яснювальних заходів серед населення всіх вікових
категорій щодо суспільної ролі мас-медіа, методів і змісту їхньої діяльності, формувальних і
деструктивних впливів» [7].
У сучасному світі розвитку інформаційної грамотності не достатньо для того, щоб
забезпечити людям можливість взаємодіяти з величезним обсягом медіаповідомлень та
великою кількістю інформаційних платформ. Повинні розвиватися комплексно різні види
грамотності, пов’язані з обробленням інформації.
Право на доступ до інформації є конституційним правом громадянина України,
гарантується положенням статей 32 і 34 Конституції України і регулюється законами України
«Про інформацію», «Про звернення громадя», «Про доступ до публічної інформації», «Про
захист персональних даних» та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно із Законом України «Про інформацію» кожен має право на вільне одержання,
використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації своїх
прав, свобод і законних інтересів. На початку 2007 року в Україні був прийнятий закон, який
вперше визначив стратегічні напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні, що
передбачав, зокрема, «створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної
грамотності усіх верств населення та надання кожній людині можливості для здобуття знань,
умінь і навичок з використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання,
виховання та професійної підготовки». Інформаційна грамотність населення в Україні все ще
залишається вкрай низькою.
Висновки. Отже, у статті зазначено, що інформація, комунікація, бібліотеки, медіа,
технології, інтернет мають використовуватися суспільством критично. Вони рівні за статусом,
і жодне з цих джерел не варто вважати більш значущим, ніж інші.
Кожен громадянин є творцем інформації/знань. Кожен має право на доступ до
інформації/знань та право на самовираження. Інформаційна грамотність має бути для всіх - і
для чоловіків, і для жінок.
Інформація, знання та повідомлення не завжди є нейтральними, незалежними чи
неупередженими.
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СИДОРЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, ПАЛАЖЧЕНКО ОЛЕГ ЕВГЕНИЕВИЧ.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ. В статье описано
понятие и сущность информационной грамотности, ее значение в информационном
обществе и проблемы формирования. Проанализировано, какие мировые структуры
исследуют информационную грамотность и причины медленного ее становления в
украинских условиях.
Ключевые слова: информационная грамотность, информация, грамотность,
информационная компетентность, информационная просветительство.

SIDORENKO TETYANA, PALAZHCHENKO OLEH. THE CONCEPT AND ESSENCE
OF INFORMATION LITERACY. The article describes the concept and essence of information
literacy, its importance in the information society and the problems of formation. It is analyzed
which world structures study information literacy and the reasons for its slow formation in
Ukrainian realities.
Key words: information literacy, information, literacy, information competence, information
education.
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Постановка проблеми. Сьогодні вища освіта в світі переживає серйозні трансформації
з досить не визначеним майбутнім. Такий стан називають кризовим. Інституційна криза вищої
освіти була усвідомлена західними вченими ще з 1970-х рр. [4]. Вона обумовлена, перш за все,
перетворенням вищої освіти на масову, руйнуванням класичної моделі університетів і
падінням якості освіти. На інформаційному етапі розвитку суспільства класична вища освіта
перестала задовольняти потреби людини та ринку праці. Найбільші зміни, що відчула вища
школа, пов’язані з різким зменшенням державного фінансування, девальвацією дипломів;
необхідністю узгоджувати вузівську діяльність з урядовою політикою та економічними
реаліями. Почалась жорстка конкуренція за абітурієнтів, студентів, кращі науково-педагогічні
кадри, гранти, фінансування досліджень тощо, як всередині кожної країні, так і на світовій
арені [6].
Нові умови, пов’язані з пандемією, викликали серйозні зміни в галузі вищої освіти.
Навчальний процес переходить на он-лайн платформи, посилюється значення інтернет
технологій в конкурентній боротьбі за ресурси та студентів. Однією з таких технологій
виступає Public relations (PR), або «зв’язки з громадськістю», що активно використовується і
розвивається в різних сферах суспільної діяльності. З точки зору авторів, PR-технології
недостатньо використовуються вітчизняними закладами вищої освіти в системі маркетингу
освітніх послуг. Це вимагає додаткового вивчення особливостей і досвіду застосування PRтехнологій у сфері вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти
використання PR-технологій у сфері вищої освіти висвітлено в наукових працях таких
вітчизняних та зарубіжних вчених як: О. В. Пирог, К. В. Корсак, Є. Л. Крикавський, М. Я.
Матвіїв, С. Ю. Хаминіч, І. П. Яковлєва та ін. Варто виділити праці в галузі прикладних
соціально-комунікаційних технологій М. А. Зацерковної «у формуванні іміджу закладів вищої
освіти сфери культури» [2; 3] та В. Ю. Василенка «Соціокомунікаційні технології формування
іміджу закладу вищої освіти в Україні» [1], де на актуальному матеріали розглянуті сучасні
PR-технології щодо формування іміджу закладів вищої освіти.
Незважаючи на достатню кількість досліджень з питань PR-технологій, зокрема, у сфері
вищої освіти, ця проблема вивчена недостатньо. Поширені в науковому та діловому світі
підходи не відповідають на низку запитань, пов’язаних з PR-технологіями у ЗВО і механізмах
© Січкаренко Г. Г., Палій Ю. М.., 2021
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їх функціонування. Зокрема, потребує уваги аналіз змісту і значення цього явища в діяльності
сучасних навчальних закладів.
Метою статті є розгляд специфіки стратегії та тактики PR технологій в галузі
вітчизняної вищої освіти.
Виклад матеріалу. Паблік рилейшнз – достатньо нова галузь теоретичної та
прикладної науки. Public у перекладі з англійської – суспільний, громадський, relations –
відносини, зв’язки. Популярною професією PR стає з поширенням засобів масових
комунікацій (радіо, телебачення, кінематограф) та зростанням роль інформаційнокомунікативної сфери в житті суспільства. З середини 1990-х рр. PR починає активно
досліджуватись в межах багатьох наук: соціології, психології, культурології, політології, теорії
комунікації, журналістиці, теорії та історії державного управління, менеджменту, маркетингу
та реклами.
З більш, ніж 500 визначень поняття «паблік рилейшнз» найвідомішими є: 1) визначення,
що міститься в «Webster New International Dictionary»: «сприяння встановленню
взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією та іншими людьми, групами
людей або суспільством в цілому з допомогою поширення роз’яснювального матеріалу,
розвитку обміну (інформацією) й оцінювання суспільної реакції»; 2) визначення, наведене
відомим англійським соціологом Семом Блеком: «зв’язки з громадськістю» – це управлінська
діяльність, спрямована на встановлення взаємовигідних гармонійних відносин між
організацією і
громадськістю, від якої залежить функціонування цієї організації» [5].
Громадськість – це всі ті, з ким соціальна організація вступає в контакт як всередині
(службовці, співробітники, працівник, члени громадських організацій тощо), так і за її межами
(населення, соціальні замовники, партнери, споживачі тощо). Відтак, зв’язки з громадськістю –
це двосторонні зв’язки, що розгортаються в процесі реальної взаємодії між спільно діючими
соціальними організаціями та різноманітними соціальними групами, громадськими
організаціями, контактними (цільовими) аудиторіями в умовах повсякденної життєдіяльності.
Основною метою PR, на відміну від пропаганди, є досягнення чесного діалогу та згоди,
що передбачає максимальну чесність у взаєминах зі «своєю цільовою аудиторією». Грамотне
проведення PR-діяльності дає змогу продемонструвати унікальність освітніх послуг
конкретного ЗВО, його самобутність, якість, тому застосування PR-технологій у сфері вищої
освіти стає необхідністю, актуальним завданням, що має свою специфіку і значущість для
вищого закладу освіти. Діяльність зі зв’язків з громадськістю в освітній сфері включає в себе:
– будь-які дії, спрямовані на поліпшення контактів з громадськістю;
– все, що може поліпшити взаєморозуміння між освітніми установами та тими, з ким
вони вступають у контакт як всередині, так і за їх межами;
– заходи, спрямовані на виявлення та ліквідацію чуток або інших джерел нерозуміння;
– заходи, спрямовані на розширення сфери впливу органів вищої освіти засобами,
адекватними поставленій меті і які не суперечать соціальній етиці;
– рекомендації для створення сприятливого клімату, зміцнення суспільної значущості
освітньої системи [2].
Таким чином, використання PR-технологій в освітніх установах – це крок назустріч
забезпеченню інтересів ЗВО та його освітніх послуг.
Для будь-якого ЗВО досить важливими є контакти і зв’язки з органами виконавчої та
представницької влади, зокрема в регіоні, з органами громадського самоврядування,
роботодавцями тощо, а не лише з кінцевими споживачами послуг. Але, незважаючи на це, не
можна недооцінювати такий важливий резерв, як освітня кооперація – адміністрації ЗВО,
науково-педагогічних кадрів, допоміжного персоналу та студентів. Отже, завдання зв’язків з
громадськістю в освітніх закладах – створити взаємовигідні відносини з стейкхолдерами,
тобто зацікавленими в ефективній роботі даного навчального закладу.
Сучасний ЗВО для просування своїх освітніх послуг та покращення свого іміджу може
використовувати різні маркетингові та рекламні засоби, але ми розглядаємо можливості PRтехнологій, які будуються на взаємодії з різними соціальними групами. Для роботи з медіа 98
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ЗВО можуть використовувати різні внутрішні і зовнішні заходи, як інфопривід для залучення
ЗМІ, дати можливість створити сюжет буває достатньо, щоб залучити журналістів.
Позитивний відгук в медійному просторі позначається на закладі як бренд, підвищує його
привабливість і пізнаваність. Робота з аудиторією - SMM, інтегрований маркетинг, пряма
реклама, соціальна реклама, методики малобюджетного просування, робота з урядовими
структурами, органами місцевого самоврядування тощо. Зараз необхідно просувати свої
послуги в середовищі інтернету, так як соціальні мережі стали частиною життя багатьох
людей. Серед найбільш поширених інструментів, які використовуються ЗВО для просування
своїх освітніх послуг, можна виділити такі:
- Традиційна друкована реклама - плакати, банери та листівки, які розміщуються в
школах, організаціях та регіоні.
- Ведення сайту і груп у соціальних мережах, а також в цілому активне використання
інтернету - вже має бути обов'язковим і необхідним аспектом життя ЗВО в цілому, а не тільки
як засоби просування.
- Проведення внутрішніх заходів і участь в зовнішніх - різні дні відкритих дверей,
ярмарки освіти і подібні заходи які дозволяють абітурієнтам особисто познайомиться з ВНЗ і
причетними до нього.
- Прямі контакти - спілкування з майбутніми абітурієнтами в школах, з їх батьками,
проведення подібних зустрічей з аудиторією, яка може бути зацікавлена в придбанні освітніх
послуг вузу для своїх фахівців або майбутніх працівників (підвищення кваліфікації,
направлення на навчання) - органи держапарату, зазначені вище школи як організації, батьки
абітурієнтів.
- Внутрішній PR - прищеплення патріотизму до ЗВО, його історії, залучення студентів і
працівників до його досягнень, в цілому підвищення згуртованості тощо.
Проведені в різних закладах вищої освіти спостереження та опитування виявили, що
багатьох абітурієнтів цікавлять дні відкритих дверей, екскурсії по ЗВО, його лабораторіям,
кафедрам, аудиторіям, музею. Важливо пам’ятати про потенційних споживачів з-за кордону.
Для залучення зарубіжних абітурієнтів рекомендується: створення та участь в спеціальних
заходах, спрямованих на зарубіжних споживачів - це участь в різних міжнародних виставках
освіти і пов'язаних заходах, встановлення контактів для обміну студентами та викладачами,
проведення взаємних днів відкритих дверей і відео-мостів; участь у міжнародних системах
оцінки ЗВО.
Якщо аналізувати методи, використовувані вузами на практиці, то отримуємо, таку
ситуацію, в друкованій рекламі, під час проведення днів відкритих дверей, під час особистих
зустрічей - подається тільки суха інформація по типу: структури навчального закладу, його
статусу, напрямків і форм навчання, в цілому це виглядає як комерційна реклама, варто так ж
включати аспекти іміджеві, такі як: історія вузу, викладацький склад, студентське життя,
допомога в проходженні виробничої практики і набуття професії, а також слоган і девіз вузу.
Висновки. Отже, зв’язки з громадськістю є відповідальною та важливою частиною
функціонування закладів вищої освіти, що передбачає застосування різноманітних технологій
та шляхів реалізації інформаційної взаємодії з громадськістю. Без активного використання
ЗВО PR-технологій їхня робота може бути проблематичною та неефективною. Саме тому
сьогодні важливо, щоб керівники навчальних закладів усвідомили значущість функціонування
служб зв’язків із громадськістю.
На жаль, в українських ЗВО існують нереалізовані резерви, прорахунки при плануванні
та використанні PR-технологій особливо під час вступних компаній. Серед яких відсутність
необхідних кваліфікованих кадрів, не завжди висока результативність, брак коштів. В
сучасному світі во всіх галузях суспільства відбувається інтеграція різних методик і технологій
реклами, PR та маркетингу для підвищення ефективності результатів. Залишається дізнатися,
як оптимально вимірювати ефективність і результативність проведених PR кампанії.
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СИЧКАРЕНКО ГАЛИНА ГЕННАДИЕВНА, ПАЛИЙ ЮЛИЯ МАКСИМОВНА.
PUBLIC RELATIONS В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. В
статье рассматривается содержание понятия Public relations и специфика использования
PR-акций как фактора обеспечения конкурентоспособности и создания положительного
имиджа Отечественных высших учебных заведений. Научная новизна заключается в
расширении представлен об использовании PR-технологий для эффективного
функционирования вузов. Доказано, что без активного использования учебным заведениями
современных PR-технологий их работа теряет свою эффективность.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, звязь с общественностью, сфера
высшего образования, Public relations, PR-технологии.
SICHKARENKO HALYNA, PALIY YULIYA. PUBLIC RELATIONS IN THE
EDUCATIONAL SERVICES MARKETING SYSTEM. The article considers the content of the
concept of Public relations and the specifics of using PR-promotions as a factor in ensuring
competitiveness and creating a positive image of domestic higher education institutions. The
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scientific novelty lies in the expansion of ideas about the use of PR-technologies for the effective
functioning of universities. It is proved that without the active use of modern PR-technologies by
educational institutions, their work loses its effectiveness.
Key words: higher educational institutions, public relations, sphere of higher education,
Public relations, PR-technologies.
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СТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ПРИКЛАДІ БЛОГОСФЕРИ
Досліджено поняття блогу як засобу масової комунікації, розкрито теоретичні аспекти
функціонування блогосфери в сучасному інформаційному суспільстві, проаналізовано
структуру, функції та особливості блогосфери в Україні. Показано, як відбувається
діяльність засобів масової комунікації для забезпечення обміну соціально важливою
інформацією між великими групами людей в межах певного соціального мікросередовища блогосфери.
Ключові слова: масова комунікація, Інтернет-ЗМІ, блогосфера, блог, соціальні медіа.
Постановка проблеми. В наш час багатоаспектне проникнення Інтернет-ЗМІ в життя
суспільства може відігравати як об’єднуючу роль і сприяти консолідації суспільства, так і
дезінтеграційну, роз’єднуючу, упроваджуючи в суспільну свідомість негативні стереотипи, що
особливо є відчутним в кризові періоди історичного розвитку суспільства, коли люди у стані
соціальної невизначеності особливо підпадають під вплив, легко відкликаються на різні нові
стимули, ідеї, а також більше піддаються пропаганді й різним маніпулюванням.
Ця проблема є особливо актуальною сьогодні для України, перед якою стоїть завдання
консолідації багатоетнічного українського суспільства в єдину політичну націю з високим
рівнем національної свідомості. Оскільки інформаційна діяльність засобів масової інформації
буде і надалі незмінно зростати й посилюватися, впливати на всі сторони життєдіяльності
суспільства і держави, завдання полягає в тому, щоб ця діяльність відповідала українським
національним інтересам, сприяла утвердженню незалежної української держави. Тому
дослідження інструментів впливу Інтернет-ЗМІ на формування української національної
свідомості є вельми актуальним і значущим.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутнісні зміни у сучасному суспільстві,
глобалізація інформаційної діяльності під впливом мережевих засобів масової комунікації
аналізуються у працях О. М. Андрєєвої, Т. Бартащук, В. Вергуна, А. Заблоцького,
В. Коломійця, О. В. Литвиненка, О. Пархоменка, Н. Пилипенко. Такі дослідники, як
О. Бочковський, Я. Воскобойников, Л. Городенко, С. Коркосенко, І. Михайлин вивчають ЗМІ в
історичному аспекті їхнього розвитку. Дослідженням теоретико-методологічних основ
діяльності мас-медіа займаються В. Бебик, О. Сидоренко, О. Голік, О. Гриценко, Т. Заусенко,
В. Здоровега, В. Іванов, С. Квіт. Різні методи впливу й маніпулювання свідомістю за
допомогою традиційних та Інтернет-ЗМІ аналізуються у працях О. Ануфрієвої, В. Бадрак,
О. Василевич, В. Різуна, Т. Семигіної, О. Холода, С. Шандрук, О. Шерман. Аналіз
законодавства, що регулює діяльність ЗМІ, висвітлено у працях О. Целуйка, С. Демського,
О. Бондаренко.
Метою статті є розкриття поняття, функцій, рис та особливостей блогосфери як засобу
масової комунікації в контексті розвитку інформаційного суспільства.
Виклад основного матеріалу. В сучасному інформаційному середовищі ХХІ ст.
найбільшої популярності набув такий засіб масової комунікації, як Інтернет – потужна мережа
комп’ютерів, з’єднаних в єдиний інформаційний простір, який відкриває доступ до будь-яких
© Яременко С.А., Бабій Д.В., 2021
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розміщених в ньому інформаційних баз даних (текстової, аудіо- чи візуальної інформації),
надає змогу їх використовувати, обмінюватися даними, вступати в комунікацію з
необмеженою кількістю осіб. До мережі Інтернет підключені тисячі бібліотек, підприємств,
органів управління тощо. Однією з рис Інтернету є високий ступінь незалежності
інформаційних пакетів, оскільки вони не підпадають під цензуру.
Розвиток засобів масової комунікації в мережі Інтернет спричинив зміни в суспільній
психології, способі мислення людей. Такі засоби стали важливим чинником створення
особистостей нового типу з особливою психологією та поведінковими реакціями, що
реалізують ідеологічний, політичний вплив на людей, згуртовують їх в єдине ціле. Вплив
мережі Інтернет на громадськість зумовлюється щонайменше двома функціональними
завданнями:
1) відображення, фіксація, моделювання дійсності, тобто подій, фактів, соціальних
відносин, а остаточним продуктом є інформація про цю дійсність;
2) зміна соціальної реальності й управління нею, утвердження, підтримання і трансляція
ціннісних, нормативних орієнтирів суспільства, контроль за реалізацією управлінських рішень,
регулювання соціальних відносин.
На практиці відокремити ці завдання важко, оскільки вони реалізуються в єдиному
соціально-інформаційному просторі. До того ж процес функціонування Інтернет-ЗМІ за своєю
природою є цілісним, важко піддається диференціації на рівні безпосередніх дій.
На сучасному етапі науковці активно сперечаються чи залишиться друковані видання:
книга, газета або журнал, чи їх витіснять електронні ЗМІ. Однак, ДСТУ 7.83-2001 визначає, що
електронне видання – це електронний документ (сукупність електронних документів), який
пройшов редакційно-видавничу підготовку, призначений для поширення у незмінному
вигляді. Окреслене поняття не є, на нашу думку, точним, оскільки завдяки технічним
можливостям, вигляд видання можна змінювати, або ж взагалі видаляти всі згадки про
існування певного ресурсу.
Науковці наголошують, що попри суттєві специфічні можливості, мережа Інтернет
характеризуються такими загальними особливостями:
– широта аудиторії, спрямованість і швидкість інформаційного впливу;
– сила, комунікативність, постійність і багатофакторність впливу;
– єдність пропагандистського, виховного та інформаційного впливу;
– різноманіття методів і форм впливу;
– доступність, поширеність, динамічність інформації.
Існують такі характерні ознаки мас-медіа в мережі Інтернет:
– публічність (необмежене, персоніфіковане чи неперсоніфіковане коло споживачів);
– наявність спеціальних технічних засобів;
– непряма, розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних партнерів;
– різноманітність контингенту аудиторії;
– переважна односпрямованість впливу від комунікатора до реципієнта [2].
Блог – це вид Інтернет-видання, розміщене на певному сайті, який постійно оновлюється
і може містити в собі записи, зображення чи мультимедіа.
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає поняття «блог» як вебсайт, основний зміст якого – записи, статті або інші форми публікацій, що регулярно
додаються; мережевий журнал подій чи мережевий щоденник із авторськими міркуваннями,
коментарями та гіперпосиланнями. Необхідно додати, що, найчастіше, автори блогів
розміщують або авторські матеріали, або посилання на матеріали обраних Інтернет-джерел [1].
Метою діяльності будь-якого засобу масової інформації є досягнення конкретних
результатів як у сфері свідомості, так і практичних вчинків людини, групи людей, органів
влади, громадських організацій тощо.
Як стверджує відома дослідниця Олена Кузнецова в дослідженні «Ідентичність блога і
ЗМІ», блогосфера стає засобом масової комунікації, якщо кількість аудиторії сягає більше
1 000 осіб [3, 120].
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Вміст блогу – це полоса, на якій в хронологічному порядку згідно з датами їхньої
публікації блогер публікує один за одним дописи, так звані пости. Оскільки з часом у блозі
накопичується багато постів, зазвичай, ця стрічка займає кілька веб-сторінок, тому
найостанніший пост займає верхню частину першої сторінки, і чим давніше, тим нижче від
нього містяться попередні пости, наприклад, всі пости за останній тиждень, друга сторінка
присвячена постам за тиждень до того, третя сторінка ще давнішим, і так далі. Зазвичай
сторінки блогу також містять посилання на архів блогу, тобто на попередні, згруповані за
місяцями і роками пости. Отже, навігація блогу в хронологічному порядку є дуже легкою.
В середньому довжина замітки блогу становить 101 слово, заголовок – 2-3 слова.
Майже половина всіх постів у блогах мають зображення, флеші, відеоролики.
Особу, яка постійно веде і оновлює блог, називають блогером. Професіоналізм блогера
визначається популярністю блогу: кількістю постійних читачів, лінків, відвідувачів. Чим
більша аудиторія, тим привабливіші блоги для рекламодавців. Тому блоги можна розглядати і
як комерційний проєкт.
Позитивною рисою ведення блогів є, безсумнівно, відсутність контролю при виборі
теми. Блогер найчастіше сам продумує концепцію власного видання (якщо така у нього є), сам
себе редагує і на власний розсуд публікує матеріали. Очевидним позитивом є легкий доступ до
видання, до його архівів. Безперечно, власник, за бажання, може повністю видалити всі
згадки про блог або його публікації (ті, які не були опубліковані на інших сайтах). Також автор
не має хронологічних меж: не зобов’язаний періодично оновлювати блог, може писати на
актуальні та цікаві теми, які інколи обмежуються специфікою сайту: про культуру, політику,
економіку.
Негативна сторона блогів стосується переважно користувачів, які ніколи не можуть на
100% довіряти публікаціям, оскільки останні можуть містити недостовірну, суб’єктивну,
застарілу інформацію.
На думку дослідниці Щедрової Г.П., блогосфера як частина комунікативного простору
характеризується низкою специфічних рис, таких як глобальність і демократизм: розмиті межі
форм спілкування (відсутність чітких політичних, державних, економічних, соціальних і
вікових обмежень) створюють можливості для включеності користувачів зі всього світу,
міжкультурної, масової та міжособистісної комунікації. Характеризуючи риси блогосфери,
вона наголошує й на таких її особливостях: суб′єктивність – висловлена позиція автора
зазвичай відірвана від думки групи і представляє погляд певної особи, наприклад,
індивідуального політика; використання анонімного авторства – прийом, який дозволяє
уникати стереотипів або персоніфікації позиції, висловленої у блозі (тобто блогери
намагаються привернути увагу більше до проблеми, аніж до спікера); гіперлокальність, тобто
інформування про проблеми або події від імені обізнаного суб′єкта з певної теми;
просторовість – блогосфера не обмежується кордонами, континентами, юрисдикцією держав.
Саме тому блог є носієм міжнародної інформації й одночасно каналом її розповсюдження [4,
365].
Загальновідомо, що мережа Інтернет забезпечує представникам різних суспільних груп
можливість публічно висловлювати свої думки, знаходити та об’єднувати однодумців, чітко
формулювати та представляти в суспільстві свої інтереси. Проте науковці застерігають, що
блогосфера може служити різним, не тільки демократичним, цінностям: як розвивати у людей
прагнення до свободи, соціальної справедливості, допомагати їм у компетентній участі в
політиці, так і духовно обмежувати, дезінформувати, залякувати населення, формувати
недовіру і страх.
Залежно від авторства блоги класифікують таким чином:
Особисті – публікуються від імені автора.
Від імені особи – блоги ведуться від імені відомої особи, нерідко без її відома. Однак,
інколи за наповненням такого блогу слідкує блог-секретар.
Групові.
Суспільні.
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Беззаперечним є вплив Інтернет-ЗМІ на суспільну думку населення в кожній країні,
оскільки основною функцією мас-медіа є інформування, що полягає у наданні людям
інформації для роздумів. Існує багато чинників, від дії яких залежить популярність
блогосфери. Це – авторитет автора (блогера), форма подачі інформації, характер аудиторії,
рівень розвитку суспільства в цілому.
Блоги з багатотисячною аудиторію, інформацію, для яких допомагають збирати й
опрацьовувати група осіб, за своєю організацією роботи нагадують редакцію Інтернет-ЗМІ.
Такі блоги завдяки якісній, оригінальній, незаангажованій, перевіреній інформації стають
Інтернет-ЗМІ. Про таких блогерів можна сказати, як зауважує Кузнецова О., що вони зробили
себе журналістами і створили собі й іншим місце на ринку праці [4, 365].
Серед функцій блогосфери дослідники виділяють найголовніші:
– інформаційна – спрямована на задоволення інформаційних потреб індивідів і
соціальних груп щодо різноманітних подій в суспільстві та світі;
– комунікативна – полягає в організації інформаційної взаємодії між різними
соціальними верствами населення, а також між громадськістю та джерелом її інформування.
Проте найважливішою функцією блогосфери є формування суспільної думки серед
членів того чи іншого середовища. Ця функція полягає в сприянні своїй аудиторії у виробленні
й поширенні певних соціально-політичних орієнтацій чи цінностей. Хоча окремі блоги
привертають увагу аудиторії як безконтрольні, інтерактивні, швидкісні засоби масової
комунікації.
В цілому блоги сприяють розвитку демократії, соціалізації аудиторії, розвитку свобод,
зокрема свободи слова, свободи ЗМІ, свободи доступу до інформації, свободи вираження
думки, свободи оцінки, свободи масової комунікації.
Висновки. Ефективність функціонування медіасфери визначається ступенем її впливу на
політичну, економічну, соціальну, культурну сфери життя суспільства. Найважливішою
функцією Інтернет-ЗМІ є формування громадської думки серед членів того чи іншого
суспільства. У дослідженні з’ясовано, що діяльність засобів масової комунікації полягає в
забезпеченні обміну соціально важливою інформацією між великими групами людей в межах
певного соціального мікросередовища. Зокрема в нашій роботі визначено, що блогосфера є
соціальним інститутом, який забезпечує збирання, опрацювання і розподіл інформації в
масовому масштабі на основі певних закономірностей, панівних у суспільстві.
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ЯРЕМЕНКО СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, БАБИЧ ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА.
СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ БЛОГОСФЕРЫ. Исследовано понятие
блога как средства массовой коммуникации, раскрыты теоретические аспекты
функционирования
блогосферы
в
современном
информационном
обществе,
проанализирована структура, функции и особенности блогосферы в Украине. Показано, как
происходит деятельность средств массовой коммуникации для обеспечения обмена
социально важной информацией большими группами людей в пределах определенного
социальной микросреды - блогосферы.
Ключевые слова: массовая коммуникация, Интернет-СМИ, блогосфера, блог,
социальные медиа.
YAREMENKO SVETLANA, BABICH DARYA. ESTABLISHMENT OF MASS MEDIA IN
THE MODERN INFORMATION ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE OF THE
BLOGOSPHERE. The concept of the blog as a means of mass communication is studied, the
theoretical aspects of the functioning of the blogosphere in the modern information society are
revealed, the structure, functions and features of the blogosphere in Ukraine are analyzed. It shows
how the mass media works to ensure the exchange of socially important information between large
groups of people within a certain social microenvironment - the blogosphere.
Key words: mass communication, Internet media, blogosphere, blog, social media.
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