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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

 
UDC 657 

 

FEATURES OF SMALL BUSINESS IN POLAND:  

ACCOUNTING AND TAXATION 

 

ANDRUSHKO RUSLANA, associate professor of the department of accounting 

and taxation Lviv national agrarian university, Lviv,  Ukraine 

MYRONCHUK ZORIANA, associate professor of the department of accounting 

and taxation Lviv national agrarian university, Lviv,  Ukraine 

 

Summary: Poland has much better conditions for doing business than Ukraine. 

Here it is necessary to spend less time and forces for drawing up the accounting 

reporting, introduction of the account. The main advantage for entrepreneurs in 

Poland is the introduction of online accounting. 

Key words: small business, business entities, accounting, taxation, online 

accounting, franchising, beneficial. 

 

Introduction.  At the present stage, the development of small business should 

contribute to the creation of a positive image for Ukraine and ensure an efficient 

market economy in order to integrate it into the European and world systems. 

Poland has much better conditions for running a small business than Ukraine. 

Here you need to spend less time and effort to prepare financial statements and 

accounting, and so on. The main advantage for Polish entrepreneurs is the 

introduction of online accounting, here changes in tax legislation do not happen so 

often, all innovations are always rational and reasonable. In Ukraine, as in Poland, 

personal income tax, income tax and VAT together provide more than two thirds of 

all tax revenues to the consolidated budget of the country.  
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Results of the research. Today, the most optimal for the creation of small 

business by Ukrainian companies is the Republic of Poland. 

As Poland is a member of the EU, companies registered on its territory have 

every opportunity to freely trade in goods or services not only within the Polish 

market (which is about 38 million consumers), but also the EU market as a whole, 

which amounts to about 550 million consumers). 

When buying a company in Poland, you can get the following benefits: 

 in the shortest possible time you can get a functioning firm. This eliminates the 

need for business registration in various government agencies (registers, courts, etc.). 

The new owner does not need to reopen a bank account, identification numbers in the 

tax office. The company he buys already has the full package of important documents 

necessary for its proper functioning. They do not need to be redesigned or reworked, 

which is very convenient for the new owner; 

 after buying a company, you can start a business almost immediately, negotiate 

with potential partners or buyers, sign contracts or receive orders for the sale of goods 

or services; 

 the new owner can easily obtain a business loan. He can also participate in 

tenders; 

 after buying the company you can get a work permit in Poland or even 

immigrate for permanent residence in this country. 

The potential owner of a Polish company must prepare a package of documents to 

make its purchase: 

1. Copies of passports of buyers and members of the company's board. 

2. Information about the place of residence of the founders of the company. 

3. Data indicating the distribution of shares in the authorized capital of the new 

company. 

4. Information that reflects the distribution of basic management functions 

between business co-owners. 

5. Data on what kind of economic activity the future owner plans to be engaged 

in. 

6. Power of attorney to represent interests. It must be notarized by the country in 

which the buyer resides. 

When choosing a ready-made business in Poland, you need to consider another 

option to buy a franchise. This allows any foreigner to engage in business activities 

without additional difficulties. This eliminates the need for very large initial 

investments, and each buyer receives support from the franchisor in Poland. But we 

must not forget that the conditions for obtaining a franchise and its cost may be 

different. 
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As a result, every foreigner will receive many benefits after buying a ready-made 

Polish company. He does not need to invest in promoting the business in the market, 

which is necessary after opening a new company. The new owner is relieved of the 

obligation to purchase equipment or recruit staff because they are already present in 

the operating company. 

When registering any company in Poland, it is given a legal address. It must 

correspond to the actual location of the company. Most often, the legal address 

indicates the location of the work office, and sometimes it is virtual. 

When assigning this information to the company, we must not forget that they are 

reflected in all official documents sent to any government agency. This address will 

also receive company correspondence, letters from the tax inspection and other 

services. 

In Poland, there are great advantages for those entrepreneurs who have their own 

or rented premises. It is used to establish a legal address. In the absence of premises, 

you can use a very convenient service for many entrepreneurs – "virtual office". It is 

also easy to rent an office in any convenient location. 

There are many benefits to opening a virtual office. Its owner is exempt from 

finding a room that should have the optimal cost and location, from concluding 

additional agreements (purchase or lease). The saved funds should be spent rationally 

– to promote the company on the market, to purchase the necessary equipment or to 

attract relevant specialists. 

It is advantageous to open a virtual office when the owner of the company does 

not plan to be permanently in Poland for business activities. If he only occasionally 

visits the country to conduct important negotiations or sign agreements, there is no 

better option. It is also beneficial in other cases: 

 the firm will not be fully operational for some time. The owners plan only to 

conduct research on the existing market; 

 for the effective operation of the company it is necessary to carry out many 

preparatory operations - to find an office, hire employees, buy equipment, transport 

and more; 

 the company does not need office space to carry out its activities; 

 the company works in the field of IT services. 

During the implementation of business activities in any direction there is a need 

to obtain a variety of legal services. Legal support of business is very important at the 

stage of obtaining certain licenses and permits, which allows you to conduct your 

business without hindrance. The need for such services can be permanent or one-

time. In each case, a contract must be concluded with a special company that 
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provides legal services. It usually provides a one-time fee or the availability of 

monthly payments, the amount of which depends on the terms of cooperation. 

For a foreigner in this country there are many questions both at the stage of 

registration of the company and during its operation. And constant support by 

qualified and experienced lawyers will help to avoid many problems, including 

payment of penalties and even closing of firm. 

If you analyze the international practice of starting a business, most successful 

firms do not include in their staff a specialist in law. It is more profitable for them to 

hire a special firm that will provide legal support on a regular basis or when the need 

arises. This solution has many advantages: 

 financial savings, because a full-time lawyer needs to be paid a salary and 

provide appropriate social guarantees; 

 hiring a special firm, the business owner can get advice from experts in various 

fields of law; 

 guarantee of quality of services; 

 no need to select qualified personnel for legal business support; 

 ensuring the confidentiality of the information provided. 

Despite this, it is difficult for foreigners to adapt to the existing conditions at the 

beginning of their business. The owner of the company needs qualified assistance in 

compiling reports and entering accounting, which is part of success in the market. 

There are three options for organizing such a process in Poland: 

 self-introduction of accounting, which requires certain knowledge and skills. 

This option is associated with many risks, because the owner of the company is not 

always competent enough to address important issues; 

 inclusion of an accountant in the company's staff. This option is beneficial for 

large firms with heavy financial turnover. To hire an accountant, he needs to pay a 

monthly salary and provide appropriate social guarantees, which involves significant 

costs; 

 accounting support of business by competent firms. The easiest and most 

profitable option for business owners in Poland. The specialists of the involved 

companies take on the responsibilities of organizing accounting for a fixed fee. More 

than 60% of entrepreneurs in Poland use the services of such companies [2]. 

When ordering the services of an external company for accounting and tax 

support, you can count on some guarantees. An entrepreneur enters into a Civil 

Liability Agreement with such a firm. This guarantees the owner of the company that 

in case of disputes, the accounting company assumes the payment of all fines to the 

supervisory authorities. The entrepreneur may not worry about the quality of services 

provided and the appearance of sanctions in case of errors in the reporting 
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documentation. He will not receive such guarantees if he hires an accountant or does 

everything himself. After concluding an agreement with a specialized company, it 

ensures the timely submission of the necessary accounting and tax reports to the 

relevant regulatory authorities and the proper organization of accounting, taking into 

account the current legislation in the state. 

Companies of various types are required to keep full accounts, taking into 

account all the requirements of the law. Usually private entrepreneurs compile a book 

of income and expenses. 

Each company can choose the length of the reporting period, which is one month 

or quarter. The financial year of Poland completely coincides with the calendar year. 

It lasts a standard twelve months.  

The choice of taxation system is an important issue, because when it is chosen 

correctly, it allows you to save money and considerable [1]. 

The Republic of Poland is characterized by one of the most optimal levels of 

taxation among other EU countries. For example, the income tax in Poland is 19%, in 

Germany – 30%, in Estonia – 21%, in Hungary – 20.6%. At the same time, the 

legislation provides ample opportunities to include certain costs incurred in the costs 

of the firm.  

Particular attention should also be paid to value added tax (VAT), which is 23% 

and is returned to the payer's account "in cash" within the statutory period [2]. 

The probability of inspections of newly established firms by the fiscal authorities 

during the first three years of operation is minimal. Exceptions may be cases where 

the newly established firm initiates a refund of significant amounts of VAT. 

Legal entities are released from the obligation to submit a declaration every 

month or quarter. However, there is a financial obligation to pay the advance by the 

20th of each subsequent reporting period. 

Conclusions. In order to simplify the process of starting a business as much as 

possible, Polish law provides opportunities to create companies not only in a short 

time, but also without the mandatory presence of the founders in Poland. At the same 

time, according to Polish law, an enterprise founded and managed by foreign 

nationals has the same rights as other business entities.  

As a result, some companies are on the path of maximum cost optimization, 

reducing the volume of their activities, while others are looking for new markets and 

more stable conditions for entrepreneurship. In this context, a promising direction for 

further development for Ukrainian companies is to start and conduct small business 

in the European Union. This is evidenced by both the prevailing European integration 

sentiments of Ukrainians and the fact of signing the Association Agreement between 

Ukraine and the EU.  



12            Креативність, підприємництво, інновації:  

               управлінські та освітні тренди майбутнього (IMPULS 2021) 
 

 

References: 
1. Andrushko R.P., Rulenko D.I. Current issues of accounting and taxation of small businesses. 

Modern problems and prospects of accounting, analysis and control in the context of globalization 

of the economy: materials. Х International. scientific-practical conf. (December 1, 2018). / resp. ed. 

V.V. Chudovetsʹ. Issue 12. P. 1. Lutsk: IVV Lutsk NTU, 2018. Pp. 297-300. 

2. Lorem ipsum dolor 1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

(OPP) [Electronic resource]  

 

 

UDC 324.477 

 

HUMANE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION:  

THEORETICAL FOUNDATIONS 

 

MYKOLENKO O., PhD in Economics, V.N. Karazin Kharkiv National 

University, Kharkiv, Ukraine  

STRAPCHUK S., PhD in Economics, National University of Pharmacy, Kharkiv, 

Ukraine 

 

Summary. The research aims at developing the concept of humane 

entrepreneurship with regard to achieving sustainable development goals by 

countries, which are members of United Nations Organizations. We have suggested 

that Leadership Theories as well as Corporate Social Responsibility concept could be 

the part of conceptual framework.  
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Most recently, Humane Entrepreneurship has been widely discussed in both 

academic and business communities (Ki-Chan Kim
 
 et al., 2018). The new concept 

emphasizes a new approach to doing business with sustainable view on environment, 

society and employees. According to the concept, Humane Entrepreneurship could be 

defined through the integration of Entrepreneurial Orientation Theory (EOT), 

Corporate Social Responsibility (CSR), and Leadership Theories. Humane 

Entrepreneurship is a new concept that has to be further explored and enriched with 

more theorization. In order to study the relationship between different factors, 

including firm’s performance, and humane entrepreneurship orientation, to find direct 

or indirect links, to identify mediate/ moderate effects, we need to address the 

question how to identify and measure humane entrepreneurship orientation. Thus, our 

research investigates the most frequently used concepts revealing entrepreneurial 

orientation, social responsibility and leadership to produce a measurement instrument 

for humane entrepreneurship orientation and lend a fresh perspectives to the topic.  
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The last decade business models of many companies have been changed to bring 

new developmental perspectives. More and more companies follow the Sustainable 

Development Goals (SDGs) and focus on sustainable growth in the long term. 

Humane entrepreneurship could be the tool to ensure sustainable development of 

companies. And interpreting and conceptualizing of the outlined term is of great 

importance. 

Humane Entrepreneurship Orientation, firstly, focus on people as the core driving 

force of sustainable value creation (Jun et al., 2018). Mentioned concepts of 

leadership and corporate social responsibility cover various aspects of management 

system, which includes employee health and safety policies, basic and industry-

specific safety training, development opportunities, etc.  

For instance, transformational leadership is related to a leader’s charismatic 

behavior, intellectual stimulation, or meeting employees’ emotional needs for 

broadening and elevating the interests of employees in an organization (Bass and 

Avolio, 1990).  

Corporate Social Responsibility concept covers a company’s capacity to increase 

its workforce loyalty and productivity through rewarding, fair, and equal 

compensation and financial benefits. This concept also focuses on long-term 

employment growth and stability by promotion practices, lay-off practices, and 

relations with retired employees (DSD). 

In addition, it measures a company’s ability to maintain diversity, provide equal 

opportunities regardless of gender, age, ethnicity, religion or sexual orientation, and 

promote work-life balance. 

Thus, humane entrepreneurship is not only about doing business profitable. 

Competence framework (EntreComp) defines entrepreneurship as a transversal 

competence, which applies to all spheres of life: from nurturing personal 

development, to actively participating in society, to (re)entering the job market as an 

employee or as a self-employed person, and also to starting up ventures (cultural, 

social or commercial) (Bacigalupo et al., 2016). It encompass different types of 

entrepreneurship, including intrapreneurship, social entrepreneurship, green 

entrepreneurship and digital entrepreneurship. It applies to individuals and groups 

(teams or organizations) and it refers to value creation in the private, public and third 

sectors and in any hybrid combination of the three. In this context, humane 

entrepreneurship generates value in a sustainable way from employees and 

environment point of view. 

Further research will be focused on the combination of both theories on the way 

to develop the concept of humane entrepreneurship. 
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Анотація: розглядається поняття бенчмаркінгу як інструменту 

забезпечення конкурентоспроможності продукції , його особливості, наукові 

підходи до його вивчення та переваги.  

Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможності продукції, бізнес-

процеси. 

 

Summary: the concept of benchmarking as a tool to ensure the competitiveness of 

products, its features, scientific approaches to its study and benefits.  

Key words: benchmarking, product competitiveness, business processes. 

 

В умовах пандемії та кризових явищ в економіці на ринку все більше 

посилюється конкуренція, і в зв’язку з цим у підприємств виникає необхідність 

моніторингу та вивчення діяльності фірм-конкурентів і компаній, які є лідерами 
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ринку. Для оптимізації власної діяльності і формування конкурентних переваг 

компаніям необхідно аналізувати конкурентів, досліджувати їх прийоми роботи 

і впроваджувати кращий досвід в свою діяльність. Суть цього підходу в 

світовій практиці бізнесу відображена в понятті бенчмаркінг. Одним з основних 

методів, що дозволяють підприємству постійно розвиватися і бути попереду 

своїх конкурентів, є бенчмаркінг.  

Термін «бенчмаркінг» прийшов в економіку з геодезії і походить від 

англійського слова «benchmark» – орієнтир, еталон. Зародження економічної 

концепції відносять до початку ХХ століття. Так, вперше до основ 

бенчмаркінгу звернулися японські компанії, яким необхідно було відновлювати 

свої сили після Другої світової війни. З 1950-х рр. японські фахівці почали 

активно відвідувати провідні компанії США і Західної Європи, щоб перейняти 

передовий досвід. Такі поїздки називалися «індустріальними турами», але 

процес їх проведення був ідентичним бенчмаркінгу. Період запозичення 

західних технологій тривав до 1970-х років – до того моменту, як японські 

компанії зрівнялися за ефективністю з західними конкурентами [1, с. 68]. 

Далі бенчмаркінг активно перетворювався, переходячи з продуктового на 

конкурентний орієнтир, а далі – на процесний і стратегічний. Але при цьому він 

не залишався осторонь і від інших економічних тенденцій. Наприклад, 

простежується тісний зв’язок між бенчмаркінгом і концепцією комплексного 

управління якістю – TQM. Їх зв’язок і комплексне використання згодом стає 

частиною культури безперервного вдосконалення компанії. 

Наукові підходи до визначення сутності бенчмаркінгу наведено в таблиці 1. 

З урахуванням наведених визначень, нами сформульовано власне 

визначення бенчмаркінгу: це систематичне вивчення, порівняння та аналіз 

ключових показників, процесів, функціональних особливостей і тенденцій 

компанії з аналогічними показниками не лише своїх конкурентів, але і лідерів з 

інших областей, виявлення розривів компанії та шляхи їх усунення за 

допомогою впровадження кращого досвіду. 

У сучасних ринкових відносинах від людей вимагається володіння 

кращими, ніж раніше, знаннями, майстерністю. Важливим завданням для будь-

якої компанії є забезпечення ефективної діяльності, високої 

конкурентоспроможності та перспективності бізнесу. Успішне вирішення 

завдання можливе шляхом розробки і впровадження системи стратегічного 

управління компанією, розвитком її можливостей на ринку. Останнє 

досягається відповідними умовами та засобами, необхідними для реалізації на 

ринку обраного компанією поведінки, зміцнення конкурентних переваг, 

вироблення стратегії досконалості, у т.ч. – за рахунок бенчмаркінгу [2]. 
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Таблиця 1. 

Наукові підходи до визначення сутності бенчмаркінгу 

Автор, джерело Визначення 

Воробйова Н.П. [5] 

«процес  ретельного  аналізу  продуктивності  підприємства  і  

підприємств-лідерів,  наближення  чи  випередження  кращих  

у  своїй галузі» 

Донован Р. [9] 

«чітко структурований, динамічний, стратегічний/тактичний 

процес прийняття рішення,  метою  якого  є  поліпшення  

роботи  підприємства з урахуванням результатів конкурентів і 

наявних результатів» 

Пилипчук В.П., 

Шиманська А.А. [6] 

«особливий інструмент вивчення досвіду кращих гравців 

ринку, що позитивно впливає на ефективність маркетингової 

діяльності власного підприємства, за умови  проведення  

якісного  аналізу  і  правильного застосування отриманих 

результатів» 

Артеменко Л.П. [1] 

«розуміння  деталей  власних  бізнес-процесів, аналіз бізнес-

процесів інших компаній, порівняння результатів своїх 

процесів з результатами  аналізованих компаній  та  

впровадження  необхідних змін для скорочення розриву» 

Христенко О.В., 

Манжо С.А. [7] 

«систематична  діяльність  підприємства,  яка  передбачає 

вивчення  та  використання  передового  досвіду підприємств  

визначеної  галузі  для  поліпшення діяльності  даного  

підприємства  та  завоювання ним бажаної конкурентної 

позиції на ринку» 

Шинкарук О.В. [8] 

«систематичний  спосіб  визначення,  розуміння  і  розвиток  

найліпших  за  якістю продуктів,  послуг,  дизайну,  

обладнання,  процесів і практик із метою поліпшення реальної 

ефективності організації» 

Джерело: сформовано автором 

 

Таким чином, до завдань бенчмаркінгу входить пошук найкращих бізнес-

практик і т.д. для їх впровадження в діяльність компанії. Йдеться про побудову 

певної моделі «досконалої організації», характеристики якої вибираються з 

кращих характеристик існуючих аналогічних компаній.  

Бенчмаркінг має безліч переваг в порівнянні з іншими методами 

конкурентного аналізу: 

 допомагає переймати досвід як партнерів, так і конкурентів; 

 дозволяє в найкоротші терміни знизити витрати, пов’язані з 

нововведеннями; 

 дозволяє поліпшити основні фінансові показники; 
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 надає доступ до нових технологій і методів управління компанією; 

 допомагає об’єднати обрану стратегію і зусилля підприємства [3, с. 79]. 

В якості інструментів бенчмаркінгу можуть використовуватися:  

 аналіз затребуваності офіційних сайтів підприємств-конкурентів; 

 порівняльний аналіз задоволеності (відгуків) споживачів продукції; 

 порівняльний аналіз конкурентоспроможності підприємств з 

використанням бального методу. 

Конкурентний бенчмаркінг покликаний стати одним з інструментів 

підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах 

глобалізованої економіки, оскільки володіє безперечним потенціалом для 

пошуку нових конкурентних переваг [4, с. 203]. 

Таким чином, бенчмаркінг відрізняється від «сліпого» копіювання переваг 

конкурентів та особливостей, які варто засвоїти до того, як підприємство почне 

функціонувати. Головне в бенчмаркінгу – оцінити причинно-наслідкові зв’язки, 

які призвели до сучасного конкурентного стану партнера. Для цього вивчається 

не стільки нововведення, скільки умови, в яких вони були введені. Бенчмаркінг 

не повинен бути припинений після першої вдалої практики – завжди є ризик 

виникнення повторної кризи, з якою впоратися буде набагато складніше. 
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Анотація: В статті охарактеризовані основні пріоритетні напрямки 

розвитку банківської системи України до європейського економічного 

простору, а саме: забезпечення економічного суверенітету; гармонізація 

інтересів України; прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу; 

безперервність процесів інтеграції. 

Ключові слова: банк, банківська система, капітал, 

конкурентоспроможність, ліквідність, економічні нормативи, інтеграційні 

процеси, інтеграція. 

 
Summary: The article describes the main priority areas of development of the 

banking system of Ukraine to the European economic space, namely: ensuring 

economic sovereignty; harmonization of Ukraine's interests; transparency of foreign 

capital penetration mechanisms; continuity of integration processes. 

Key words: bank, banking system, capital, competitiveness, liquidity, economic 

standards, integration processes, integration. 
 

Приєднання України до Світової організації торгівлі в 2008 році стало 

важливим етапом євроінтеграційного процесу нашої країни. Інтеграція України 

до європейського економічного простору приводить до посилення конкуренції 

на ринку капіталу та банківських послуг. Необхідність інтеграції банківської 

системи України у світове господарство не викликає сумнівів, це усвідомлюють 

усі учасники політичного та економічного процесів у країні. Але її реалізація 

потребує розробки тактики та стратегії входження у європейський економічний 

простір на основі вивчення досвіду інших країн. Саме розуміння основних 

принципів політики євроінтеграції та напрямів конкурентних переваг 

вітчизняних банків, може забезпечити їх конкурентоспроможність та 

утримувати лідируючи позиції в європейському середовищі. 

На сьогодні банки є головними суб’єктами міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин. Поява іноземних філій сприяє розширенню 

спектра міжнародних банківських продуктів і послуг, оскільки таке розширення 

зумовлене, по-перше, об’єктивною потребою залучення бізнесом додаткових 
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ресурсів на внутрішні ринки для забезпечення його стабільного розвитку. По-

друге, воно органічно поєднується з транснаціональним характером 

банкрутства як різновидом комерційної діяльності й підпорядковується 

закономірностям диверсифікації розвитку бізнесу як такого. Процеси 

економічної глобалізації в банківській системі крізь призму вимог адаптації 

банківської системи України до світових та європейських стандартів 

потребують визначення її сутнісних ознак [1, с. 390]. 

Основними принципами політики євроінтеграції банківського сектору 

України є:  

1. Забезпечення економічного суверенітету України в умовах посилення 

інтеграції з країнами ЄС.  

2. Гармонізація інтересів України та її банківського сектору з інтересами 

країн ЄС в процесі посилення інтеграційних процесів в економіці та 

банківському секторі.  

3. Прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський 

сектор України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та 

банківської системи.  

4. Безперервність процесів інтеграції України з ЄС та забезпечення умов 

підвищення ефективності впливу банківської системи на темпи і масштаби 

вітчизняного товарного виробництва.  

Процес адаптації вітчизняної банківської системи до європейських 

стандартів вимагає певного перехідного періоду. Разом з тим, виникає питання 

визначення послідовності та пріоритетності запровадження змін у банківське 

регулювання. Вирішення цього завдання передбачає вивчення наслідків 

запровадження в Україні норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких 

лежать правила Базельського комітету з питань банківського нагляду [2]. 

Вітчизняні комерційні банки мають конкурентні переваги у таких 

напрямках:  

1. Здатність сплачувати високі відсоткові ставки із залучених ресурсів, що 

обумовлює їх привабливість як для вітчизняних так і для європейських клієнтів.  

2. Достатньо високий рівень технічних можливостей комерційних банків.  

3. Наявність суспільного попиту на кредитні ресурси та передумов для 

рішучого реформування банківського сектору і суспільних відносин в 

реальному секторі економіки відповідно до європейських стандартів та 

принципів.  

4. Високий рівень освіти та грамотності населення при одночасно низькій 

вартості праці банківського персоналу у порівнянні з більшістю європейських 

країн.  
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5. Значний ресурсний та економічний потенціал економіки країни для 

подальшого розвитку підприємницької діяльності [3, с. 177]. 

Якщо фінансову інформацію банки розкривають у достатньому обсязі, то 

частина нефінансової інформації, зокрема стратегії управління ризиками та 

параметри ризиків, концентрація ризиків, оцінка фінансових інструментів – 

практично не розголошується. Таким чином, Національний банк України у 

сфері підвищення прозорості банківської системи повинен проводити 

цілеспрямовану політику щодо внесення інституційних змін і доповнень у 

нормативні акти, що регулюють банківську діяльність, з метою зобов’язання 

банків більш повно розкривати інформацію фінансового і нефінансового 

характеру [4, с. 121]. 

Також на нашу думку необхідно переосмислити роль і місце системи 

гарантування вкладів в Україні, адже з урахуванням того, що початковою 

метою створення систем страхування депозитів були не захист вкладників, а 

підвищення стійкості банківської системи. Саме тому хеджування банківських 

вкладів повинно мати не тільки соціальний, а й економічний характер. 

Національна банківська система, включаючи банки з іноземним капіталом, є 

підсистемою економіки України. Механізми регулювання банківської 

діяльності мають розвиватися із врахуванням необхідності як забезпечення 

стабільності банківської системи та захисту інтересів клієнтів банків, активною 

участю банків в реалізації пріоритетних завдань економічного розвитку країни. 

Все це передбачає визначення на державному рівні довгострокових 

стратегічних пріоритетів економічного розвитку країни; покращення 

інвестиційного та бізнес-клімату, що призведе до зростання кількості 

платоспроможних позичальників, розширення перспектив отримання прибутків 

через активізацію економічної діяльності в країні; розвитку механізмів 

спільного фінансування пріоритетних економічних проектів 

(державно-приватне партнерство); завершення пенсійної реформи та розбудови 

небанківського сектору фінансової системи; підвищення норм нагромадження; 

заохочення спрямування нагромаджених фінансових, технологічних та 

організаційних ресурсів на інноваційні цілі. 

Проведення централізованої збалансованої політики з покращення клімату в 

банківській систему України призведе до розвитку банківських установ, 

розширення ринку банківських послуг, стимулювання попиту на них і 

отримання банками доходів, необхідних для подолання наслідків кризи та 

непідготовленості банківської системи України до викликів національної 

економіки. 
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Анотація: Впродовж тридцяти років головною метою розвитку країни 

була інтеграція з Європейським Союзом. Отримання країною членства в ЄС 

призвело до глобальних змін в робочому процесі та управлінні підприємств, 

організацій та установ. Співробітництво України та ЄС сприяє формуванню 

комплексних інструментів, їх використання є базисом сталого економічного 

зростання та впровадження євростандартів на вітчизняних підприємствах 

задля підвищення якості товарів та послуг. 

Ключові слова: євроінтеграція, розвиток підприємництва, підприємство, 

малий бізнес. 

 

Summary: For thirty years, the main goal of our country's development was 

integration with the European Union. The country's accession to the EU has led to 

global changes in the work process and management of enterprises, organizations 

and institutions. Cooperation between Ukraine and the EU contributes to the 

formation of comprehensive tools, their use is the basis for sustainable economic 

growth and the implementation of European standards in domestic enterprises to 

improve the quality of goods and services. 

Key words: European integration, entrepreneurship development, enterprise, 

small business. 
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Тридцять років тому, у 1991 році, Україна стала незалежною державою та 

розпочала свій політичний та економічний шлях до євроінтеграції. 1 січня 2016 

року набрала чинності умова зони вільної торгівлі ЄС та України, що відкрила 

нові варіанти шляхів розвитку. Для вітчизняних компаній відкрився вільний 

спрощений доступ на ринки ЄС, скасовано ввізні мита на більшість 

імпортованих товарів, знизилась кількість шахрайства, посилено захист 

інтелектуальної власності [1]. 

До позитивних факторів євроінтеграції можна віднести те, що українські 

підприємства мають вільний доступ до найбільшого в світі ринку товарів і 

послуг. Працюючи з такими ринками, українські підприємства мають змогу 

набувати досвід роботи компаній ЄС, чим збільшують свою 

конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість. Цей процес вимагає 

технічно оновити виробництво та починати переорієнтацію сировинної 

економіки на високотехнологічну. 

Також одним з головних переваг, який отримає будь-яке підприємство, що 

вийшло на ринки ЄС, є отримання знань і досвіду великих підприємств. Також 

слід зазначити, що, співпрацюючи з ринками ЄС, українські підприємства 

зобов’язані надавати такий товар, що відповідає всім стандартам і нормам 

європейського ринку. Отже, необхідно виконати реконструювання як 

технічного оснащення, так й неефективних методів управління.  

Для експорту та імпорту товарів необхідно створювати позитивний імідж 

країни, підтримувати на державному рівні стійку економічну позицію України 

та мати чіткість в регулюванні процесу перевезення. Євроінтеграція надає 

можливість створення ефективної системи регулювання мита, що спрощує 

митні процедури за правилами ЄС, а також забезпечує захисну, фіскальну та 

регулюючу функції при експорті/імпорті товарів українських підприємств. 

Також при євроінтеграції малі підприємства розглядаються як перспективні 

в Європейській Хартії, що націлена на підтримку і зацікавлена у «виживанні» 

малого бізнесу задля покращення добробуту країни в цілому. Малі та середні 

підприємства займають вагому частку у внесках до державного бюджету та є 

важливою складовою будь-якої економічної системи.  

Вважається, що при формуванні державної політики розвитку малих  

підприємств з метою максимального використання підприємницького 

потенціалу в Україні, створення умов для зростання малого сектору до 

наступного рівня – середнього бізнесу, інструменти стимулювання мають бути 

диференційовані та сфокусовані на мале підприємництво. Саме це покладено в 

основу європейського принципу «Think first small», який в Україні застосовано 

лише в регуляторній політиці в рамках М-тесту. Отже, євроінтеграція зможе 
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посилити міжнародну конкурентоспроможність України, дасть поштовх до 

модернізації економіки. Великий європейський ринок зможе змінити країну, 

закони, інфраструктуру, економіку та бізнес. При цьому слід пам’ятати, що 

певні ризики матимуть місце в подальшому процесі євроінтеграції, адже не всі 

малі  підприємства зможуть конкурувати з європейськими [2]. 

Таким чином, в умовах євроінтеграції кожне підприємство має бути 

готовим до значних змін як на технічному рівні, так і в управлінні 

вищевказаними процесами. Вітчизняні підприємства мають ризик зникнути з 

ринку, оскільки їх витіснить технічно та економічно розвинений конкурент, 

отже, це має стимулювати бізнес та підприємництво взагалі. Також акцентувати 

треба на якості продукції, оскільки вона має відповідати всім технічним 

стандартам, адже споживач може віддавати перевагу товарам-замінникам більш 

високої якості. Звичайно, негативних наслідків євроінтеграції не уникнути, 

вітчизняні ринки змінюються, цифровізація стрімко впливає на наше життя та 

бізнес взагалі, але євроінтеграція надасть також шляхи інноваційного та 

економічного розвитку, співпраці з розвиненими країнами ЄС, підвищення 

експортного потенціалу та конкурентоспроможності українських підприємств 

[3]. 

В Україні мале підприємництво поки ще не відіграє суттєвої ролі в 

забезпеченні економічного зростання, його внесок у валовий внутрішній 

продукт складає лише 19,2%. Важливим інструментом розвитку малого 

підприємництва є сприяння розвитку інноваційного підприємництва. Як 

свідчить європейська практика, використання цієї переваги вимагає 

спеціальних заходів державної політики.  

Адаптація вітчизняної системи підтримки до європейської моделі дозволить 

розраховувати на партнерську участь в реалізації європейських програм 

науково-технологічного та інноваційного розвитку. Зокрема, за підтримки ЄС 

можуть відбуватися:  

– розробка і впровадження бюджетних програм фінансування наскрізного 

інноваційного процесу – від наукової розробки до виготовлення дослідних 

зразків на технологічних напрямках, визначених пріоритетними;  

– надання державних грантів для малих і середніх підприємств на освоєння 

інноваційної продукції (товарів або послуг) на пріоритетних технологічних 

напрямках, залучення до фінансування таких грантів коштів міжнародних 

програм;  

– формування ряду довгострокових кредитних програм по фінансуванню 

інноваційних проектів малого бізнесу, які будуть здійснюватися державними 

банками, із залученням для їх фінансування коштів міжнародних фондів та 
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міжнародної технічної допомоги, при цьому важлива координація з 

технологічними пріоритетами програми відродження промисловості ЄС;  

– створення спеціалізованого банку венчурного кредитування за участю 

державного капіталу з розгалуженою регіональною мережею, з орієнтацією на 

кредитування малого бізнесу, формування політики такого банку з наданням 

пріоритетності кредитування інноваційних проектів, спираючись на наявний 

досвід Великобританії, Німеччини, Франції, Нідерландів;  

– нормативно-правова та організаційна підтримка створення комунальних 

банків, орієнтованих на кредитування інноваційних проектів місцевого 

розвитку, що здійснюються на принципах державно-приватного партнерства;  

– надання правової та методичної підтримки капіталізації інтелектуальної 

власності, створеної науково-технічними колективами і суб’єктами 

підприємництва;  

– сприяння формуванню мережі венчурних фондів з відповідним 

нормативним визначенням їх правового статусу, регуляторних обмежень, прав і 

зобов’язань;  

– створення інформаційно-пошукових систем і баз даних інноваційних 

проектів та підприємств, прогресивних технологій, потреб в нових розробках і 

технологіях;  

– налагодження системи інформаційно-освітнього забезпечення та 

безпосередньої правової та методичної підтримки отримання мікрокредитів 

суб’єктами підприємництва.  

Напрацювання конкурентних переваг малого бізнесу можливо досягти за 

рахунок їх кластерної організації. Це сприятиме посиленню ділових 

комунікацій, реалізації горизонтальної інформаційної політики, 

міжсекторального та транскордонного співробітництва.  Особливо ефективною 

зазначена модель є для організації інноваційного підприємництва. Важливим 

заходом щодо забезпечення розвитку малого бізнесу є формування сучасної 

фінансової інфраструктури підтримки підприємництва в Україні за 

європейським зразком.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що одним із ключових напрямків розвитку 

економіки країни в умовах євроінтеграції є розвиток малого бізнесу. Ця форма 

підприємництва дозволить досить швидкими темпами нарощувати показники 

економічного розвитку, зокрема розмір ВВП, оскільки має можливості швидкої 

адаптації до змін зовнішнього середовища та участі у міжнародному поділі 

праці [4]. 
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На сучасний розвиток вітчизняних підприємств суттєво впливають 

інтеграційні процеси в Європейський Союз. Зазначене визначає не лише вектор 

подальшого спрямування нашої країни до поглиблення європейських цінностей 

та способу життя, а й формує нові виклики та стандарти розвитку національної 

економіки. Принципово нові підходи до організації бізнесу, системи взаємодії, 

правил управління та поведінки на ринку вимагають від українських 

підприємств переосмислення принципів своєї діяльності, активного прагнення 

вдосконалити принципи та технології просування товарів і послуг, завоювання 

вигідних позицій на ринку, забезпечення необхідного рівня 

конкурентоспроможності відповідно до вимог ЄС. 

Науково-теоретична база формування і реалізації маркетингової стратегії 

була побудована завдяки численним працям видатних вітчизняних і зарубіжних 

науковців, серед яких Д. Аакер, І. Ансофф, Х. Бойд, А. Вайсман, В. Вонг,                     

О. Герман, Дж. Дей Коллинз [1], Д. Ф. Котлер [2], М. Портер, Дж. Траут, О. 

Уолкер та багато інших. Дослідження українських науковців останніх років, 

таких як Н. Бутенко, Д. Войт, С. Войтович [3], Н. Куденко [4], В. Кравченко, 

Стадник В.В., Головчук Ю.О. [5], О. Сумець, С. Тютюнникова, З. Шершньова 

та інших. 

Метою є виявлення сутності та особливостей маркетингової стратегії 

підприємств в умовах посилення процесів євроінтеграції. 

Сучасний етап інтеграції України до ЄС висуває якісно нові вимоги до 

управління конкурентоспроможністю вітчизняних компаній. Умови 

формування ринкових відносин в Україні, процеси європейської інтеграції, що 

характеризуються динамічним середовищем, зниженням платоспроможності 

споживачів, посиленням конкуренції, збільшенням ділового ризику, вимагають 

пошуку засобів для виживання бізнесу та забезпечення їх ефективного 

функціонування. Тому питання, що стосуються підвищення 

конкурентоспроможності українських компаній, стають дедалі актуальнішими. 

Конкурентоспроможність – це комплексна характеристика підприємства, 

що характеризує його здатність забезпечувати свої конкурентні переваги і 

прибутковість, а також адаптуватися до умов зовнішнього середовища, що 

постійно змінюються. Важливим в управлінні конкурентоспроможністю 

підприємств України є вибір ними ефективної конкурентної стратегії на 

перспективу для досягнення визначеної мети з врахуванням складних проблем 

суті конкуренції на ринках, особливо зовнішніх [4, c. 239].  

Аналіз основних положень сучасних концепцій розвитку конкурентних 

переваг ще раз підтверджує висновок, що в умовах глобальної інформатизації 

суспільних і економічних процесів, які формують основу інформаційної 
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економіки, пріоритетними складовими економічної поведінки промислових 

підприємств має бути розвиток можливостей набувати конкурентні переваги 

через створення нових знань і ефективного використання їх потенціалу шляхом 

втілення у різного роду інноваціях [5, с. 35]. Як відомо, маркетинг тісно 

пов’язаний з інноваціями та креативністю. У цьому відношенні такий важливий 

і в той же час глибоко не вивчений фактор економічного розвитку, як 

креативний ресурс підприємств, стає особливо важливим. Маркетологи 

починають використовувати наукові підходи для прийняття творчих рішень, 

оскільки успіх рекламної кампанії значною мірою залежить від якості 

рекламних матеріалів. 

Маркетинг – це інструмент, який спрямований на задоволення потреб 

ринку. Але в сучасних ринкових умовах, які характеризуються надзвичайною 

посиленням конкуренції, використання лише традиційних методів маркетингу 

вже недостатньо. 

З точки зору концепції маркетингу конкуренція в підприємницькій 

діяльності перетворюється на процес створення і використання підприємством 

власних конкурентних переваг та управління ними з метою досягнення 

конкретних цілей на конкретному ринку в конкретний проміжок часу в рамках 

діючого законодавства [2, c. 167]. 

Дж. Дей Коллинз визначає шість ключових чинників конкурентної 

боротьби: компетенції керівника, склад команди, реакція на дії конкурентів, 

ключові компетенції організації, організаційна культура, використання 

технологій [1]. 

Управління маркетингом базується на основних принципах управління та 

технологіях маркетингу, а саме: орієнтація на потенційних споживачів, 

гнучкість, адаптивність, майбутня спрямованість, вплив на споживача, 

складність, системність, свобода споживача та виробника, інноваційність та 

інше. Вищезазначені принципи визначають напрямок маркетингової діяльності, 

яка буде ефективною для компанії. 

У більшості компаній стратегічний маркетинг ще перебуває в зародковому 

стані, і формування цілісної, ефективної та дієвої маркетингової стратегії ще не 

стало універсальним правилом. Належну увагу цьому приділяють лише великі 

успішні підприємства, що є лідерами у своїй галузі чи на ринку. Деякі 

дослідники, вивчаючи особливості маркетингової діяльності вітчизняних 

підприємств, вказують на її недостатній розвиток, а подекуди і нехтування. 

Затяжна фінансово-економічна криза та нерозвиненість маркетингової культури 

в нашій країні, на їхню думку, прямо відображається на ефективності 

розроблення та впровадження маркетингових стратегій [3, с. 79]. 
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Систематичне уявлення предмета дослідження, його специфіка і 

особливість визначають зміст маркетингової стратегії майбутнього, але це не є 

достатнім для її адекватності в існуючих умовах. Аналіз цих факторів дозволяє 

виявити загрози та можливості для бізнесу та використовувати ефективну 

маркетингову стратегію для усунення цих загроз або навіть перетворення їх на 

переваги.Нові ринкові ніші відкриваються інноваційними ідеями. Нові види 

продукції, нові способи продажів, нові методи маркетингу, нові знання, нові 

ідеї в рекламі, просуванні та комунікації – все це відрізняє успішні компанії від 

аутсайдерів. Креативний маркетинг привабливий для підприємств, які досі 

практикували лише традиційний маркетинг. Традиційні підходи до маркетингу 

часто не працюють, особливо, коли потрібно знайти нову нішу на ринку та 

поліпшити конкурентні позиції. Креативний маркетинг є особливо доцільним 

для невеликих підприємств, що діють на ринках товарів масового споживання 

або обслуговування і відчувають тиск з боку конкуруючих брендів. Вимагаючи 

від людей творчих підходів до маркетингу і підтримуючи креативних 

співробітників і їх ідеї, бізнес-лідери та інноватори маркетингу можуть досягти 

реактивного зростання свого бізнесу та значно підвищити 

конкурентоспроможність товарів [6]. 

У зв’язку з цим пошук креативних і нестандартних рішень переслідує мету 

– зміцнити позиції на ринку та підвищити конкурентоспроможність 

українських підприємств на ринку Європейського союзу. У ході дослідження 

дійшли висновку, що саме креативний маркетинг – це головний із дієвих 

інструментів, що сприятиме зміцненню позиції вітчизняних підприємств на 

глобальному ринку серед конкурентів шляхом збільшення обсягів продажів та 

підвищення результативності діяльності. 
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Анотація: В роботі здійснено дослідження дефініції стратегічного 

потенціалу підприємства. Проведено аналіз макросередовища ДП ВО 

«Карпати» за допомогою PESTEL-аналізу та комплексний аналіз складових 

стратегічного потенціалу досліджуваного підприємства. 

Ключові слова: стратегічний потенціал, локальний потенціал, PESTEL-

аналіз, інтегральний показник стратегічного потенціалу, зовнішнє оточення. 

 
Summary: The study of the definition of the strategic potential of the enterprise 

is carried out in the work. The analysis of the macro environment of SE PA 

"Karpaty" by means of PESTEL-analysis and the complex analysis of components of 

strategic potential of the investigated enterprise is carried out. 

Keywords: strategic potential, local potential, PESTEL-analysis, integrated 

indicator of strategic potential, external environment. 

 

На думку експертів [1, с. 51], стратегічний потенціал з позиції 

управлінського рішення можливо визначити як «сформовану та діючу на 

принципах системності сукупність потенціалу суб’єкта рішення, потенціалу 

розвитку об’єкта рішення, дійового потенціалу, сила якого та спрямованість 

визначаються метою розвитку соціально-економічної системи, а об’єктивність 

та реальність – контентом інформації про внутрішній стан та зовнішнє оточення».  

Стратегічний потенціал підприємства – це сукупність наявних ресурсів та 

резервів підприємства, які визначають складові його потенціальних 

можливостей у майбутньому та забезпечує реалізацію стратегічних напрямків 

розвитку як у короткострокових, так і в довгострокових періодах. Стратегічний 

потенціал підприємства являє собою складну, динамічну, поліструктурну 

систему, яка складається із сукупності взаємозалежних та взаємопов’язаних 

локальних потенціалів [2]. 



30            Креативність, підприємництво, інновації:  

               управлінські та освітні тренди майбутнього (IMPULS 2021) 
 

 

У роботі [3] автором зазначено, що кожен з локальних потенціалів має 

специфічні цілі використання та тенденції розвитку, які визначаються в 

залежності від характеру змін зовнішнього середовища, а також складаються 

відповідно до конкретних стратегічних напрямків розвитку підприємства та 

його потенційних можливостей.  

Дослідження макросередовища ДП ВО «Карпати» [4] здійснено 

експертним методом за допомогою PESTEL-аналізу, який включав оцінку 

політичного, економічного, соціального, технологічного, екологічного та 

правового середовищ підприємства. Аналіз отриманих результатів показав, що 

найбільший вплив на компанію мають технологічні чинники (4,08), на другому 

місці – вплив соціальних чинників (3,78), далі – політичні (3,65), економічні 

(3,09), правові (2,33) та екологічні (2,05).  

Проведення комплексного аналізу складових потенціалу підприємства 

дозволило одержати найбільш повну та достовірну оцінку стратегічного 

потенціалу. Локальні потенціали складаються із сукупності ресурсних 

компонентів, поєднання яких варіюється залежно від стратегічного напряму 

розвитку підприємства. На основі отриманих даних побудовано діаграму 

складових стратегічного потенціалу розвитку аналізованого підприємства 

(рис. 1). 

Зокрема, можна виділити наступні види локальних потенціалів, які 

характеризуються недостатньо високими показниками: трудовий, інноваційний, 

організаційно-управлінський та фінансовий потенціали. Саме на ці складові 

необхідно звернути найбільшу увагу керівництву та вжити заходів щодо їх 

покращення, зокрема: реформування кадрової політики, перепідготовка та 

збереження висококваліфікованих кадрів, здатних до генерування інноваційних 

ідей, зміна організаційної культури підприємства з орієнтацією на інновації 

тощо. 

Інтегральний показник стратегічного потенціалу розвитку підприємства 

розрахований на основі результатів експертної оцінки з врахуванням 

коефіцієнту вагомості кожного елемента стратегічного потенціалу: 

Р=0,56+0,57+0,55+0,79+1,58+0,56+0,69+0,71+0,98+0,48+0,52=7,99 бала. 

Для оцінки рівня стратегічного потенціалу використано спеціальну шкалу, 

за якою: від 0 до 2,8 – низький рівень, від 2,8 до 5,6 – помірний рівень, від 5,6 

до 8,4 – середній рівень, від 8,4 до 11,2 – високий рівень. Таким чином, за 

результатами аналізу можна стверджувати, що ДП ВО «Карпати» має середній 

рівень стратегічного потенціалу та вимагає розробки дієвих заходів щодо його 

розвитку. 
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Рисунок 1 Діаграма дослідження стратегічного потенціалу ДП ВО «Карпати» 

 

Отже, при формуванні стратегічного потенціалу розвитку промислового 

підприємства рекомендовано на основі проведеної оцінки та результатів 

SWOT- та PESTEL-аналізу розробити матрицю відповідних заходів, яка 

деталізує зв’язок між факторами оточення та складовими потенціалу в розрізі 

наступних квадрантів: 

1 Квадранту SO, який поєднує можливості та сильні сторони для 

стратегічного розвитку підприємства («точки розвитку») та квадранту ST, що 

поєднує найбільш значні загрози та сильні сторони для стратегічного розвитку 

(«точки захисту»), зокрема: вихід на нові ринки. покращення якості та 

асортименту продукції; зосередження на виробництві наукомісткої продукції 

тощо. 

2 Квадранту WO, який  поєднує найбільш значні можливості та слабкі 

сторони для стратегічного розвитку («точки гальмування»), зокрема низький 

відсоток витрат на інноваційну діяльність гальмує сьогодні розвиток 

підприємства та генерування нових ідей.  
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Анотація: На сьогоднішньому етапі формування економічних відносин 

важливу роль як в Україні так і в світі відіграє господарська система. 

Особливої уваги потребують малі форми господарювання – малий бізнес. 

Проте, в сучасних умовах господарювання діяльність малих підприємств 

гальмується наявністю суттєвих проблем і перешкод у даній сфері. Тому,для 

України особливо актуальною є розробка та реалізація обґрунтованої та 

ефективної державної політики підтримки розвитку малого бізнесу. 

Ключові слова: мале підприємництво, ринкова економіка. 

 

Summary: At the present stage of formation of economic relations the economic 

system plays an important role both in Ukraine and in the world. Small forms of 

management - small business - need special attention. However, in modern business 

conditions, the activities of small businesses are hampered by the presence of 

significant problems and obstacles in this area. Therefore, the development and 

implementation of a sound and effective state policy to support small business 

development is especially important for Ukraine. 

Keywords: small business, market economy. 

 

Європейська інтеграція для України – це подальше політичне та 

інституційне зближення з ЄС та еволюційне просування до кінцевої мети 

інтеграції до Європейського Союзу; адаптування українського законодавства до 

норм ЄС та Ради Європи як ключовий інтеграційний елемент; поглиблення 

відносин України з НАТО як однією з основних складових всеохоплюючої 

системи європейської стабільності та безпеки. 

Україна послідовно й неухильно будує свою зовнішню політику на основі 

беззастережного дотримання принципів міжнародного права, Статуту ООН та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101277
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvp_2015_2_19
http://dpkarpaty.com.ua/
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інших міжнародно-правових актів. Така позиція нашої держави закріплена у 

схвалених Верховною Радою 2 липня 1993 р. «Основних напрямках зовнішньої 

політики України» – концептуальним документом, на засадах якого базується 

та розвивається зовнішньополітична діяльність України. 

Визначається три основні напрями зовнішньої політики України: 

– розвиток двосторонніх міждержавних відносин; 

– європейська інтеграція; 

– багатостороння дипломатія. 

У двосторонніх відносинах пріоритетними для України є відносини з 

сусідніми країнами та стосунки зі стратегічно важливими партнерами і 

впливовими державами світу. 

У загальній структурі підприємництва в Україні особливе місце посідає 

малий бізнес. Гаврилюк Г.Є. вважає, що мале підприємництво – вагома 

складова й основна база цивілізованого господарства країн із ринковою 

економікою, особливий, невід’ємний елемент властивого їй конкурентного 

механізму. Створення малих підприємств в Україні має низку переваг у 

порівнянні з великими підприємствами, а саме: 

– мале підприємництво може змінити структуру економіки (в країнах зі 

сприятливими умовами для ведення бізнесу переважну частину ВВП 

виробляють малі й середні підприємства); 

– за рахунок малих підприємств створюються додаткові робочі місця; 

– малі підприємства забезпечують конкуренцію на ринку, допомагають 

наповнити ринок товарами й послугами, які мають попит, забезпечити швидку 

окупність витрат, своєчасне реагування на зміну попиту й інші переваги та 

водночас малий бізнес дає можливість подолати галузевий монополізм. 

На сьогодні, уряд України визнає мале підприємництво провідною силою в 

здоланні негативних тенденцій в економіці і у сталому розвитку суспільства. 

Тому, для швидкого виходу з фінансово-економічної кризи і формування умов 

для поглиблення впроваджуваних ринкових реформ було прийнято програму 

державної підтримки малого підприємництва, у якій визначено наступні 

напрямки реалізації програми: 

– вдосконалення ринкової інфраструктури та інфраструктури, що 

сприятиме розвитку малого бізнесу, подальша державна підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу, в тому числі і для малого 

підприємництва; 

– запровадження дієвої та ефективної системи пільг, розповсюджених на 

суб'єктів малого бізнесу; 
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– вдосконалення діючої спрощеної системи оподаткування, обліку і 

звітності; 

– фінансова, зокрема кредитна підтримка суб’єктів малого 

підприємництва; 

– залучення представників малого бізнесу до реалізації наукових, 

технічних, соціальних, економічних програм, здійснення організація поставок 

продукції (робіт, послуг) на державні та регіональні потреби. 

В Німеччині малий та середній бізнес забезпечує державі більше половини 

ВВП. За даними ООН загалом на малих та середніх підприємствах задіяно 50% 

трудового населення світу та виробляється від 30 до 60% національного 

продукту, залежно від країни. 

Отже, уряду країни й надалі потрібно покращувати ситуацію у цій сфері, 

зокрема шляхом. створення відповідної правової бази розвитку малого 

підприємництва, фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, 

науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення 

малого підприємництва.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

UDC 657 

 

DEVELOPING ENTREPRENEURIAL SKILLS THROUGH EFFECTIVE 

E-LEARNING: PROJECTS, PROCESSES, AND PRINCIPLES 

 

DUAN YANQING, Business School, University of Bedfordshire, UK 

BETLEY YONGMEI, University of Bedfordshire, UK 

WILSON PATRICIA, University of Bedfordshire, UK 

IARMOSH OLENA, Simon Kuznets Kharkiv National University of 

Economics, Kharkiv, Ukraine 

  

Анотація: Розвиток підприємницьких навичок в різноманітних сферах 

діяльності відкриває значні перспективи підвищення добробуту населення 

різних країн. В даній роботі увагу зосереджено на формуванні підприємницьких 

навичок в агросекторі та креативних індустріях, як перспективних галузях, 

перш за все у жінок та молоді. Авторами наведено протестовані в 

різноманітних проєктах онлайн методи формування підприємницьких навичок 

для зазначених категорій цільової аудиторії. 

Ключові слова: методи онлайн навчання, підприємницькі навички, 

агробізнес, креативні індустрії. 

 

Summary: Development of entrepreneurial skills in various fields of activity 

opens up significant prospects for improving the welfare of the population of different 

countries. This paper focuses on the formation of entrepreneurial skills in the 

agricultural sector and creative industries as promising industries, especially for 

women and youth. The authors present the e-methods of entrepreneurial skills 

formation tested in various projects for the specified categories of the target 

audience. 

Keywords: e-learning methods, entrepreneurial skills, agri-business sector, 

creative industries. 
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Creating entrepreneurs, especially among women and young graduates, in food 

and creative industry can provide significant benefits to economy and society, but it 

also faces challenges due to the lack of necessary skills among women and young 

graduates in food and creative industries. Women and young graduates are having 

difficulties in transforming their innovative ideas into viable business enterprises 

although the impact of food and creative industries are growing rapidly.  

This work will present an ongoing study that aims to address this challenge by 

exploring how to develop entrepreneurial skills of women and young graduates in 

food and the creative sector through effective e-learning design and implementation.  

To achieve this aim, this talk will discuss considerations for developing effective 

training courses using e-learning based on the experience in their involvement of four 

funded projects. One of the four projects aims to create the awareness of the 

entrepreneurship concepts, challenges, and opportunities in creative economy among 

Ukraine and UK graduates. It is funded by British Council’s Creative Spark Higher 

Education Enterprise Programme. Three other projects are funded by EU Erasmus+ 

programme and aim to develop entrepreneurial knowledge and skills in agri-business 

sector, especially for women in food sector and young people who are interested in 

entering farming business through land mobility initiative.  

All four projects use e-learning as the training platform combined with multiple 

complimentary support schemes. The work will identify the innovative e-learning 

methodologies, curriculum, core modules, and associated supporting schemes, such 

as mentoring, gamified learning workshop using Lego, pitch competitions, multiplier 

events, and virtual events.  

The final findings of the current study will be used to propose a framework 

illustrating the process, key modules, and design principles enabling the development 

of entrepreneurial skills through effective e-learning design and implementation. 

 

УДК 332.142 

 

СУЧАСНА КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

ДУДНЄВА Юлія, кандидат економічних наук, доцент, Українська 

інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна 

 

Анотація: З позицій системного підходу проаналізовано сутність 

креативної економіки. Розглянуті дефініції «креативна економіка» та 
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«креативні індустрії». Визначені ключові принципи та особливості креативної 

економіки. 

Ключові слова: економіка, креативна економіка, креативні індустрії. 

 

Summary: From the standpoint of a systems approach, the essence of the 

creative economy is analyzed. The definitions of "creative economy" and "creative 

industries" are considered. The key principles and features of the creative economy 

are identified. 

Keywords: economy, creative economy, creative industries. 

 

Сучасне суспільство зазнає глибоких соціальних та економічних змін. 

Головним полем економічної діяльності стає інтелектуальна діяльність, 

основним інструментом – мозок людини. А креативність, як одна з 

властивостей, допомагає домогтися найкращих результатів. В даний час «ідеї» 

складають нову економіку, їх створення є основним виробництвом, а 

креативність – невід'ємною частиною життя людини. На протязі двох останніх 

років Всесвітній економічний форум визначає креативність як одну з Топ-3 

навичок для розвитку особистості.   

Системний погляд на креативну економіку дозволяє аналізувати її як:  

– постіндустріальну економіку, оскільки збільшується і починає 

домінувати частка сфери послуг, а не сфера виробництва;  

– інформаційну економіку, оскільки інформація (знання, наука) відіграє в 

ній провідну роль в якості фактора виробництва і переважає значення творчої 

праці;  

– інноваційну економіку, адже знання породжують безперервний потік 

нововведень, що відповідає вимогам потреб, які постійно змінюються, а часто і 

формує їх. Але принциповою відмінністю креативної економіки від 

інноваційної є зосередження на розвитку індустрії інновацій за допомогою 

креативного сектора економіки як ключового (креативність виступає як 

характеристика інновацій);  

– глобальну мережеву економіку, оскільки в креативній економіці 

взаємодія між носіями «ідеї» опосередковується широкими мережевими 

зв'язками в світовому масштабі (виникнення Інтернету як нової інфраструктури 

економіки);  

– економіку знань через зростання в ній значення людського капіталу та 

інвестицій в освіту і підготовку кадрів. 

Основна відмінність креативної економіки від традиційного економічного 

укладу полягає в тому, що головний інструмент в ній – це знання, ресурс – 

інформація, а продукт – інновація. Таким чином, концепція креативної 
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економіки об'єднує такі розрізнені поняття, як «інформаційна економіка», 

«економіка знань» та «інноваційна економіка» [1]. Ресурс креативної економіки 

– талант генерувати нові, оригінальні ідеї і перетворювати їх в економічний 

капітал та продукти, які продаються. Ключовими факторами ефективного 

становлення, росту і розвитку креативної економіки є людський капітал, 

внутрішній попит, інновації, інвестиції, технологічна, організаційна та 

інституційна модернізація, а також творча діяльність всіх суб'єктів ринку. 

Забезпечуючі фактори – ефективний креативний, інноваційний, інвестиційний, 

виробничий і соціальний менеджмент. 

Необхідно розрізняти такі поняття, як «креативний кластер», «креативні 

індустрії» і «креативна економіка».  

Креативний кластер – спільність людей, що володіють творчим 

потенціалом і можливістю генерувати інноваційні ідеї і продукти. 

Підприємства, що входять в кластер, взаємодоповнюють одне одного, що 

призводить до збільшення ефекту за рахунок синергії.  

Поняття креативної індустрії з'явилося близько двадцяти років тому, воно 

об'єднує творчу і комерційну складові сучасної економічної системи. Креативні 

індустрії відносяться до четвертинного сектору економіки, що ґрунтується на 

генерації і поширенні знань та інформації, а також економічно успішних 

продуктів, які мають культурну цінність. Креативні індустрії ще 

характеризують як творчі [1]. Основне завдання творчої індустрії – створити і 

реалізувати «творчий продукт». Творчі індустрії виробляють товари і послуги, 

включаючи і ідеї, які потім стають ресурсами для інноваційного процесу та 

інших галузей економіки як в науковому, так і в технологічному сенсі. 

Креативні індустрії дозволяють: генерувати прибуток; створювати нові 

робочі місця; сприяти зростанню випуску традиційних видів продукції; 

модернізувати промислові процеси; сприяти реструктуризації виробництва; 

засновувати нові ринки і «м'які» інфраструктури для культурного туризму; 

поліпшувати промислову інфраструктуру та інвестиційне оточення; 

відроджувати міські райони, які прийшли в занепад; посилювати конкуренцію і 

давати поштовх інноваційному розвитку; забезпечувати зростання торгівлі; 

збільшувати продуктивність праці і кількість висококваліфікованих людських 

ресурсів.  

Креативна економіка – економіка, в якій люди, «які заробляють на ідеях», 

присутня у всіх секторах. Креативна економіка базується на наступних 

ключових принципах (окрім основних принципів ринкової економіки): 

– домінування інтелектуальної економічної продукції, а не матеріальної;  
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– основним активом на підприємствах будь-яких форм власності є 

інтелектуально-креативні ресурси, раціональне управління якими забезпечує 

ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів;  

– переважання якісної оцінки ефективності виробничої, логістичної, 

торгової та інших видів підприємницької діяльності;  

– отримання прибутку забезпечується через споживчу вартість 

(корисність) економічних продуктів, в яких основну вартість складає їх 

інтелектуальна, а не матеріальна складова. 

Основний ресурс суспільства – це творча діяльність людини. При 

виробництві будь-яких економічних продуктів забезпечується вільний, 

ефективний і цілеспрямований обмін творчою енергією між усіма учасниками 

ринку.  

Молода креативна економіка стає основним компонентом економічного 

зростання, зайнятості, торгівлі, інновацій та соціальної згуртованості в 

найбільш розвинених країнах, а головним джерелом економічного зростання, 

конкурентоспроможності та зайнятості виступає взаємозв'язок між секторами 

культури і виробництва [2]. Інтеграція сучасних творчо-експериментальних 

підходів і підприємництва створює інноваційні ідеї для бізнесу, а здатність 

творчих індустрій розробляти стиль і дизайн в поєднанні з маркетинговими 

навичками сприяють перетворенню більших виробництв, дозволяючи їм 

витримувати конкуренцію. Креативна економіка характеризується з точки зору 

креативного системного підходу, в основі якого лежать проектне мислення, 

креативне уявлення, практична спрямованість [3].  

Особливості креативної економіки як системного феномена: висока роль 

нових технологій і відкриттів в різних областях діяльності людини;  

інноваційний характер розвитку економіки; прорив у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій; мережевий і глобальний характер знань; поява 

нових методів і способів управління людським капіталом; формування нових 

індустріальних країн як інституційної основи економіки; новий порядок 

взаємодії учасників ринкового обміну: споживач ідеї бере участь в її створенні; 

високий ступінь невизначеності; гостра необхідність генерації нових знань, ідей 

[4].  

До традиційних п’яти факторів виробництва – праця, земля, капітал, 

підприємницькі здібності і інформація – в умовах нової креативної економіки 

додається ще один фактор – ідея. Не володіючи першими чотирма факторами 

(праця, земля, капітал, підприємницькі здібності), тільки на останніх двох 

можна почати бізнес, маючи інформацію про потреби і ідею, як їх 

задовольнити.  
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Сучасні управлінці в умовах креативної економіки повинні володіти 

вміннями формувати інноваційні цілі, успішно вирішувати нестандартні 

проблеми, діяти креативно і оригінально як у бізнесі, так і в інших сферах 

економічної діяльності. 
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Анотація: Розкрито процес менеджменту в організації через призму 

креативного підходу, а саме застосування коучингу, що дає змогу швидше 

діагностувати проблеми менеджменту в період трансформації організації. 

Ключові слова: коучинг, креативний менеджмент, організаційні зміни. 

 
Summary: The management process in the organization is explained through 

the prism of a creative approach, namely the use of coaching that enables to 

diagnose management problems more quickly during the transformation period of 

organization. 

Kay words: coaching, creative management, organizational changes. 

 

Креативний менеджмент – це управління процесом креативного мислення 

(індивідуального та командного). Це також менеджмент, орієнтований на 

креативний результат. Креативний менеджмент реалізується з використанням 

креативних методів і технологій. При застосуванні креативних підходів, 

можуть виникати управлінські ризики. Навіть при досконало обгрунтованому 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6554
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-106
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
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організаційному процесі, вони можуть виникати через опір змінам з боку як 

працівників, так і менеджерів, які не спроможні сприймати виклики сучасного 

турбулентного (шокового) середовища і намагаються зберегти свою роль 

технократичного авторитарного лідера. Саме тому є цікавим феномен коучінгу 

як методу менеджменту і коуча як холістичної ролі менеджера в умовах 

постійних організаційних змін. 

Існує дуже багато визначень коучінгу – але наведемо думку, тренерів 

«Dragon Pathways», які визначають його як «нову професію, синтезовану з 

психології, менеджменту, фінансів, філософії, духовних вчень і спрямовану на 

покращення життя клієнтів у професійній сфері і особистому житті».   

Коучем може стати сам керівник, який являється тренером і наставником 

для своїх підлеглих. Відмовляючись від традиційного менеджменту, такий 

керівник практикує новий підхід до управління персоналом, який народився на 

стику сучасного менеджменту і досягнень психології. В дійсності, сучасний 

менеджмент розглядається з точки зору прихильників коучінгу як орієнтація на 

величезний творчий потенціал персоналу. Кожен співробітник являєтся 

унікальною творчою особистістю, здатною вирішувати різноманітні завдання, 

проявляти ініціативу, робити вибори, брати на себе відповідальність і приймати 

рішення. Керівник-коуч спрямовує і дає підлеглим можливість приймати на 

себе відповідальність, тобто, делегує повноваження. Сьогодні в організаціях 

склалась ситуація, відома ще з часів Д. Рікардо – альтернативні витрати 

представляють собою упущені організаційні вигоди, а головне в роботі 

керівника – це підвищення усвідомлення і розуміння кожного працівника цілей 

реалізації власного і колективного потенціалу на благо організації. 

Коучінг як особисте тренерство і наставництво керівника. За даного 

підходу тренер (коуч) являється елементом зовнішнього середовища організації 

– він незалежний у своїй індивідуальній праці з конкретним менеджером. За 

таких умов коуч створює умови для розширення навичок системного мислення 

(двохрівневого рівня аналізу – усвідомлення і розуміння) клієнта – це 

називають співтворчістю. 

Ідея коучінгу як нової парадигми менеджменту стала вельми популярна на 

початку ХХІ-го ст. не лише в організаційному аспекті, а й у самоменеджменті. 

З легкої руки журналістів «Washigton Post» став широко відомий евфемізм про 

те, що «через кілька років коучінг стане нормою ділового світу і в 

найближчому майбутньому уже будуть питати, чи не є в тебе коуч, а хто твій 

коуч». 

Зрозуміло, що коучінг як принцип управління і коуч (тренер) як роль (тип 

поведінки) менеджера притаманні етапу розвитку стратегічного менеджменту 
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МВL «Management by Learning – організація, яка навчається». І хоча деякі 

дослідники вважають таку організацію в реальному житті лише ідеалом [9], 

практика бізнесу свідчить про те, що сучасні організації у різних сферах 

діяльності відчувають необхідність залучення бізнес-тренерів як ключових 

елементів системи менеджменту і ведуть активний пошук таких спеціалістів на 

національному ринку професійно-освітніх послуг (див. rabota.ua). 

Поруч з цим, сучасне шокове середовище і органістична природа 

організацій згідно появи концепції MBT (Management by Teaching – організація, 

яка навчає) кидають виклик ще до кінця не визначеному ефективному типу 

поведінки менеджера-коуча, який схиляється, насамперед, до соціально-

психологічних методів управління, націленність на внутрішнє середовище 

організації та індивідуальний підхід до сильних і слабких властивостей 

людських ресурсів (HMR – Human Resourses Management). На противагу цьому, 

в теорії менеджменту та практиці ділової активності організацій ХХІ-го ст. 

з’являється новий напрям управління людьми (Humant = Human+Management) – 

підхід, направлений на вивчення можливостей і уникнення загроз зовнішнього 

середовища, орієнтований на результат, який отримав назву «фасилітація». 

Згідно з цим, менеджер-фасілітатор – людина, яка виявляє проблему, 

допомогає команді професіоналів зрозуміти загальні цілі і планувати їх 

досягнення, не втручаюсь безпосередньо у процес прийняття стратегічних 

рішень, а спрямовує групу професіоналів на необхідне стратегічне бачення і 

мислення. Менеджер-фасилітатор також допомогає команді подолати 

розбіжності у поглядах, які вже існують або виникають в процесі інноваційних 

організаційних змін – він створює сприятливе для обміну знань дискусійне 

поле, контролює дисципліну і підводить підсумки, тобто, забезпечує командну 

комунікацію. На відміну від коуча (тренера), фасілітатор не являється 

експертом, і не навчає співробітників (підлеглих), а надає їм спеціальні 

технології командної роботи для створення необхідного результату (продукти 

чи послуги). Фасилітатор лише супроводжує процес пошуку прийняття 

рішення, яке є метою любого виробничого чи бізнес-питання, допомагає їм у 

розробці організаційної стратегії, встановлює вектор праці, модерує результати 

і слідкує за виконанням підлеглими заданих технологією методик, правил і 

процедур.  
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Анотація: Розглянуто питання функціонування бізнес-середовища в 

умовах клобалізаційних викликів. Виявлено фактори впливу глобалізації на 

середовище функціонування організацій та необхідність управлінської 

адаптації діяльності організацій. 
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Summary: The issue of functioning of the business environment in the 

conditions of globalization challenges is considered. The factors of influence of 

globalization on the environment of functioning of the organizations and necessity of 

administrative adaptation of activity of the organizations are revealed. 
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Бізнес-середовище – це зовнішнє середовище діяльності організацій, стан 

та динаміка якого є предметом постійної аналітичної роботи менеджерів 

організацій. Бізнес-середовище – це сукупність певних шансів та ризиків для 

кожної конкретно взятої бізнес-організації.  

Завданнями аналітичної роботи в менеджменті є: виявити шанси 

організації та показати шляхи її ефективного використання; виявити ризики 

бізнес-діяльності та запропонувати шляхи адекватної управлінської реакції на 

них. Бізнес-середовище не є статичним полем аналізу, воно є достатньо 

динамічним, турбулентним. Швидкість та глибина змін залежить від багатьох 

факторів: особливостей конкретного ринку; появи нових інноваційних 

технологій; створення нових ресурсних компонентів; появи ситуативних, але 
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дуже впливових факторів (як, наприклад, пандемія COVID-19); змін в 

державному регулюванні тощо. 

Глобалізаційні процеси мають певну логіку та структуру. Так, економічна 

глобалізація полягає у формуванні та поширенні «всесвітніх» підходів до 

виробництва, розподілу та споживання економічних благ, у поглибленні 

взаємозалежності національних економік. 

Поширення взаємозалежностей національних економік в сучасних 

соціально-економічних умовах відбувається насамперед через: систему світової 

торгівлі (залежність від зовнішніх ринків); рух іноземних інвестицій 

(інвестиційна залежність); контроль за розподілом найважливіших та 

об’єктивно обмежених природних ресурсів; формування глобального 

цифрового інформаційного простору (інформаційна залежність). Глобалізаційні 

процеси мають екзогенний характер по відношенню до національного бізнес-

середовища. Вони є зовнішніми трансформаційними факторами. Якісний 

управлінський аналіз передбачає своєчасне виявлення цих факторів та 

знаходження шляхів адаптації організації до їх дії. Чим масштабнішою є 

підприємницька організація, тим більшого значення набуває точність 

управлінських оцінок щодо змін та перспектив бізнес-середовища, в якому 

функціонує організація. 

Інноваційні зміни в технологіях інформаційної сфери, з одного боку, 

сприяють розвитку глобалізаційних процесів, посилюють їх потенціал – через 

зміни в масштабах, інтенсивності тощо. Насамперед це стосується системи 

світової торгівлі та іноземного інвестування. Це відбувається за рахунок 

суттєвого спрощення доступності до інформації, ділового спілкування, 

доступності до споживачів тощо. 

З іншої сторони, інноваційний розвиток технологій в інформаційній сфері 

призводить до змін в структурі та різних складових самого глобалізаційного 

процесу. Цифрові технології фактично глобально накрили сучасне суспільство, 

їх експансія поширилася не тільки на економічну сферу життя людей, а й 

практично на всі складові сучасної життєдіяльності. Цифрова експансія 

призводить до змін в образі життя, в світогляді та мисленні. При цьому 

доцільно бачити в цьому й наявність суттєвих проблемних моментів. 

Інформаційно-технологічні компанії демонструють найбільшу динаміку 

зростання своїх економічних показників та капіталізації. Фактично вони 

перетворилися на глобальних монстрів з точки зору їх впливу на поведінку 

людей та організацій у всьому світі. 

Бізнес-діяльність підприємств та управлінська робота передбачають 

насамперед вивчення та врахування основних ринкових факторів середовища їх 
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діяльності. Серед таких факторів ключовим є поведінка споживачів. Якщо 

визначати вихідні моменти управлінської діяльності, пов’язані з урахуванням 

чинника економічної глобалізації та цифрової експансії, то вони будуть такими: 

– по-перше, треба виявити лінії впливу економічної глобалізації на те 

ринкове середовище, на те бізнес-середовище, в якому знаходиться 

підприємство: «глобалізація – споживач», «глобалізація – конкуренти», 

«глобалізація – постачальники» тощо; 

– по-друге, треба виявити лінії впливу економічної глобалізації на 

діяльність держави та не інституціональні чинники зовнішнього середовища. 

Держава є регулятором економічної діяльності, система такого регулювання є 

динамічною, в тому числі поштовхом для змін є зовнішні фактори. «Не 

інституціональні» чинники зовнішнього середовища – це науково-технічний 

прогрес, природно-ресурсна база та інше; 

– по-третє, важливо бачити майбутнє, важливо прогнозувати те, що може 

відбуватися по лініям впливу, й важливо правильно встановлювати, оцінювати 

пріоритети; 

– по-четверте, важливо постійно адаптувати підприємство до змін у 

зовнішньому середовищі його діяльності. А це передбачає прийняття 

відповідних управлінських рішень, постійне вдосконалення системи 

управління. Проблема адаптації підприємства до змін є багатоаспектною. 

Потрібно вдосконалювати функціональну та географічну побудову 

організаційної структури підприємства, маркетингову та інвестиційну 

діяльність, забезпечення його інноваційної спрямованості та вирішувати ряд 

інших питань. 

Серед ліній впливу економічної глобалізації на діяльність підприємств 

пріоритетною треба вважати лінію «глобалізація – споживачі». Для кожного 

ринку фактичне наповнення цього процесу впливу буде характеризуватися 

різними особливостями. Проте можна виділити певні загальні риси, певні 

типові компоненти для всіх ринків: 

– наявність схильності у споживачів приєднуватися до «глобальних» 

стандартів споживання. Глобальні соціальні мережі створюють дуже важливі 

передумови для цього; 

– наявність позитивного ставлення до широко відомих брендів. Фактор 

«глобальної» відомості бренду відіграє суттєву роль у процесі вибору 

споживача. Маркетингове комунікаційне «павутиння» робить свою справу в 

свідомості споживача незалежно від країни; 

– «цифрова економіка» надає все більш суттєві можливості як в процесі 

вивчення ситуації на тому чи іншому ринку, вибору товару, послуги, так і в 
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процесі здійснення безпосередніх покупок, оплати та отримання товарів, 

послуг; 

– наявність готовності до зменшення рівня «патріотичних» настроїв у 

процесі вибору товару, послуги. «Патріотичні настрої» – це готовність до 

підтримки національного товаровиробника. Проте дуже схоже на те, що 

глобальні бренди в більшості випадків не залишають практично ніяких шансів 

«патріотичним настроям» на перемогу. Зокрема, можливості проведення 

інформаційних компаній є дуже нерівними.  

Отже, глобалізація та цифрова експансія впливають на національні 

економіки, на суб’єктів підприємницької діяльності, на практику сучасного 

менеджменту, а також на державні інститути, їх регулятивну діяльність. Одна із 

основних ліній впливу проходить саме через управління. Тому менеджерам 

необхідно насамперед враховувати такі фактори через дослідження та 

врахування змін у поведінці споживачів, які все більше стають «глобально 

орієнтованими споживачами». Завдання держави як регулятора є не менш 

складним та відповідальним та полягає в адекватності та точності реагування. 

Глобалізаційні процеси створюють певні загрози для систем національної 

безпеки. Втягування в глобалізаційні процеси позбавляє чимало країн здатності 

для самозабезпечення свого функціонування в критичних ситуаціях. Пандемія 

COVID-19, зокрема, досить гостро показала проблеми залежності багатьох 

країн, зокрема України, від глобальних ланцюгів поставок, які в критичні 

моменти можуть не спрацьовувати належним чином, тобто підтримувати 

баланс інтересів різних країн. 
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Анотація: Виникнення і розвиток креативної економіки у сучасному 

глобальному соціумі ставить виклики теорії і практиці менеджменту. Метою 

дослідження є визначення основних принципів креативного менеджменту для 

сучасних (і майбутніх) організацій.  
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Summary: The emergence and development of creative economy in the 
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management. The aim of the study is to identify the main principles for creative 
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На відміну від термінів щодо індустріальної цивілізації, в кінці ХХ-го ст. 

виникли такі категорії, як глобалізація та постіндустріальна цивілізація, 

економіка знань, інформаційна економіка, нині ж мовиться про креативну 

економіку, яка використовує досягнення економіки знань і ґрунтується на 

матеріалізації нових ідей і задумів. 

Креативна економіка – це не лише економіка творчого сектора, до якого 

відносяться в основному процеси у сфері послуг, зокрема, інформаційних 

технологій. Вона спирається на високу питому вагу креативного класу, який 

вважається генератором ідей і нових підходів у всіх сферах економічної 

діяльності. Креативна економіка поєднує економічні, культурні та соціальні 

процеси, засновані на нових технологіях та інтелектуальній власності, що 

сприяє створенню творчого середовища глобальної інтеграції. 

Розвиток креативної економіки заснований на новому феномені – на 

необмежених ресурсах економічного зростання, на здатності людини до 

творчості. Оволодіння цими ресурсами може призвести до широкомасштабних 

змін, причому не тільки в економічній теорії, що ґрунтується на законі 

обмеженості ресурсів і факторів виробництва. 

Вимоги креативної економіки до здібностей і компетенції людських 

ресурсів відрізняються від пропонованих до них вимог з боку виробництва. 

Класичний процес виробництва не вимагає від людей спеціальних творчих 

здібностей, оскільки мова йде про виробництво великих серій однієї і тієї ж 

продукції. Креативне виробництво, навпаки, працює з оригінальними, часом 

дотепними ідеями, творчим потенціалом людини, його продукція далеко не 

серійна, часто мова йде про єдиний у своєму роді екземпляр. 

Усе це формує інші вимоги до якості людських ресурсів. Від працівників 

креативного виробництва потрібна здатність до творчого мислення, генерації 

нових ідей, оригінальних рішень, освоєння нових технологій. Тому однією з 
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основних вимог є високий рівень професійної підготовки, яка відіграє важливу 

роль у формуванні креативної економіки. Йдеться насамперед про розвиток 

індивідуальних творчих здібностей людини. Системи навчання, які змушують 

просто зубрити матеріал, втрачають сенс. 

Важливим фактором розвитку креативної економіки, є наявність творчого 

простору, його відкритість, що дозволяє творчим особистостям генерувати нові 

ідеї. Необхідно, щоб творче середовище було толерантним, здатним прийняти 

кожного незалежно від його поглядів, культурних цінностей, віросповідання, 

підходів до вирішення проблем. 

У таких умовах дуже потрібне стратегічне і оперативне реагування 

менеджменту організацій на зміни, що відбуваються у сучасному 

турбулентному і навіть шоковому середовищі. Теорія і практика сучасного 

управління опинилися перед проблемами, які не досліджувалися класичними 

школами менеджменту, і слід вести мову про необхідність започаткування 

нового етапу у розвитку науки управління, а саме – креативного менеджменту, 

який (можливо) буде побудований на таких принципах, частково окреслених 

дослідниками теорії і практики менеджменту: 

– холізм, який об’єднує управління у всеохоплюючу організаційну 

функцію, коли кожен з працівників, який стикається у своїй роботі з людьми, 

являється менеджером; 

– синергія, як вміння об‘єднати виробничу, технологічну, економічну і 

управлінську ефективність; 

– проактивність, яка викликає не лише реакцію на проблеми і ситуації, що 

створюються середовищем, а й моделювання і реалізацію слушних для 

організації змін середовища; 

– глокальність (від англ. global+local) – «думати глобально, діяти 

локально» – зосередження власних зусиль на досягненні загально 

організаційних; 

– унісокулізація (від англ. universal+social+cultural) – міждисциплінарний 

підхід до аналізу культури середовища і реалізації управлінських рішень на 

основі багатогалузевих знань екології людини; 

– гументизація (від англ. human being+management) як всеохоплюючий 

організаційний вплив (зокрема, багатонаціональних корпорацій і міжнародних 

організацій) на формування бажаних для себе середовища і поведінку людини – 

від визначення мрій до встановлення меж створення, поширення і розподілу 

знань; 
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– ментінг (від англ. management by teaching) – вихід організаційної 

культури за межі внутрішнього середовища і включення контактної аудиторії 

до внутрішнього середовища організації; 

– моребілітація (від англ. moral+responsibility+ability) – здатність і 

готовність до прийняття моральної відповідальності за прийняті рішення перед 

внутрішнім і зовнішнім середовищем; 

– пожертва, на відміну від класичних поглядів на людину в організації, 

зміна вектору від досягнення власних цілей за рахунок організації на 

підпорядкованість власних цілей організаційним; 

– інтуїтивність, за якої рішення приймаються не на основі соціо-

технічного аналізу, а ґрунтуються на сплаві знань, логіки і досвіду; 

– творчість, а саме вихід за межі вузькоспеціалізованого підходу до 

виконання організаційних функцій; 

– фасилітація, тобто створення і управління самостійними командами 

професіоналів, здатних вирішувати будь-яку поставлену задачу, без втручання 

у їх операційну діяльність. 

Загалом, можна прийти до висновку про узагальнюючий принцип 

семіреалізації (дане поняття має свої витоки з фізики – semiconductor 

(напівпровідник) – речовина, яка за різних умов може бути як провідником, так 

і ізолятором) – і в цьому виявляється синергетичний ефект креативного 

менеджменту). З нашої точки зору, головний принцип менеджменту полягає у 

використанні можливостей середовища (на внутрішньому, мікро-, макро-, 

мегарівнях) і захисту від його загроз шляхом бажаного для себе оточення. 

Розвиток теорії і практики менеджменту у напрямі подальшого аналізу 

природи управління з огляду на зміну векторів розвитку глобальної економіки 

стоять перед викликами світового гуманітарного соціуму. Комплексність і 

складність подальших досліджень полягає у побудові ефективного 

інструментарію для розвитку стратегічного бачення (на макрорівні) і розробки 

загально організаційної стратегії (на мікрорівні) на основі поєднання набутих 

досягнень у різноманітних сферах вивчення соціально-економічних явищ 

сьогодення і майбутнього. 

Наведені викладки про започаткування креативного менеджменту носять 

вельми дискусійний характер – адже вони не вписуються у загальні постулати 

управління науки як галузі. Проте, з огляду на те, що після кількісної школи у 

50-х рр. ХХ-го ст., як завершального етапу наукового управління, появи 

концепцій процесного, ситуаційного і системного менеджменту пройшло 

півстоліття, варто замислитися над новими феноменами у теорії і практиці 

управління. 
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Зміни у парадигмі сучасного менеджменту вздовж спіралі «управління –  

знання» («управління як процесс» – «управління як засіб досягнення мети» – 

«управління як технологія» – «управління як стратегія») у найближчому 

майбутньому можна спрогнозувати  у контексті «управління як методика», 

маючи на увазі, що менеджмент буде розглядатися в якості системи поширення 

знань (використовуючи міждисциплінарний аналіз економіки, фізики, 

медицини, психології, біології тощо) про середовище організації і формування 

поведінки прийняття ефективних рішень задля її виживання у глобальній 

економіці шляхом бажаного для себе оточення – це і буде визначати його 

креативність у ХХІ-му ст. 

Менеджмент ХХІ-го ст. стоїть перед викликами глобалізації і новою 

якістю людського професіоналізму і творчості. Питання про те, чи здатен 

ортодоксальний менеджмент вижити у власному природному стані в умовах 

глобального середовища все ще залишається відкритим для сучасних 

дослідників. 
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Анотація: Роботу присвячено методам налаштування, моделювання, 

опису та аналізу бізнес-процесів в креативних індустріях. Розкрито мету 

використання методик і програмних засобів, що спрямовані на реорганізацію 

та, як наслідок збільшення доходів, скорочення витрат на виробництво послуг, 

підвищення якості послуг, оптимальне використання оборотного капіталу, 

впровадження систем автоматизації та інше. 

Ключові слова: бізнес-процеси, креативні індустрії, методики 

моделювання процесів. 

 

Summary: The work is devoted to methods of setting up, modeling, describing 

and analyzing business processes in creative industries. The purpose of using 

methods and software aimed at reorganization and, as a consequence, increasing 

revenues, reducing costs for the production of services, improving the quality of 
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services, optimal use of working capital, implementation of automation systems and 

more. 

Keywords: business process, process approach, creative industries, process 

modeling techniques. 

 

Кожне сучасне підприємства в креативній індустрії в першу чергу має 

базуватися на налаштуванні ключових системних процесів, адже це саме те, що 

є опорою для майбутнього розвитку, особливо в умовах глобалізації. При цьому 

ключовим є те, що при використанні процесного підходу підприємствам не 

потрібно буде боротися з проблемами, вони їх будуть попереджати.  

Неважливо, на якій стадії розвитку знаходиться підприємство, воно завжди 

може сфокусуватися та почати вдосконалювати системи. С. Карпентер чітко 

описав огляд при використанні системного підходу [1, с. 102]: 

 1. Перш за все проводиться зміна поглядів. Необхідно розглядати кожну 

подію з точки зору механізмів, що вплинули на нього, а не як одиничний 

випадок.  

2. Необхідно визначити цілі й стратегію дій. Це необхідно для визначення 

напрямку розвитку підприємства, що гарантує узгодженість мети і дій.  

3. Перевірити всі механізми підсистем, з яких складаються підприємство. 

Проаналізувати їх послідовно в пошуках можливості поліпшення. Іноді 

доводиться додавати нові підсистеми або позбавлятися від зайвих.  

4. Переглянути всі системи, доводячи кожну до досконалості. Створювати 

«методи», які визначають кожен процес, причому з нуля. Потім, коли вони 

готові, продовжувати вдосконалювати їх. 

5. Отримання перших результатів. Виконується успішне керування своїми 

системами, а оскільки всі вони розділені, досконалі й працюють спільно з 

іншими, можливо ними повноцінно керувати. 

Єдиного визначення терміну «бізнес-процес» немає, але найбільш точно 

відображає його погляд  Інституту якості Ericsson [2, с. 101], згідно якого 

бізнес-процес – це ланцюг логічно пов'язаних, повторюваних дій, у результаті 

яких використовуються ресурси підприємства для переробки об'єкта (фізично 

чи віртуально) з метою досягнення певних вимірних результатів або продукції 

для задоволення внутрішніх або зовнішніх споживачів. Тим самим головна ідея 

полягає в тому, що будь-який бізнес-процес має споживача внутрішнього або 

зовнішнього. Спираючись на це визначення, можна всі дії всередині 

підприємства креативної індустрії розглядати або як бізнес-процес, або як його 

частину.  

Перш за все виокремимо три типи процесів: 
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 Первинні процеси (основні) – основні, і вони створюють цінність 

процесів підприємства креативної індустрії. Ці процеси пронизують всю 

компанію, починаючи зі споживача і закінчуючи постачальниками. 

 Підтримуючі (допоміжні) процеси – вони не створюють 

безпосередньо додану цінність. Вони потрібні для забезпечення основних 

процесів. Такими допоміжними процесами можуть бути, наприклад, управління 

фінансами або персоналом.  

 Розвиваючі процеси – це такі процеси, які дозволять створити 

ланцюжок цінності в основному і в допоміжному процесах на новому рівні 

показників. Приклади: розробка продукції і розвиток постачальника. 

 Під час розроблення бізнес-процесів в умовах глобалізації виникає 

дуже багато питань, наприклад: 

 Яку міжнародну методику вибрати для опису та документування 

бізнес-процесів підприємства креативної індустрії; 

 Яке програмне забезпечення вибрати для опису процесів; 

 Як моделювати процеси з використанням вибраного програмного 

продукту; 

 Як провести аналіз та виявити проблеми за допомогою описаних 

бізнес-процесів. 

Ці та багато інших питань можуть спонукати підприємство відкладати 

початок опису процесів і тим самим сповільнювати його розвиток. Наразі у 

світі багато методик опису процесів та програмних продуктів, що їх 

підтримують. Багато з них універсальні та призначені для комплексного опису 

процесів підприємства. Для того, щоб обрати найефективнішу методику для 

свого підприємства, перш за все необхідно чітко визначити аспекти. В. Рєпін та 

В.Єліферов описували основні аспекти: 

1. мета проєкту (що, для чого і яким чином передбачаються зміни на 

підприємстві); 

2. вимоги до інформації, що характеризує бізнес-процес і необхідної 

для аналізу та прийняття рішень в рамках конкретного проєкту; 

3. можливості методики і супутніх програмних продуктів щодо опису 

(моделюванню) процесів з урахуванням вимог до нього; 

4. можливості програмних продуктів щодо документування процесів.  

Методи розробки та поліпшення бізнес-процесів ґрунтуються на основі 4 

різних підходи, які спрямовані на підвищення продуктивності, ефективності та 

адаптованості бізнес-процесів:  

1. ARIS eEPC (extended Event Driven Process Chain); 

2. Методики IDEF0 та IDEF3; 
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3. Методика DFD (Data Flow Diagram) ; 

4. Методика BPMN (англ. Business Process Model and Notation). 

Одним із найважливіших питань для підприємства в креативній індустрії є 

оцінка ефективності впровадженого бізнес-процесу. Наразі, питанню 

оптимізації бізнесу завдяки бізнес-процесам приділяють увагу всі учасники 

ринку. Кожен прагне отримати не тільки загальну характеристику, а й 

порівняльну характеристику діяльності підприємства до впровадження та після. 

При цьому, незалежно від мотиву учасника, всі зацікавлені в отриманні повної 

інформації про ефективність реалізованих процесів на підприємстві.  
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Summary:  The concept of startup is considered in the paper, the Ukraine's 

global ranking in the number of startups is established, the main risks faced by 

entrepreneurs when launching startups are investigated, and ways of their 

minimization are suggested. 

Key words: startup, innovation, artificial intelligence, business risks, marketing 

plan, start-up capital. 

 

The effective development of enterprises in modern conditions is becoming 

increasingly important in connection with the political and economic situation in the 

country and the growing level of uncertainty in economic conditions. All this requires 

companies in various fields to use new approaches of doing business and look for 

new opportunities. Therefore, more and more people are paying attention to the 

startup creation, as its characteristics allow it to operate in the uncertainty of the 

modern market. 



Праці  Міжнародної науково-практичної конференції                 55 

 

 

 

A startup is a newly created company (perhaps not yet officially registered, but 

plans to become official), which builds its business on the basis of innovations or 

innovative technologies, has a limited number of resources (both human and 

financial) and plans to enter the market [1, p. 122]. 

As of May 2021, Ukraine ranks 40th in the world in the number of startups, 

numbering 322 units [2]. The site's highest rating Ukrainian startup in SendPule, 

which specializes in mailings (email, SMS, messengers) and chat-bots services using 

artificial intelligence technologies. The company was established in 2015 in the 

Chernihiv region, but today SendPulse already has 100 employees, and representative 

offices are open in Ukraine, Russia, Belarus, Brazil, Mexico and Nigeria [3]. 

However, not all startups are as successful as SendPulse. Studies show that 

about a third of businesses fail in the first three years of existence, about half of new 

establishments last five years or more, and about a third last ten years or more [4]. 

There are many reasons for this situation. Let's explore the main risks that 

entrepreneurs face when launching a startup and suggest ways to minimize them. 

1. It is not possible to create a profitable business model with reliable revenue 

channels. 82% of entrepreneurs who start their own business experience cash-flow 

problems [5]. 

Solution: Calculate a development plan with a reasonable rate of return and stick 

to it every day. Use tools and methodologies such as Minimum Viable Product, Lean 

Marketing and Experimentation. 

2. An ill-conceived marketing plan. 42% of entrepreneurs fail due to the lack of 

a quality marketing plan, which leads to incorrect positioning of their products by 

entrepreneurs in certain market segments [5]. As a result, they make a serious effort 

to find consumers who are potentially unwilling to buy their product. 

Solution: You definitely need to create a marketing plan. Identify your target 

audience, the needs of your potential customers, and why your innovative 

product/service solves customer problems better than others, plan sales channels and 

calculate the profits that your product or service can potentially bring. 

3. Lack of start-up capital. 29% of entrepreneurs run out of money [5]. No 

matter how interesting an idea you have, you need money to implement it. 

Solution: Carefully consider the costs for the year ahead and find a source of 

funding for your startup. The main sources of start-up capital are: own funds; various 

programs to support and develop entrepreneurship; investors' funds. 

4. Lack of a qualified team. For this reason, 23% of entrepreneurs fail [5]. 

Employers recognize that finding and retaining good staff is a big challenge. An 

entrepreneur cannot physically perform all tasks and be competent in all areas, so he 

needs a team. 
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Solution: You need to constantly look for talented people, engage in their 

training, development, properly delegate authority to them, and engage in the 

teamwork skills formation. 

5. Reckless actions and lack of leadership qualities. 19% of entrepreneurs fail 

because they harm their startups due to reckless actions and weak leadership 

qualities, thus losing in the competition [5]. Many of them have good ideas with the 

possibility of their implementation, but fail due to their own ignorance. 

Solution: Wake up and realize that this is your creation. You are the founder of 

your business. If you do not know how to communicate with people, get the skills 

you need to do so. If you have problems with anger, then learn to manage it. 

Successful entrepreneurs always find time for self-development. 

6. Lack of customer feedback. For this reason, 14% of entrepreneurs fail [5]. 

When an entrepreneur sees a potential opportunity in the market or dreams of a new 

idea of a product/service, he fully concentrates on creating it, forgetting about the 

customers. 

Solution: Dialogue is key. An entrepreneur needs a real dialogue with real 

customers (to constantly ask questions through all marketing channels and to look for 

answers). If the entrepreneur is really talking to the client he will learn his language. 

So in order to ensure the startupper is on a path to success, it’s crucial to invest 

in the right idea, test the product or service first, interact with prospective customers 

and build a solid team. 
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Анотація: В роботі здійснено дослідження основних світових тенденцій 

стратегічного розвитку нафтогазової індустрії. Встановлені необхідні 

напрямки вдосконалення управління великими проєктами нафтогазової галузі України. 
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проєктами, корпоративна стратегія, комплексні нафтогазові проєкти. 

 

Active use of technology to capture new frontiers and drive productivity is not 

new to the oil and gas industry. In fact, we would argue that the oil and gas sector has 

been at the forefront of several significant technological advancements in the past, 

from supercomputing techniques for reservoir modeling to seismic and 3-D imaging 

for drilling and project departments. In a time of unprecedented technology 

advancements, the physical capacities and cognitive abilities of the oil and gas 

industry are leaping by greater bounds every year. For example, a number of drilling 

advancements at both the rig and downhole levels have helped producers reach 

targets previously impossible to consider. However, the key to unlocking full digital 

transformation across the oil and gas sector will involve both soft and hard 

automation technologies as well as require more nimble work practices [1]. 

Today, large projects in the oil and gas industry face similarly daunting 

challenges as they become increasingly complex and technologically demanding. 

Schedules and budgets are tight, safety is crucial and every project faces a network of 

stakeholders concerned about its impact on the environment and communities. 

Experience working with projects in oil and gas [2] suggests that while best practices 
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and experienced talent are essential, they are not enough. Successful managers of 

large projects follow a coherent, consistent reference framework that guides their 

decisions and processes. 

These frameworks include: 

– Formalized project phases and checkpoints 

– Clear accountabilities within an integrated project team 

– Checks and balances between central functions and project teams 

– Continuous review to measure project value and monitor risk. 

Simply put from a risk-management perspective, it should never be about being 

passive and praying that things simply work out [3]. In particular, without question, 

dependence on SCADA is the norm in the world of pipelines and updating or 

replacing an outdated SCADA system demands a shift to more holistic thinking when 

designing SCADA functionality supportive of a pipeline’s commercial functions. 

Similar attention should be given to the governing CRM that optimizes monitoring 

and handling of pressure, flow and volume [3]. 

Now more than ever, as a new white paper by global infrastructure solutions 

leader Black & Veatch makes clear, it’s incumbent upon managers to abandon siloed 

decision-making when setting up a new or replacement SCADA system, identifying 

the disparate operational stakeholders and have them articulate their requirements, 

accounting for all moving parts. Each business discipline – from engineering to 

compliance, sales, control and measurement and operations – brings unique 

requirements, and those fields have varying data requirements from SCADA. A 

more-inclusive approach – appreciating that SCADA isn’t just about CRM – ensures 

a more-rounded vision of what the requirements should be while adhering to varying 

safety code requirements. Integrating systems, applications and data can enhance 

processes involving both pipeline control operations and CRM business 

considerations [3]. 

As follows, projects can range in size and scope from a new product such as a 

pipe fitting to a major industrial construction project such as a pipeline. Each 

deliverable has its own unique set of circumstances. They can be standard products 

with multiple quantities or as in many cases a custom application. Regardless of how 

unique the project is, in general all undertakings require some form of control and 

organization [4].  

For instance, the application of Stage Gate Project Management Process 

(SGPMP), which was originally introduced in North America in the 1980’s is a 

respond towards improving the project development time and introduction of new 

products into the market [5]. Nowadays, the methodology has been adapted by many 

oil and gas (O&G) companies worldwide, with the aim to improvise the decision 
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making process in Project and Portfolio Management by increasing the project 

deliverables quality and assisting to manage the level of uncertainties [6]. 

Naftogaz Group has published a Corporate Strategy Until 2025. The strategy 

envisages that the future of Naftogaz will be based on three business platforms: "Gas 

Business", "Supply to Consumers" and "Low Carbon Businesses" [7]. The new 

strategy envisages doubling the company's hydrocarbon reserves over the next 10 

years. To develop and implement it, Naftogaz in 2020 transformed its core business: 

revised its organizational structure and strengthened its team of specialists with 

experience in international companies – Shell, ExxonMobil, Eni, etc. The new team 

deepened the company's technical expertise. An External Expert Council of Leading 

Ukrainian Scientists and Practitioners has also been established under the Exploration 

and Production Division. 

The company has already started work on large-scale projects within the new 

strategy. These are the Black Sea shelf, Yuzivska field, four large oil and gas fields 

under signed production sharing agreements (a globally recognized sectoral 

cooperation mechanism that increases the chance of international investors returning 

to Ukraine's oil and gas sector). According to the agreements, it is planned to start 

seismic exploration in 2021, exploration drilling – in 2022. Naftogaz also plans to 

attract international partners to Ukraine and thus increase investment capital, access 

to technology and experience. 

As follows, developed strategic guidelines for the development of the oil and 

gas industry of Ukraine and experience of successful companies also continuously 

improve their general project management skills, as well as skills specific to oil and 

gas. These skills create the necessary preconditions for the application of advanced 

project management concepts for large capital project management and training of 

professionals for management and successful completion of large complex oil and 

gas projects with large circles at the level of specialized educational institutions, 

including Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. 
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illuminated. The expediency of using flexible methods and the project approach to the 
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У сучасному світі креативні індустрії визнані ефективним двигуном, що 

рухає економічний та соціальний розвиток, адже вони не тільки забезпечують 

високі темпи зростання й створення робочих місць (близько 5% світового 

ВВП), але також є каналами культурної ідентичності країн. 
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Найбільш відомою і поширеною класифікацією креативних індустрій є 

запропонована UNCTAD (конференція ООН з торгівлі та розвитку) у 2008 р., 

яка визначає їх як «цикли створення, виробництва та розподілу товарів і послуг, 

що використовують креативність і інтелектуальний капітал як основні зусилля. 

Вони складають комплекс заходів заснований на знаннях, але не обмежуються 

мистецтвом, лише отриманням доходів від торгівлі та прав інтелектуальної 

власності. Ці цикли включають в себе матеріальні та нематеріальні товари, 

креативні художні послуги, економічну цінність та маркетингові цілі» (рис. 1) 

[1].  

 

 
 

Рисунок 1. Класифікація креативних індустрій за UNCTAD 

 

Крім цього, до категорії креативних послуг також відносять: послуги, 

пов’язані з оформленням роялті, патентів, ліцензій; програмування; послуги 

новинних агентств та інші інформаційні послуги; реклама, дослідження ринку і 

взагалі вся дослідницька діяльність; архітектура; рекреаційні послуги, туризм.  

Серед ключових характеристик креативних індустрій варто виділити: 

зниження рівня безробіття завдяки самозайнятості населення; використання 

унікальності регіонів, культур, соціального та духовного потенціалу; 

збереження культурно-історичного спадку; розвиток урбаністики та 

удосконалення інфраструктури; поєднання науки, технологій і мистецтва, 

креативності та інновації; міжнародне співробітництво через відкритий доступ 

до інформаційних потоків; створення сучасних унікальних ідей та рішень 

завдяки культурній та етнічній різноманітності; прияння розвитку таких 

людських якостей, як творчість, толерантність, оптимізм, відкритість, 

комунікабельність, індивідуальне самовираження.В Україні лише у 2019 році 

урядом було затверджено перелік видів економічної діяльності, які відносяться 
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до креативних індустрій. Проте у Національній економічний стратегії 2030 

ключовою метою збалансованого розвитку України визначено створення 

конкурентоспроможної креативної економіки. Для цього передбачено: 

збільшити частку креативних індустрій у доданій вартості країни з 3,86% до 

5%; збільшити частку креативних товарів та послуг у експорті з 0,5% до 3%; 

збільшити кількість зайнятих з 3,57% до 4,5% від загальної кількості 

працевлаштованих; підвищити позицію у Глобальному Індексі Інновацій у 

категорії Creative goods and services з 95 на 25 позицію [2].  

Відтак, ефективність функціонування і розвитку креативних індустрій у 

значній мірі залежатиме від якості управління ними. Так, сутність менеджменту 

реалізується через формування і функціонування системи управління, як 

сукупності взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів: функцій, процесів, 

структури, механізму, суб'єкту і об'єкту.  

Сьогодні в управлінні креативними індустріями часто використовується 

проєктний підхід, адже кожен креативний продукт є унікальним та має чітко 

визначено мету, специфічні обмеження і, здебільшого, часові рамки 

(завершення). Проте, у порівнянні з базовою проєктною методологією, 

визначеною у PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [3] проєкти у 

креативних індустріях мають більш високий рівень невизначеності, що вимагає 

застосування більш гнучких, адаптивних методів й інструментів управління [4]. 

Відтак, оптимальними для використання у креативних індустріях є гнучкі 

технології менеджменту, зокрема, проєктний підхід, заснований на цінностях 

Agile (рис. 2) [5]. 

Методологія Agile є певною «філософією бізнесу» і охоплює наступні 

базові цінності діяльності: взаємодія людей важливіша за інструменти та 

процеси; продукт, що працює, важливіший за вичерпну документацію; якісна 

співпраця із замовником важливіша за узгодження умов контракту; готовність 

до змін важливіша за дотримання першопочаткового плану [5]. 

Найбільш ефективним для використання у креативних індустріях є 

методики Scrum, Kanban та Lean, які можуть бути легко адаптовані потребам 

творчості та інноваційності.  

Основні цінності SCRUM визначаються: чітким фокусом на завданні, 

сміливістю, відкритістю, відповідальністю згідно з обов’язками, повагою один 

до одного. При цьому, основними виконавцями проєкту виступають: власник 

продукту, лідер, команда учасників. Розподіл діяльності, візуалізація, спринти, 

щоденні і регулярні короткі зустрічі – є базовими принципами даного підходу. 
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Рисунок 2. Методи й технології засновані на цінностях Agile (FDD – 

Feature driven development, DSDM – Dynamic systems development method) 

 

Kanban не виділяє чітких ролей учасників проєкту, але зосереджується на 

(цінності): використанні наявних потужностей і ресурсів; підвищенні 

продуктивності завдяки спільній роботі; уникненні перевантаження; мотивації 

розвитку лідерства. Базовими принципами виступають: регулярні зустрічі та 

звіти, візуалізація процесів і результатів, обмежена кількість одночасних задач. 

Вихідною філософією Lean є уникнення будь-якої діяльності, що потребує 

ресурсів, але не створює жодної цінності. Основні ролі по проєктам 

розподіляються між головним менеджером, виконавчими лідерами, лідерами 

команд, членами команд на основі цінності взаємодії, формування потоку 

вартості, розвитку, досконалості. 

Таким чином, використання інноваційних підходів до управління 

креативними сферами діяльності, заснованих на гнучких технологіях, дає змогу 

адаптувати процеси організаційного дизайну й проєктування бізнес-процесів 

підприємств швидкозмінним та непередбачуваним запитам сучасного 

інформаційного суспільства.  
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Анотація: У дослідженні висвітлено вплив вибіркових параметрів 

креативної діяльності та об’єктів культури на загальні економічні показники з 

регіональною диференціацією через здійснення структурного, кореляційно-

регресійного та кластерного аналізу.  

Ключові слова:  креативні види діяльності, культурні об’єкти, економічні 

показники, кореляція, регресія, кластерування.  

 

Summary: The study revealed the impact of sampled parameters of creative 

activity and cultural objects on general economic indicators with regional 

differentiation through the implementation of structural, correlational, regressional 

and cluster analysis. 

Keywords: creative activities, cultural objects, economic indicators, correlation, 

regression, clustering. 

 

Вступ. Творчий та культурний сектори отримали виокремлену увагу  у 

дослідженнях і практиці, коли декілька десятиліть тому  деякі країни, зокрема, 

Департамент уряду Великобританії з питань культури, ЗМІ та спорту, 1998, 

2001 [1] висловили своє бачення цих сфер,  як прямої частини економічного 
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розвитку. Починаючи з того часу ці сектори із залученням технологій 

демонстрували швидке зростання, а міжнародні організації (ПРООН / 

ЮНКТАД, 2008 [2]) почали розробляти правила уніфікованого  вимірювання та 

допомоги з їх фінансуванням. Як наслідок, незважаючи на те, що це відносно 

«молодий» дослідницький потік, і єдиного консенсусу щодо визначень не 

отримано, сьогодні є багато доказів, що підтверджують важливість та потенціал 

креативного та культурного секторів для суспільств та економіки. 

У той же час у багатьох країнах, як і в Україні, фактичне структурування 

креативно-культурної економіки, її типів та галузей в достатній мірі не було ані 

досліджено, ані регламентовано на задовільному рівні  (C. Farinha, 2017 [3]; 

Вахович І., 2014 [4]; Сотникова Ю., 2017 [5]). До цих пір статистичні 

узагальнення залишаються фрагментарними.  У цьому контексті суттєвим 

напрямком є розуміння не тільки прямих економічних наслідків від 

креативного та культурного сектору (розміри та структура), але і їх побічного 

впливу на розвиток економіки в цілому, що визначається як основна мета цієї 

статті.  

Методологія. У даному дослідженні було сформовано декілька груп 

показників для вимірювання взаємозв'язку між виокремленими «креативними» 

і культурними параметрами та показниками економічного результату. Для 

цього ми використовували кореляційний, регресійний та кластерний аналізи.   

Також були здійснені певні припущення для формулювання термінів 

креативний та культурний сектори в контексті даної статті. Для цілей 

дослідження, креативність запропоновано сприймати як сукупність показників 

інтелектуальної власності (включають кількість заявок на винаходи, заявки на 

корисні моделі (від національних заявників) та видавничу продукцію (кількість 

публікацій)). Показники ж  культури охопили низку об’єктів культури (музеї, 

театри, клуби, бібліотеки та диференційовані типи меморіалів та пам’ятників) 

та фестивалів. І нарешті, економічні параметри включали ВРП (валовий 

регіональний продукт), кількість туристів, кількість працівників, ПІІ, інновації 

та кількість типів підприємств; усі показники розподілені за регіонами України. 

Початкові показники не відповідали нормальному розподілу і були 

трансформовані за допомогою певних математичних перетворень.  Усі виявлені 

пари випадків з належною щільністю кореляції мали нелінійні відношення.   

Результати.  На першому етапі цього дослідження за допомогою 

звичайного структурного аналізу виявлено низку областей-лідерів в креативній, 

культурній та економічній сферах діяльності, серед них Київ, Дніпро, Харків, 

Львів та Одеса. Такий збіг дав вагомі підстави для глибшого вивчення відносин 

між культурою, творчістю та цілою економікою. Зокрема, кореляційним 
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аналізом засвідчено найвищий рівень щільності зв'язку для всіх типів 

підприємств та заявок на винаходи. Також було визначено два типи культурних 

об’єктів (театри та фестивалі), які продемонстрували досить високу щільність 

кореляції з різними категоріями підприємств; особливо високим був коефіцієнт 

для театрів. Дуже подібні результати були отримані для таких показників, як 

інвестиції (ПІІ та вітчизняних), загальна кількість найманих працівників, 

працівників у науково-дослідному секторі, студентів, працівників у 

туристичному секторі та залучених туристів з домінуванням високої 

кореляційної щільності для всіх показників творчості, театрів та фестивалів. 

Цікаво і цілком логічно, що кількість студентів добре корелює з усіма видами 

інтелектуальної власності, але здебільшого з інтенсивністю видавничого 

виробництва. Слід зазначити, що всі статичні предмети культури (як музеї та 

пам'ятники) мають набагато меншу щільність кореляції з усіма аналізованими 

групами показників, і лише в ряді випадків досягали рівня значущості 0,05. 

На наступному кроці були розроблені відповідні функції регресії, 

виявивши кілька функціональних зв'язків між ними, а також регіональне 

кластерування на основі вибраних параметрів.   

Висновки.  Представлене дослідження виявило, що більшість літератури 

звертає увагу на прямий внесок культурних та творчих галузей в економіку в 

цілому. Хоча він зростає у розвинених країнах, але ще далекий від того, щоб 

досягти значної частки економіки в Україні, і навряд чи наразі можливо його 

повністю виміряти через існуючу методологію узагальнення у статистичному 

обліку. У той же час можна виміряти відносний економічний вплив культури та 

творчої діяльності на економічні результати. Результати дослідження 

засвідчили високу щільність кореляції між кількістю підприємств різного типу 

та розміру, інвестиціями (як ПІІ, так і вітчизняними), працівниками, 

студентами, туристами, а з іншого боку, показниками креативності 

(інтелектуальної власності), також деякими типами культурних об'єктів, 

зокрема, театрами та фестивалями.  

Інформація про виконане групування регіонів із подібними творчими та 

культурними стосунками з економікою в цілому надало аргументацію про 

стабільно високий рівень економічного розвитку у регіонах з високими 

показниками творчості та культурної діяльності, зокрема, до них належать 

Дніпровська, Запоріжська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська області та 

м. Київ, що дає додаткові можливості бенчмаркінгу та формування в результаті  

відповідної державної політики.   
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК В КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ 
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Анотація: Культурні та креативні індустрії сприяють соціально-

економічному розвитку, шляхом створення сприятливих умов реалізації 

людського, виробничого, інтелектуального та творчого потенціалу.  

Ключові слова: культурні індустрії, креативні індустрії, креативна 

економіка, сталий розвиток, цілі сталого розвитку. 

 

Summary: Cultural and creative industries contribute to socio-economic 

development by creating favorable conditions for the realization of human, 

industrial, intellectual and creative potential.  

Key words: cultural industries, creative industries, creative economy, 

sustainable development, sustainable development goals.  

 

Розглядаючи таке поняття як культурні та креативні індустрії важливо 

зазначити, що появу цього суспільного явища пов’язують з індустріальною 

революцією, яка відбулася на рубежі XIX і XX століть. Джеремі Ріфкін 

стверджує, що ми – люди, які дуже складно влаштовані, і нас цілком захопить 

культурна та інтелектуальна діяльність (Rifkin, 2001). Таким чином, можна 

https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-1998
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/171205%20Creative%20Industries%20Report%20for%20Ukraine.pdf
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/171205%20Creative%20Industries%20Report%20for%20Ukraine.pdf
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вважати, що зростаючий економічний вплив на культуру призвів до появи 

таких суспільних явищ, як «культурні індустрії» та «креативні індустрії».  

Сучасні вчені вважають, що таке складне явище як «культурні індустрії» 

необхідно розглядати в двох принципово різних аспектах, які можуть бути 

висвітлені через культурологічний підхід, а специфіка організації та управління 

крізь економічну призму (Martynovych, 2019; Лазарева, 2017).  

Так, об’єднуючи існуючі підходи до розуміння цього поняття, зазначимо, 

що під культурними індустріями доцільно розуміти виробництво уніфікованих, 

стандартизованих новинок в сферах мистецтва, живопису, літератури, кіно та 

інших, яке є більш-менш масовими за своїми обсягами і високо 

стандартизованим за більшістю своїх характеристик. Ця система є сукупністю 

культурних практик, що здійснюються не в новаційно-пошуковому (творчому) 

режимі, а за стандартами, які реалізують найбільш актуальні в наявних умовах 

технології виробництва. 

Важливо зазначити, що культурні і креативні індустрії створюють ядро 

креативної економіки. Вона (креативна економіка) стає «генератором робочих 

місць, виконує важливу функцію в досягненні загального добробуту 

суспільства, стимулює самоповагу в окремих індивідів і сприяє поліпшенню 

якості життя в цілому» (Доповідь Міжнародної комісії з питань освіти, науки і 

культури ООН, 2021). 

Прискорені темпи економічного зростання сприяють накопиченню 

капіталу, що позитивно відбивається на розвитку соціально-побутової 

інфраструктури міста, покращуючи тим самим якість життя населення та 

забезпечуючи досягнення наступних цілей сталого розвитку: ліквідація бідності 

у всіх її формах; забезпечення здорового способу життя та сприяння 

благополуччю для всіх в будь-якому віці; сприяння неухильному, всеосяжному 

і стійкому економічному зростанню; повної і продуктивної зайнятості та гідної 

роботи для всіх; забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості і стійкості 

міст та населених пунктів. 

Вперше поняття «сталий розвиток» згадується у 1987 році у доповіді 

«Наше спільне майбутнє», яку підготувала Міжнародна комісія з 

навколишнього середовища та розвитку ООН під керівництвом Брундтланд. В 

цьому документі зазначається, що сталий розвиток – це «розвиток, який 

задовольняє покоління теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» (Доповідь «Наше 

спільне майбутнє», 1987).  

Економічне зростання, створення міцної інфраструктури в сукупності з 

добробутом населення сприяють зміні світогляду людей, щодо виробництва та 
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споживання, забезпечуючи реалізацію наступних цілей тисячоліття: 

забезпечення раціональних моделей споживання і виробництва; збереження та 

раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах 

сталого розвитку; захист і відновлення екосистем суші і сприяння їх 

раціональному використанню; раціональне управління лісами, боротьба з 

опустелюванням, припинення процесу деградації земель та втрати біологічного 

різноманіття. 

Культурні та креативні індустрії є провідниками економічних, соціальних і 

культурних змін, що впливають на життєдіяльність суспільства, а також стають 

«необхідною умовою і рушійною силою економічного, соціального та 

екологічного аспекту сталого розвитку» (Bakhov, 2020). Таким чином, 

формування та розвиток креативної економіки є однією з умов забезпечення 

сталого розвитку суспільства.   
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Анотація: розглядається питання організації ощадливого виробництва на 

промислових підприємствах загалом, та у сфері  управління відходами зокрема.   

Ключові слова: ощадливе виробництво, відходи виробництва, промислове 

підприємство. 

 

Summary: the issue of organization of economical production at industrial 

enterprises in general, and in the field of waste management in particular is 

considered. 

Key words: economical production, production waste, industrial enterprise. 
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Довготривала закордонна практика використання ощадливого виробництва 

як провідної концепції зменшення втрат промислових підприємств у цілому та 

на кожному етапі виробничого процесу довела свою продуктивність і 

ефективність. Обмеженість ресурсів, часу, конкурентна боротьба спонукають 

вітчизняні підприємства активніше використовувати його методи у власній 

діяльності, однак певна неврегульованість організації впровадження 

перешкоджає завершенню дій. 

Загалом, як зазначають науковці, ощадливе виробництво сприяє 

підвищенню продуктивності, зменшує кількість помилок на діючому процесі, 

рівень запасів, нещасних випадків на виробництві, покращує використання 

виробничих площ, зменшує час виведення нових продуктів на ринок, час 

виконання замовлення, а також витрати на підвищення різноманітності 

продукції і собівартості в цілому [1]. Система ощадливого виробництва 

спрямована на поєднання автоматизації виробництва з інтелектуальним та 

людським капіталом. При цьому у полі щоденних завдань лежить оптимізація 

використання та витрачання ресурсів. 

Традиційно організація ощадливого виробництва ґрунтується на ряді 

компонентів: використання команди експертів для надання рекомендацій та 

управління процесом впровадження; ситуаційному аналізі (оцінка атрибутів 

організації: персонал, приміщення, розташування, продукти і послуги, щоб 

визначити сильні і слабкі сторони організації для застосування ощадливого 

виробництва); ощадливе планування комунікацій; програми навчання 

працівників та керівників; складання карти потоку створення цінності або карти 

процесу; оцінювання практики ощадливого виробництва для забезпечення 

основи для організації на власному підприємстві [2]. 

Враховуючи те, що прибуток промислових підприємств, які працюють у 

межах традиційно обраної ринкової ніші, здебільшого залежить від 

спроможності керівного складу організувати виробничі процеси таким чином, 

щоб забезпечувалось зниження витрат, оптимальним заходом стає 

використання методів ощадливого виробництва. Серед таких доцільним є  

усунення відходів виробничої системи: перевиробництво, очікування, 

транспорт, переробка, інвентаризація, рух та дефекти [3].   

З позиції економії витрат та уникнення втрат, доречними заходами, у 

межах ощадливого мислення, є усім відомі: 5S, канбан, вирівнювання 

виробництва, загальне технічне обслуговування, переналаштування 

обладнання. Однак, у процесах виробництва на вітчизняних промислових 

підприємствах вагомим інструментом є організація системи ліквідація відходів, 

в якій мають бути задіяний увесь промислово-виробничий персонал – з позиції 
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роботи на місцях, та керівний персонал – з позиції створення ланцюгів 

повторного застосування відходів як ресурсів виробництва або їх продажу 

іншим підприємствам. Такий підхід потребує додаткових виробничих процесів 

оптимізації переробки відходів або доведення їх до рівня особливих товарів для 

реалізації.    

Важливим для промислових підприємств є процес постійного 

вдосконалення товарів таким чином, щоб зменшити залишки на складах, 

знизити брак, і тим самим зменшити фінансові вкладення у невідповідні попиту 

продукти. Цей процес можна удосконалити через взаємозв’язок відділів 

продажу, службою головного інженера та керівним складом підприємства. 

Корегування потоку інформації, регулярна співпраці з замовниками, а також їх 

залучення у процеси виробництва, дозволять організаційно удосконалити 

наявну систему ощадливого виробництва. Проте, без додавання управління 

відходами, включно з організацією їх переробки, урахування потоку вартості, 

розподілу витрат на ресурси, працю та організацію виробництва такі процеси у 

повному обсязі не будуть вповідати принципам ощадливості.  

У сукупності виробнича система, яка охоплює паралелі виробництва 

продукції та трансформації відходів у поновлюваний ресурс чи товар 

спроможна не тільки зменшити витрати, підвищити економічність, але й 

забезпечити цінність продукції, завдяки зменшенню обсягів використовуваних 

ресурсів та за їх повторного використання, що в подальшому вплине на 

зростання обсягів виробництва майже  у межах наявних витрат, і в результаті 

забезпечить збільшення прибутку. 
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Анотація: Проаналізованосутність глобалізації управлінської 

компетентності як нової форми суспільного розвитку. Сформульовано 

структура управлінської компетентності та обґрунтовано важливість 

формування управлінської компетентності як необхідної складової 

професіоналізму в контексті інтеграційних процесів. 

Ключові слова: глобалізація, глобальна інтеграція,компетентність, 

управлінська компетентність, інтеграційні процеси, управління, професійна. 

 

 

Summary: Theessenceofglobalization of managerial competence as a new form 

of social development is analyzed. The structure of managerial competence is 

formulated and the importance of formation of managerial competence as a 

necessary component of professionalism in the context of 

integrationprocessesissubstantiated. 

Keywords: globalization, globalintegration, competence, managerial 

competence, integration processes, management, professional. 

 

Іманентною характеристикою управлінської діяльності в глобалізаційних 

та інтеграційних світових процесів стає розширення управлінських 

компетенцій. До менеджера вищої управлінської ланки підвищують вимоги 

щодо компетентностей у сфері безпеки, культури, соціальної відповідальності. 

Модель компетентностей постійно розвивається та змінюється під впливом 

тенденцій зовнішнього середовища або кардинальних змін стратегій. 

Вимоги до управлінської компетентності менеджера з економічної безпеки 

постійно зростають, про що свідчать дослідження вітчизняних науковців. 

зокрема: Л. Прокопишин, Л. Васильченко, Н. Єршова, Т. Воронько, І. 

Гнатишин, Л. Даниленко, О. Жук, І. Зязюна, Г. Єльникової,  А. Комендант, Т. 

Кошова, О. Лєщина, В. Нагаєва,В. Олійника Є. Павлютенкова, М. Поташника, 

Т.Сорочан, Г. Селевко, І. Шупта та ін. [1-3]. Багато досліджень з управлінської 

компетентності присвячено проблемі професіоналізму управлінців та 

керівників. Достатньо вивчені структура, функції та етапи управління.  
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Управлінські компетентності в сфері економічної безпеки є складовою 

професійної кваліфікації менеджера, визначальним чинником вдосконалення 

управління і результативності його управлінських дій. Формування 

управлінської компетенції є вимогою часу, від неї значною мірою залежить 

успіх у професійній діяльності. Підготовка конкурентоспроможних, професійно 

компетентних фахівців є стратегічним завданням на державному рівні. 

Важливим етапом, що передує розробці заходів з розвитку управлінської 

компетентності в контексті інтегрованих процесів, є зростання наукових знань 

та необхідність постійного оновлення їх упродовж життя. 

Глобальний інтеграційний процес управлінської компетентності приводить 

до виникнення нових форм самоуправління які змінюються стосовно ринкового 

механізму та готовність особисто вирішувати професійні завдання з високим 

рівнем невизначеності завдяки наявності відповідних знань і навичок. Сьогодні 

як ніколи раніше якість людських ресурсів в значній мірі визначається рівнем їх 

професійної компетентності та управлінської зокрема. Саме управлінська 

компетентність забезпечує високий рівень професійно-особистісні цінності і 

якості, які забезпечують готовність ефективно здійснювати управлінську 

діяльність. Нові умови впровадження комплексу управлінської компетентності 

вимагають виникнення нових структур, які б забезпечували ефективність 

реалізації процесу глобальної інтеграції. У структуру управлінської 

компетентності слід включати обов’язкове знання іноземних мов, професійної 

мобільності, володіння інформаційними система, екологічні та економічні 

знання, інтелектуальну власність, які можуть стати методологією 

результативного управління. Управлінська компетентність в умовах впливу 

інтеграційних процесів має спрямовуватися як інтегративна характеристика 

якостей особистості, що демонструє відповідність особистісних якостей, з 

гарантованим рівнем кваліфікації. Глобалізація управлінської компетентності в 

контексті інтеграційних процесів являє собою засіб об’єднання на всіх рівнях 

суспільного розвитку, забезпечує структурну трансформацію сучасної системи, 

сприяє синтезації структури функціонального компоненту управлінської 

компетентності в умовах спільного глобалізаційного вектора розвитку. 

Впровадження форм глобальної управлінської компетентність в контексті 

інтеграційних процесів мають бути спрямовані на реалізацію відповідних 

показників у функціонуванні сучасного глобального світу. 

Таким чином, цілеспрямований вплив на розвиток глобальної 

управлінської компетентність в контексті інтеграційних процесів відбувається 

успішно за умов розвитку професійних й особистісних якостей спрямованих на 
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системне засвоєння знань про феномен управління та націленість на здійснення 

особистісної соціалізації в комунікативному просторі. 
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Анотація: Проведено дослідження щодо стану ІТ-індустрії як складової 

креативної економіки та впливу короновірусних обмежень на  результати її 

економічної діяльності. Зазначено, що ІТ-сектор проявив неабияку гнучкість 

та швидкість в адаптації до змін та не втратив своїх сильних позицій. 

Ключові слова:  ІТ-індустрія, ІТ-компанія, креативна економіка, сфера 

діяльності. 

 

Summary: The study was conducted on the state of the IT business as a 

component of the creative economy and the impact of the restrictions due the 

coronavirus pandemic on the results of its economic activity. It is indicated that the 

IT sector has shown great flexibility and speed in adapting to the changes and has 

not lost its strong position. 

Keywords: IT business, IT company, creative economy, area of activity. 
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Пандемія коронавірусу стала серйозним випробуванням для всього світу. 

Величезне число людей перейшло на віддалений формат роботи, навчальні 

заклади стали проводити віртуальні заняття, навіть сфера культури пішла в 

онлайн простір. Всі напрями креативної економіки зазнали змін. Задовольнити 

нові потреби світу – виклик для сфери інформаційних технологій. У новій 

реальності її роль сильно зросла. Досвід самоізоляції показав незамінність 

цифрових рішень в забезпеченні життєдіяльності не тільки кожної людини 

окремо, але і в ряді цілих галузей економіки. 

  Основним заходом щодо зменшення впливу карантинних обмежень на ІТ-

бізнес став перехід на дистанційну форму роботи з метою збереження 

безперервності діяльності та виконання зобов’язань за контрактами. Карантинні 

обмеження вплинули на різні аспекти діяльності ІТ-компаній в Україні: 

фінансові результати, прийоми роботи, засоби комунікації з клієнтами тощо. 

Клієнтська база ІТ-компаній розподілилася на три основні категорії: одні 

клієнти відчули суттєве погіршення після впровадження карантинних 

обмежень, інші майже не відчули жодного впливу; для третіх ж пандемія 

відкрила нові можливості для активного розвитку. 

ІТ-індустрія, як представник сучасної, креативної економіки, залишається 

важливою складовою всієї економіки України і є активним учасником в процесі 

підтримки плюсового експортно-імпортного сальдо країни. В умовах жорстких 

карантинних обмежень ІТ-компанії пішли на поступки своїм клієнтам, 

домовляючись про відстрочки платежів, тимчасові знижки, зменшення обсягів 

замовлень. Зараз частина клієнтів повертає обсяги своїх контрактів. Ще одним 

заходом став перерозподіл фокусу продаж на клієнтів, які відчували потребу в 

додаткових ІТ-сервісах. В умовах поширення пандемії коронавірусу ІТ-

компанії стали робити більший акцент на впровадження інноваційних рішень 

для своїх клієнтів, враховуючи увагу на інвестиції у стартапи. 

В Україні сфера ІТ-послуг є затребуваною і поширеною, багато молоді 

знаходить себе у ній. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кількість в Україні на 

початок  травня 2021 року налічується 212 547 ФОПів, які працюють у сфері ІТ. 

За останній рік їхня кількість збільшилася на 29 111 осіб, або на 16%. Темпи 

приросту дещо впали, якщо порівнювати з 2018-2020 роками, коли кількість 

ФОПів в українському ІТ збільшувалася на 20-22% щороку [1]. На Рис. 1. 

можемо побачити динаміку зростання кількості ФОПів ІТ-сектору.  
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Рисeунок 1. Зміна кількості ФОПів ІТ-сектору. 

Складено автором на основі [1] 

 

Найпопулярнішим кодом КВЕД, який визначає основну сферу діяльності 

ІТ-спеціаліста, зареєстрованого як ФОП, залишається «62.01 Комп’ютерне 

програмування». За рік кількість спеціалістів, зареєстрованих за цим кодом, 

збільшилася на 19,5 тисячі осіб і становить 143 549 людей. На другому та 

третьому місцях за рівнем популярності залишаються «62.02 Консультування з 

питань інформатизації» та «63.11 Оброблення даних», за якими працюють 30,6 

та 25,9 тисячі ІТ-спеціалістів відповідно. Найбільший приріст кількості 

зареєстрованих як ФОП ІТ-спеціалістів в Закарпатській, Одеській, Рівненській 

та Запорізькій областях: тут їх стало більше на понад 20% за рік. Найменше, 

зросла кількість зареєстрованих ІТ-ФОПів у Миколаївській і Харківській 

областях (на 12,5% та 12,8% відповідно проти загального по країні збільшення 

на 15,9%). Також нижчі від середніх темпи збільшення кількості ФОПів 

демонструють Дніпропетровська та Вінницька області (на 14,2% та 14,7% 

відповідно) [1]. 

Історично сформована модель співпраці компанія, яка виконує замовлення 

у вигляді ФОП, знову ж таки, дає свій результат. Завдяки цьому механізму 

індустрія спромоглась активно розвиватися та відповідати вимогам сучасних 

контрактних відносин (дистанційна робота, постійна зміна проєктів, робота на 

різних замовників, тощо), яких де факто в Україні досі не передбачено.  Тому, 

щоб індустрія не перебувала у стагнації та мала передбачувані умови 

подальшого розвитку, варто залишити існуючий механізм співпраці компанія-

ФОП. Це дасть бізнесу податкову прогнозованість та простір для маневрів, щоб 

забезпечити розвиток української креативної економіки в ІТ індустрії.  
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  Основними факторами зростання ІТ-сектору, як складової  креативної 

економіки є людський потенціал, внутрішній попит, інновації, інвестиції; 

факторами що забезпечують це – є ефективний креативний, інноваційний, 

інвестиційний, виробничий і соціальний менеджмент; додатковим фактором є 

зовнішній попит. Весь персонал ІТ-сектору базується на особистих навичках, 

креативності й таланті та передбачає отримання прибутку завдяки створенню і 

використанню свого інтелектуального потенціалу. Водночас, досвід ІТ може 

бути цікавим і для запозичення іншими індустріями, які фактично мають 

контрактну складову. 
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Креативні індустрії синтезують в своєму просторі сфери культури, 

економіки та соціальної політики. З'єднання вільного пошуку художників, 

прагматичної ініціативи бізнесу, державного і регіонального управління 

дозволяє сформувати позитивне ставлення до виробництва культурного 

продукту відразу у всіх суб'єктів соціально-культурних відносин. Дуже 
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важливим аспектом при створенні і реалізації творчих проектів в креативних 

індустріях є орієнтація на особистість, можливість впливати на духовно-

моральну складову, творчий потенціал, самовираження, саморозвиток, красу 

сприйняття, соціальну відповідальність, активність. Корпоративні компанії, 

навпаки, орієнтуються на економічну або іміджеву вигоду; в свою чергу, 

керівники державної сфери орієнтуються на цінності зміцнення і розвитку 

нації, країни, території [1].  

Сьогодні в суспільстві креативні індустрії відіграють все більш помітну 

роль, без них неможливо уявити розвиток міст, реалізацію нових соціально-

культурних проектів, насичене і якісне дозвілля, яке відповідає запитам різних 

груп населення. Важко переоцінити значення креативних індустрій в рішенні 

цілого спектра економічних, соціально-культурних, комунікативних та 

адаптаційних проблем.  

У листопаді 2020 року ООН прийняла резолюцію A/RES/74/198, 

проголосивши 2021 рік «Міжнародним роком креативної економіки для сталого 

розвитку», підтвердивши таким чином надзвичайне значення та потенціал 

креативної економіки у розвитку суспільства у ХХІ сторіччі.  

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) та Європейський союз у своїх документах розділили поняття 

«культурні індустрії» і «креативні індустрії». Вони вважають, що «культурні 

індустрії» – це галузі, які виробляють і поширюють товари і послуги, що 

формують певні культурні цінності, що виконують соціально значиму функцію 

в таких сферах, як виконавське, образотворче мистецтво, культурна спадщина, 

кіно, телебачення, радіо, відеоігри, нові медіа, видавництва [2]. 

Під «креативними індустріями» розуміють такі види діяльності, які 

засновані на індивідуальному творчому початку, таланті, певних навичках і 

уміннях, ініціативності, управлінських якостях. Ці та інші складові сприяють 

появі нових форм роботи, отриманню доданої вартості і створенню робочих 

місць шляхом виробництва і експлуатації інтелектуальної власності. Це 

означає, що креативні індустрії ґрунтуються на творчих здібностях людей, які 

спільно з менеджерами і технологами створюють культурний продукт. Отже, 

при створенні творчого продукту фахівець прагне вийти за рамки творчості 

заради творчості, щоб його «переживання» не тільки побачили і оцінили, а й 

вони принесли комерційну вигоду. 

Креативні індустрії ґрунтуються на творчій діяльності, спрямованій на 

створення нових (традиційних або таких, що відрізняються від традиційних) 

матеріальних і духовних цінностей, отже, можна поставити знак рівності між 

креативом і творчістю. Складовими креативних індустрій є проєктна робота, 
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яка дозволяє розширювати можливості соціально-культурних об'єктів, пошук 

творчих ініціатив, який відкриває можливості зростання і розвитку як для 

виробника, так і для споживача культурного продукту, позиціонування в 

актуальних форматах, надає можливості для формування позитивного іміджу, 

інструментів підтримки для посередництва між спільнотою творчих 

підприємців або виробників, міською владою та відвідувачами. 

Сучасний підхід до креативних індустрій дозволяє створити умови для 

самореалізації, розвитку творчого потенціалу людини (створення або розробка 

власного проєкту), формує у громадян прагнення до самостійної участі в житті 

суспільства і держави, до задоволення різних соціальних і культурних потреб і 

інтересів.  

Важливою складовою креативних індустрій є поява лідерів в області 

культури, творчості, менеджменту; виникнення громадянських ініціатив та 

інших форм соціальної активності.  

Високий рівень конкуренції зобов'язує виробників культурних послуг 

уважніше ставитися до процесу створення свого продукту. Якість послуги, 

обумовлена зворотним зв'язком зі споживачем, урахуванням його мінливих 

потреб, розширенням партнерських відносин, можливостями ресурсної бази 

організатора, стає питанням першорядної важливості.  

У зв'язку з цим багато організацій, як державного, так і комерційного 

сектора, стали активно використовувати івент-технології при реалізації 

соціально-культурних заходів. 

Потреба в івент-технологіях у креативних індустріях формувалася з ростом 

корпоративного сектора. Зростаючим компаніям потрібні послуги для 

організації ділових конференцій, виставок, корпоративних свят, майстер-класів, 

тренінгів, культурно-освітніх форумів. Логістика цих заходів, пошук 

постачальників, організація проєктної групи не завжди можуть бути реалізовані 

силами співробітників компаній, що дозволило експертам в даній області 

виділитися в окремий напрямок бізнесу [3]. 

Впровадження інноваційних івент-технологій в креативну індустрію 

створює умови, що забезпечують соціально-культурним проєктам вихід на 

новий рівень презентації матеріалів (товарів, послуг), транслювання цінностей, 

залучення партнерів та спонсорів.  

Використання івент-технологій в процесі організації соціально-культурної 

діяльності розв’язує проблему комплексного виробництва культурного 

продукту:  
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– організаційна складова передбачає реалізацію основних функцій 

менеджменту і дозволяє враховувати всі аспекти підготовки та реалізації 

проектів,  

– тематична складова – визначає зміст і форму майбутнього заходу, 

виходячи з характеристик цільової аудиторії, її потреб і бажань,  

– технологічна складова – забезпечує учасникам комфорт на майданчику,  

– комунікативна – сприяє встановленню і розвитку внутрішніх і зовнішніх 

комунікацій [4]. 

Івент-технології вдосконалюють ідею креативних індустрій по створенню 

передових, цікавих, актуальних творчих проєктів і дозволяють удосконалювати 

культурну продукцію кластерів за рахунок комплексності.  

В сучасних умовах івент-технології є практикою ділової активності та 

культурного життя суспільства, яка активно розвивається.  

Впровадження технологій в процес організації соціально-культурної 

діяльності в креативних інститутах і установах культури дозволяє:  

– підвищувати компетентність фахівців в області створення подій;  

– сприяти створенню культурного продукту високої якості;  

– задовольняти культурні та економічні запити індивідуума;  

– виявляти творчі здібності окремих людей;  

– створювати мережу креативних просторів.  

Таким чином, впровадження складових івент-технологій в процес 

реалізації соціально-культурних заходів в креативних індустріях може сприяти: 

– розширенню аудиторії;  

– задоволенню потреб жителів;  

– формуванню позитивного іміджу організатора заходу (події);  

– розвитку зовнішніх і внутрішніх зв'язків;  

– позиціюванню результатів своєї діяльності на ринку культурних послуг 

тощо. 

 

Список літератури:  

1. Creative economy outlook. Trends in international trade in creative industries 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf (дата звернення: 

25.04.2021). 

2. Хокинс Дж. Креативная экономика. 2011. 256 с. 

3.Сиваш Ю.М. Оцінка креативного потенціалу регіонів України. Міжнародні 

економічні відносини та економіка господарювання. 2017. № 15. С. 117-120. 

4. Чевганова В.Я., Свистун Л.А. Креативна економіка як основа інтегрованого розвитку 

міст України. Механізм регулювання економіки. 2017. № 4. С. 58-69. 

 

 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf


82            Креативність, підприємництво, інновації:  

               управлінські та освітні тренди майбутнього (IMPULS 2021) 
 

 

 

УДК 330.341.1:620.925 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

БІОПАЛИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

КЛИМЧУК О.В., доктор економічних наук, Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна 
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Сучасна політика та ринкові тенденції у всьому світі досить швидко й 

кардинально змінюються. В перспективі маловуглецева та екологічно безпечна 

енергетика не тільки можлива, вона навіть вигідніша, а ніж продовження 

політики споживання традиційних енергоносіїв. Однак, майбутнє енергетики не 

має полягати в повній або частковій заміні однієї шкідливої технології на іншу, 

менш небезпечну. Потрібна розробка нової, набагато ефективнішої системи, за 

якої значно покращиться не лише використання енергії, але й виробництво, 

перетворення й транспортування енергетичних ресурсів [1]. У контексті 

послаблення енергетичної залежності більшості країн світу від імпорту 

традиційних енергоносіїв необхідним напрямом виступає комплекс системних 

досліджень щодо пошуку та ефективного використання відновлюваних джерел 

енергопостачання, зокрема розвитку біопаливної індустрії.  

Нагальною виникає необхідність паралельної реалізації політики 

диверсифікації постачання та ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів із активним упровадженням інфраструктурних реформ у економіко-

енергетичному секторі. Економічно розвинені країни приділяють значної уваги 

енергозабезпеченню на засадах сталого розвитку, що зумовлює актуальність 
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розробки комплексної системи напрямів і пріоритетів формування енергетичної 

безпеки України на основі власного виробництва біопалива [2]. 

Ефективність комплексного використання енергоносіїв, перш за все, буде 

залежати від дієвості організації державного регулювання цим процесом. Тут 

доцільно відзначити те, що державний контроль не відмінено в жодній країні 

світу, де ринкова економіка розвинута на високому рівні. Чим потужнішим є 

розвиток конкурентних ринкових відносин, тим необхіднішим виступає 

державне контролювання витрат за всезростаючими потоками енергетичних 

ресурсів, що становлять значну частку у формуванні собівартості виробленої 

продукції. Недосконалість державного контролю зумовлює посилення ризику 

негативних явищ у економіці держави та невиконання законів, що приймаються 

у площині розвитку паливно-енергетичного комплексу [3]. 

Дотримання концепції соціально-етичного маркетингу передбачає 

концентрацію уваги виробників біопалива на визначення потреб і інтересів 

цільових ринків, а вже потім на забезпечення вищої споживацької цінності 

більш ефективними в порівнянні з конкурентами способами, які підтримують 

або поліпшують добробут як клієнта, так і всього суспільства загалом. З точки 

зору маркетингу найважливішим на ринку біоенергетичної продукції є 

врахування інтересів споживачів, серед яких агропромисловий комплекс займає 

пріоритетну позицію.  

У біоенергетиці маркетинг традиційно вивчає поведінку й потреби 

споживачів в умовах становлення ринку біопалива, де потенційними 

споживачами є населення, промисловість, різного роду підприємства, 

транспортні організації, тобто всі ті, хто є споживачами паливно-енергетичних 

ресурсів і зацікавлений, у першу чергу, в охороні довкілля. У виробництві 

біопалива найбільш зацікавлене сільське господарство, яке одночасно є 

виробником біомаси та його споживачем [4]. 

Механізм державного регулювання ринку біопалива потрібно розглядати в 

якості впливу державних органів на суб’єктів економічної діяльності, що 

здійснюється на основі законодавчо визначених заходів і процедур. Як 

наслідок, доцільно виділити чотири групи суб’єктів біоенергетичного процесу 

щодо виробництва й споживання біопалива в Україні (рис. 1), які здатні 

взаємодіяти між собою та створювати кластерізовані об’єднання з органами 

влади та науково-дослідними інституціями.  

Нині систему та суб’єктів національного ринку біопалива потрібно 

розглядати як структурований комплекс організаційно-економічних, технічних 

і соціальних елементів, які перебувають у тісному взаємозв’язку та 

взаємовідносинах один з одним, створюючи певну цілісність та єдність. 
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Рисунок 1. Суб’єкти ринку біопалива в Україні. 

Джерело: [4]. 

 

В подальшому схематично наведемо сутнісну характеристику структури 

ринку біопалива (рис. 2), де розкрито взаємодію системоутворюючих елементів 

виробника й споживача сільськогосподарських продуктів через 

платоспроможний попит населення та ринкову пропозицію, ринкову 

інфраструктуру, операторів і канали надходження біоенергетичних товарів, 

спроможних задовольнити цей попит. Водночас, попит має органічно 

поєднуватися з факторами його формування: ефективним використанням 

виробничих ресурсів, платоспроможністю споживача, оптимальною науково 

обґрунтованою ціною тощо. 

 

 
Рисунок 2. Структура системи ринку біопалива. 

Джерело: сформовано автором на основі [5, 6]. 

 

Проведення аналізу дає можливість визначитися з граничною межею ціни 

на ресурси із споживчим попитом та пропозицією на них. Підприємство може 

розрахувати свій потенційний попит і відповідним чином задовольнити його. 

Система ринку 

біопалива 

Системоутворюючий елемент 

«ринкова пропозиція» 

Елемент «ринкова 

інфраструктура» 

Елемент «торгові 

оператори» 

Елемент «канали руху 

товарів» 

Елемент «інституції 

стабілізації та 

регулювання» 

Системоутворюючий елемент 

«попит населення» 

Групування суб’єктів процесу виробництва й споживання біопалива 

ГРУПА 1: фізичні та юридичні особи, які виробляють енергетичну сировину 

ГРУПА 2: фізичні й юридичні особи, які виробляють біопалива 

ГРУПА 3: фізичні та юридичні особи, які споживають біопалива 

ГРУПА 4: фізичні й юридичні особи, які забезпечують обладнанням і технікою 

процес виробництва та споживання біопалива 
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Таким чином, ринок біопалива в Україні потрібно формувати на основі 

органічного поєднання державного управління й ринкових механізмів 

саморегулювання економічної системи (дотримання принципів вільної 

конкуренції, лібералізація цінової політики на енергоносії тощо), а також 

забезпечувати підтримку інтеграційних процесів. Метою біопаливного 

виробництва має бути отримання максимуму стабільного та динамічно 

зростаючого прибутку на невизначено тривалий період, а не миттєве й надмірне 

збагачення. Розбудова та подальша діяльність регульованого ринку біопалива 

має базуватись на упереджувальних рішеннях у системі формування цінової 

політики, які не протидіють вільній конкуренції. 
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Анотація: Розвиток креативної економіки виступає невід’ємним 

механізмом досягнення цілей сталого розвитку, бо може сприяти досягнення 

практично усіх цілей на основі використання знань, ідей, талантів. 

Ключові слова: креативність; креативна економіка; цілі сталого 

розвитку; креативні індустрії, креативні кластери. 

 

Summary: The development of the creative economy is an integral mechanism 

for achieving the goals of sustainable development, because it can contribute to 

achieving almost all goals through the use of knowledge, ideas and talents. 

Key words: creativity; creative economy; sustainable development goals; 

creative industries, creative clusters. 

 

Творчість, знання і доступ до інформації стали потужними драйверами 

економічного зростання в світі, як показує досвід розвинених країн. Процес 

стимулювання креативної економіки потребує стимулювання інновацій у 

підприємництві, створення повноцінної інфраструктури креативних індустрій, 

обліку «творчої компоненти» в статистиці кожної галузі, введення поняття 

креативної інтенсивності при розробці обсягу заробітних плат та оподаткуванні 

підприємницької діяльності. 
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Креативна економіка – сукупність соціально-економічних відносин, які 

виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, 

створених на основі талантів людини, нестандартних, нетрадиційних ідеях, 

стратегіях, заходах, які забезпечать ефективне розв’язання соціально-

економічних проблем на основі нових знань та принципово якісно нових 

рішень. Ядром креативної економіки є креативні індустрії і Україні варто 

відобразити креативний орієнтир економіки та культури в своїх економічних та 

політичних документах [1]. 

Сталий розвиток – це концепція, що передбачає баланс між екологією, 

соціумом та економічним розвитком. Рішенням ООН в ідеологію сталого 

розвитку було також включено культуру. Основний принцип підходу – розумне 

використання наявних ресурсів, балансу, коли задовольняються сьогоднішні 

потреби з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. У цьому контексті разом з 

економічними вигодами креативна економіка створює також нематеріальні 

цінності, які здійснюють важливий внесок у забезпечення сталого розвитку, 

орієнтованого на людину. 

І задля збереження балансу між трьома опорами сталого розвитку: 

економічним, соціальним та екологічним, основними пріоритетами розвитку 

креативної економіки є: 

 адитивні технології, нові нано- та біо-матеріали, відновлювальні 

джерела енергії, високо автоматизовані виробництва. 

 роботизація (технології штучного інтелекту та інтелектуальних 

систем). 

 інформатизація (хмарні технології, мобільний зв’язок та портативні 

комп’ютери нових поколінь). 

 гуманізація (генна інженерія, нано- та біо-фармакологія, синтетична 

біологія). 

 екологізація (низьковуглецеві безвідходні виробництва, технологія 

відновлення екосистем і контролю забруднення, безпечні харчові продукти і 

технології) [1]. 

І саме дотримання обраних пріоритетів сприятиме досягненню таких 

ЦСР: ЦСР 1 «Подолання бідності у всіх її формах та усюди»; ЦСР 4 

«Забезпечення якісної освіти та заохочення навчання протягом життя для всіх»; 

ЦСР 8 «Сприяння всеохоплюючому та сталому економічному зростанню»; ЦСР 

9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння індустріалізації та інноваціям». 

ЦСР 11 «Сталий розвиток міст та спільнот». При цьому розвиток креативної 

економіки насправді може стати основою досягнення всіх 17-ти Цілей сталого 

розвитку. 
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Не зважаючи на стрімкий розвиток нової економіки та сталого розвитку в 

Україні, наразі все ще немає системних документів в українському 

законодавстві, які б регулювали таку категорію, як креативна економіка. 

Хоча у 2018 році в Закон України «Про культуру» були внесені зміни 

щодо виокремлення креативних індустрій, як видів економічної діяльності, 

метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне 

(мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом 

індивідуальної творчості [2]. А також введено в дію розпорядження КМУ «Про  

затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних 

індустрій» (24.04.2019) [3] та розроблено також Глосарій креативних індустрій. 

В Експортній стратегії України, Міністерство економічного розвитку, 

торгівлі та сільського господарства України, враховуючи мету та стратегічні 

цілі, зважаючи на необхідність концентрації зусиль в умовах обмежених 

ресурсів визначило креативні індустрії як один з перспективних секторів 

економіки, який здатний сприяти інноваціям, модернізації і створенню високої 

доданої вартості. При відборі враховано й інші фактори, зокрема такі, як 

можливість створення нових робочих місць, залучення інвестицій, наявність 

порівняльних переваг та потенціалу залучення країни до глобальних ланцюгів 

доданої вартості. [4] 

Саме це підтверджує важливість підтримки державою розвитку 

креативної економіки і мають бути визначені основні засади даної підтримки. А 

саме йдеться про розширення визначення креативних індустрій у законодавстві 

з метою чіткого розуміння і обрахунку їх внеску у ВВП, зайнятість та експорт. 

До економічних видів діяльності, які відносяться до креативних 

індустрій, мають також відноситися «дослідження та розробки», які наразі не є 

видом економічної діяльності, хоча саме новітні розробки (новації, які потім 

стають інноваціями) створюють додану вартість за рахунок інтелектуальної 

праці; розвиток креативної екосистеми на державному та місцевому рівнях 

шляхом розбудови креативної інфраструктури – об’єктів і суб’єктів креативної 

економіки. 

На наш погляд, доцільною пропозицією (за аналогом підходу Британської 

агенції з інновацій NESTA) є визначення креативних професій шляхом оцінки 

кожної з них за п'ятибальною шкалою факторів, які є орієнтовними або 

передбачають творчі ролі. Замість підходу до вибору галузевих класифікацій, 

методологія NESTA розглядає «творчу інтенсивність» кожного виду діяльності 

– частку зайнятості промисловості, яку займають творчі заняття. Індустрії, що 

мають творчу інтенсивність, що перевищує порогову на рівні 35% (в контексті 

британського підходу), вважаються творчими (табл.1).  
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Таблиця 1 

Креативна інтенсивність різних видів творчої діяльності 

Опис Креативна 

інтенсивність, % 

Художня діяльність 91,5 

Переклади та тлумачення 82,2 

Виконавчі види мистецтва 78,8 

Фотографічна діяльність 77,8 

Радіомовлення 62,7 

Спеціалізовані проектні роботи 62,1 

Архітектурна діяльність 61,5 

Зв’язки з громадськістю та комунікації 59,3 

Видання журналів та періодичних видань 58,3 

Підтримка діяльності виконавчого мистецтва 56,8 

Діяльність кіно, відео та телевізійних програм 56,4 

Виробництво ювелірних виробів та супутніх товарів 56,2 

Комп’ютерне програмування 55,8 

Звукозапис та видавнича діяльність 54,1 

Телевізійне мовлення 53,5 

Рекламні агенції 50,5 

Видавництво книг 49,9 

Видання газет 48,8 

Інші медіаматеріали 48,3 

Створення комп’ютерних ігор 43,1 

Створення програмного забезпечення 40,8 

Експлуатація художніх об’єктів 38,4 

Інша видавнича діяльність 37,8 

Культурна освіта 34,6 

Консультації з питань комп’ютерної діяльності 32,8 

Видання каталогів та списків розсилки 31,0 

Бібліотечна та архівна діяльність 23,8 

Музейна діяльність 22,5 

 

Надалі можна визначати порогове значення креативної інтенсивності 

(наприклад, 30%), перевищивши яке діяльність можна віднести до креативної.  

Важливість креативних індустрій для економіки країни можна оцінити за 

їхнім внеском до ВВП, кількістю робочих місць і обсягом експортного 
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потенціалу, що показує темпи зростання економіки країни, зайнятість 

населення і надходження валюти в країну. 

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства 

України, враховуючи мету та стратегічні цілі, зважаючи на необхідність 

концентрації зусиль в умовах обмежених ресурсів, в Експортній стратегії 

України обрало перспективні сектори економіки для розробки секторальних та 

крос-секторальних експортних стратегій та подальшого просування продукції 

цих галузей (товарів, робіт, послуг) на зовнішніх ринках. Це сектори, здатні 

сприяти інноваціям, модернізації і створенню високої доданої вартості, з 

потенціалом розвитку малих та середніх підприємств, а також з високим 

попитом на світових ринках. При відборі враховано й інші фактори, зокрема 

такі, як можливість створення нових робочих місць, залучення інвестицій, 

наявність порівняльних переваг та потенціалу залучення країни до глобальних 

ланцюгів доданої вартості.  

Перспективними секторами за Експортною стратегією є [4]:  

1. Інформаційно-комунікаційні технології;  

2. Креативні індустрії;  

3. Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден;  

4. Машинобудування;  

5. Харчова і переробна промисловість. 

Економічна оцінка креативних індустрій може включати такі показники: 

 рівень креативної інтенсивності (Ркі); 

 внесок до ВВП (%ВВП у коефіцієнтному виразі); 

 рівень (коефіцієнт) поточного матеріального забезпечення даного 

виду діяльності (Кмз); 

 індекс інноваційності (Іін) 

Пропонована формула оцінки креативної індустрії (Ікі) може виглядати 

наступним чином (1): 

 

Ікі = Ркі х %ВВП + Кмз + Іін   (1) 

 

Відповідно до такої кількісної оцінки може бути розподілене бюджетне 

фінансування тієї чи іншої сфери креативної економіки. 

Таким чином, підтримка креативної економіки також має бути через такі 

складові як: 

 розробка програм розбудови кластерів креативних індустрій шляхом 

консолідації творчих галузей економіки, виявлення їх потенціалу та 

стимулювання розвитку; 
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 проведення аудиту та впровадження системи статистичного обліку 

внеску креативних індустрій у розвиток країни, включаючи облік створених 

робочих місць, зайнятості, внесок креативних індустрій у ВВП, оподаткування 

та експорт; 

 запровадження обліку нового статистичного показника – креативної 

інтенсивності для подальшої економічної оцінки креативних індустрій та 

визначення видів економічної діяльності, які можна віднести до креативних 

індустрій за цим показником; розробка стратегії розвитку креативних індустрій 

шляхом складання карт та дашбордів культурних і творчих ресурсів територій 

та ОТГ для оцінки потенціалу творчого сектора, визначення його можливостей 

і потреб (як для творчих індустрій в цілому, так і для окремих секторів); 

 розробка аналітичних рішень та інвестиційних атласів з пропозиціями 

розвитку креативних індустрій шляхом інвентаризації існуючих підприємств та 

визначення просторових «пустот» на території міст та регіонів, які можуть 

стати місцем розвитку творчих підприємств. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що сприяння розвитку креативної 

економіки і досягнення усіх цілей сталого розвитку через визначені засади та 

складові можливий тільки у взаємодії усіх зацікавлених сторін – уряду, вищих 

навчальних закладів, громадського сектору, міжнародних організацій. 
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КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: 

РОЗБУДОВА ЕКОСИСТЕМ ТА ФОРМУВАННЯ  

БІЗНЕС-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 

НЕСТЕРЕНКО РОМАН, старший викладач, Українська інженерно-

педагогічна академія, м. Харків, Україна 

 

Анотація: Висвітлено основні перспективи розвитку культурних та 

креативних індустрій в Україні, основні досягнення країни в їх становленні, а 

також пріорітети на державному рівні. Значна увага приділена регіональним, 

національним та місцевим політикам, заходам та програмам з підтримки та 

розвитку креативного підприємництва в Україні. 

Ключові слова: культурні та креативні індустрії, екосистема 

креативного сектору, програми підтримки креативних галузей. 

 

Summary: The main prospects for the development of cultural and creative 

industries in Ukraine, the main achievements of the country in their formation, as 

well as priorities at the state level are highlighted. Considerable attention is paid to 

regional, national and local policies, activities and programs to support and develop 

creative entrepreneurship in Ukraine. 

Keywords: cultural and creative industries, ecosystem of the creative sector, 

programs to support creative industries. 

 

Креативні індустрії у світі розглядаються як перспективна сфера, за 

допомогою якої в містах і країнах вирішується низка економічних і 

соціокультурних проблем. Через продукцію креативних індустрій – кіно, 

музику, театр, образотворче мистецтво, телепрограми – країни і міста 

транслюють на весь світ власні культурні стандарти, цінності, унікальність, 

туристичну та інвестиційну привабливість.  

Креативні індустрії набирають обертів. Так, в Європі акумулюється 32% 

від світових доходів креативних індустрій і 26% робочих місць. За даними 

Кабінету міністрів, у 2019 році частка креативних індустрій в Україні становила 

3,38% ВВП, а креативна економіка виступає «м’якою силою, яка позиціонує 

Україну у світі». Україна у рейтингу Global Innovation Index в категорії 

«креативне виробництво» має високий бал (29,9) та займає 44 місце. Згідно зі 

складовою GCI Creative Output три найбільш конкурентоспроможні для 

України напрямки включають: торгові марки, дизайн і регіональне походження 

товару та інформаційно-комунікаційні послуги у напрямку креативних 

індустрій. 
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З кожним роком креативний бізнес, незважаючи на свою специфіку, 

набуває все більшої популярності на українському ринку. Проте, на 

початковому етапі створення бізнесу, більшість підприємців часто починають 

працювати без конкретної стратегії та бізнес-моделі, не враховуючи ризиків та 

інших моментів, які можуть вплинути на подальший розвиток та майбутнє 

компанії. Крім того, ці складові, зокрема, можуть впливати на додаткове 

фінансування, яке могло б бути залучене ззовні за допомогою внескодавців. 

Наявність кваліфікованих працівників IT-галузі полегшила розвиток 

креативної економіки у великих містах, наприклад, Києві, Львові, Харкові. 

Лібералізація візового режиму з ЄС, процес децентралізації та зростаюча роль 

громадянського суспільства – це можливості для активізації громад та 

просування культурного сектору в Україні.  

Оскільки культурні та креативні індустрії (далі – ККІ) пов’язані з новою 

економікою на основі талантів / людських ресурсів та креативності, розвиток 

цих галузей вимагає створення цілісної екосистеми. 

Наразі в Україні існує тренд створення креативних хабів, які об’єднують 

креативні та ділові спільноти. Це, насамперед, цифрові платформи та віртуальні 

мережі, коворкінги, бізнес-інкубатори або акселератори, fab lab та міські 

лабораторії. 

Між тим, розвиток ККІ є одним із пріоритетних напрямків 

«Довгострокової національної стратегії розвитку культури до 2025 року», і ще у 

2016 р. Міністерство культури створило відділ проблем розвитку ККІ. 

Система індикаторів впливу культури на розвиток ЮНЕСКО була 

застосована в Україні у 2016-2017 рр. У цьому документі наведені кількісні 

показники за 2014 р., які свідчать про те, що частка ККІ у національному ВВП 

склала 4,44%, а зайнятість у сфері культури – 3,17% від загальної зайнятості. Ці 

цифри є близькими до стандартів ЄС. Цей актуальний процес дозволить 

збирати подальші та тривалі докази фактичного впливу цього сектору в Україні 

та впровадити міжнародну порівняльну структуру для постійного моніторингу 

ефективності та впливу сектору. 

13 липня 2020 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери 

культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку 

з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)».  

Мета закону – забезпечити умови для підтримки та відновлення 

життєздатності культури, креативних індустрій і туризму за часів кризи, 

викликаної епідемією коронавірусу.  
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У відповідь на поточні потреби галузі в Україні з’являються нові ІТ та 

креативні центри або «хаби». Більшість з таких проектів є приватними 

ініціативами, які практично не підтримуються державними органами. Ці хаби 

демонструють динамічний підприємницький дух креативних та ділових 

спільнот, що відповідають глобальним трендам. Майже кожна регіональна 

столиця стала свідком створення коворкінгів, хабів і антикафе. 

В останні роки виникають різноманітні проекти колективної організації та 

платформи фахівців з різних ККІ з метою сприяння та розвитку потенціалу 

громадян брати участь у соціальному житті через культуру та креативність, так 

зокрема, це: Київський хаб Kyiv Smart City, VUM-online, Конгрес культурних 

активістів, «Часопис», «Арт-завод Платформа», UNIT Cit, IZONE – платформа 

«ІЗОЛЯЦІЇ» для культурних ініціатив, Jam Factory, Простір взаємодії Pawillion, 

IHUB-Львів, Impact Hub, I Co-Working Hub, «Новое место», Spalah. 

Незважаючи на цікаві приклади колективних платформ, ефективні канали 

комунікації та взаємодії між різними зацікавленими сторонами галузі досі 

відсутні. Таким чином, сектору бракує спільного представництва та чіткої 

адвокаційної стратегії, спрямованої на об’єднання та співпрацю з владою та 

суспільством. Ця складність також пов’язана з великим розміром країни. 

Культурні установи часто працюють за застарілими моделями управління, 

не впроваджуючи сучасні підходи до управління, що базуються на фактичних 

даних та включають ефективне планування та програмування, в т.ч. залучення 

коштів, а також нові відносини з аудиторією / користувачами та креативною 

спільнотою в цілому. 

Поява нової економічної парадигми означає, що навчальні та освітні 

заклади, від шкіл до університетів, повинні стати більш відкритими та тісніше 

взаємодіяти з регіонами та громадами. Освітні установи потребують нових 

підходів у розробці та наданні академічної та професійної освіти, яка має бути 

більш практичною, гнучкою і підприємницькою. Це можуть забезпечити 

програми безперервної освіти. 

Більше того, креативність та інновації сьогодні визнаються важливими 

навичками і для інших професій. Тому культура та креативність має 

впроваджуватися у програмах на всіх рівнях освіти; креативні навички та 

мислення, а також занурення та участь у культурі мають розвиватися з 

раннього дитинства. Необхідно популяризувати програми безперервної освіти 

та вдосконалювати стандарти викладання, від дошкільної до вищої освіти, у 

формальних та неформальних установах. На ККІ також впливає зростання 

цифрових ЗМІ, глобалізація, транскордонне та міжкультурне співробітництво. 
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Це створює потребу в стратегічних та реляційних навичках для роботи на 

різноманітних багаторівневих ринках. Представникам творчих професій 

необхідні стратегічні, управлінські та комунікативні навички. Стратегічні 

навички раціоналізують шляхи, за якими розробляються та управляються 

проєкти, організації та кар’єри. Сьогодні професіонал має бути творцем, 

менеджером, дослідником, спеціалістом зі зв’язків з громадськістю та 

поліглотом. Усі представники творчих професій потребують лідерських 

навичок, навичок ведення переговорів та обговорення ідей, цілей та планів з 

партнерами. 

Потреба у безперервній освіті на цьому більш вимогливому та 

конкурентному ринку зростає. Фахівці повинні бути постійно в найкращій 

формі, а інакше вони ризикують втратити контракти чи партнерів, не вкластися 

у строки та не виконати поставлені завдання. Організація робочого часу є 

принциповою, особливо якщо проєкт, який має принести певні результати, 

потребує спільного дослідження та обговорення. 

Фахівці повинні покращувати свої комунікативні навички, щоб долати 

перешкоди, спричинені відсутністю часу, довіри та взаємних знань у 

горизонтальних, багатомовних та міжгалузевих тимчасових командах. 

Виникнення низових відкритих платформ для сприяння неформальному 

навчанню та підвищенню кваліфікації. Найчастіше прогалини в офіційній 

системі освіти заповнюють низові ініціативи без підтримки влади, різноманітні 

відкриті платформи та неформальні школи. Ці ініціативи охоплюють теми, 

недостатньо представлені в традиційних навчальних програмах, наприклад, 

урбанізм, залучення та діяльність громадянського суспільства, мистецтво та 

гуманітарні науки, управління культурою, дизайн, а також форми та 

методології навчання, які відходять від традиційних. Часто вони вводять в 

програму методи критичного та творчого мислення, а також індивідуальне 

наставництво та навчання, протиставляючи їх загальній та ієрархічній 

традиційній моделі. 

Вищі навчальні заклади, особливо бізнес-школи, пропонують програми з 

нових ККІ та управління ними. Деякі заклади вищої освіти, зокрема бізнес-

школи, починають включати у свої програми курси післядипломної освіти для 

менеджерів у сфері мистецтва та культури, а також додавати розвиток навичок 

у сфері мистецтва та креативності у свої загальні управлінські та інноваційні 

програми. 

Брак стратегічних та управлінських навичок серед фахівців ККІ у 

державному та неурядовому секторах, що перешкоджає їхньому 

організаційному та бізнесовому розвитку. Освітні програми з культурних та 



96            Креативність, підприємництво, інновації:  

               управлінські та освітні тренди майбутнього (IMPULS 2021) 
 

 

творчих дисциплін зазвичай не охоплюють стратегічні, управлінські та 

комунікативні навички. Спільнота ККІ, як громадські, так і неурядові 

організації, не має необхідної кваліфікації, в основному в сферах сталих бізнес-

моделей, залучення фінансування, маркетингу та розвитку партнерських 

зв’язків. Крім того, державним адміністраціям не вистачає кадрової політики, 

яка сприяла б постійному навчанню (особливо в умовах швидких змін та нових 

цифрових технологій), а також прозорих процесів набору персоналу та зміни 

керівництва. Інституції залишаються зосередженими на собі та своїх 

внутрішніх інтересах і часто закриті для співпраці з незалежним сектором.  

Популяризація креативності та підприємництва в освітніх навчальних 

закладах відсутня. Система формальної освіти зазвичай не сприяє дебатам, 

сучасним темам та дискусіям. Креативність, ініціативність, підприємництво та 

інновації не оцінюються і не просуваються належним чином. Навчальні заклади 

та наукове співтовариство не пов’язані з навколишнім середовищем; відсутні 

міжнародні зв’язки. 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 рр. 

реалізовується ціль «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», в 

рамках якої передбачається поширення практики утворення центрів розвитку 

креативної економіки в містах різного масштабу та з різними соціально-

економічними умовами. 

Створення центрів креативної економіки дозволить підвищити 

інвестиційну привабливість регіону та сприятиме розвитку бізнесу у 

креативному секторі економіки. 

Центри стимулюватимуть підвищення економічної активності в регіонах, 

культивуватимуть smart-підприємництво та сприятимуть зниженню безробіття 

та еміграції молоді. Планується, що вони включатимуть створення лабораторій, 

ІТ-школи, мікровиробництво, креативні простори для навчання та коворкінгу. 

У державному бюджеті на 2021 р. на створення Центрів передбачено понад 

110 млн гривень. Кошти будуть спрямовані, зокрема на будівництво (нове, 

реконструкцію чи капітальний ремонт) будівель, в яких створюватимуться 

центри креативної економіки, а також на виготовлення проєктної документації. 

Наявність висококваліфікованих фахівців зробила Україну одним з лідерів 

аутсорсингу в сфері інформаційних технологій, зокрема в Києві, Харкові та 

Львові. ІТ-сфера є динамічною; спостерігається сплеск таких організацій 

підтримки, як Startup Ukraine та інноваційний парк UNIT.City, які надають 

підприємцям необхідні послуги та доступ до ресурсів та меценатамінвесторам, 

організовують численні заходи, а також надають коворкінгові платформи. 
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Нещодавня лібералізація ЄС візового режиму для короткочасного 

перебування громадян України забезпечує вільний рух та взаємодію з ЄС, а 

також є результатом успішної реалізації Україною різноманітних реформ, що 

фінансуються ЄС. 

Діє в Україні і кілька ініціатив із залучення коштів, зокрема, використання 

краудфандингових кампаній, успішно підтримують культурні та соціальні 

проекти, благодійні та соціально-відповідальні організації. 

Ці платформи дозволяють невеликим проектам ККІ отримувати доступ до 

альтернативних джерел фінансування та одночасно забезпечувати зв'язок між 

творцями / виробниками та користувачами. Кампанії також показують, що 

громадськість згодна і готова підтримувати коштами через Інтернет проекти, 

які люди вважають важливими. 

Хоча ці інструменти довели свою успішність тільки для невеликих 

проектів, вони можуть бути корисними як додаткові джерела фінансування під 

час тестування та адаптації ідей з користувачами. 

Розглянемо регіональні, національні та місцеві політики, заходи та 

програми з підтримки та розвитку креативного підприємництва в Україні. 

Національна економічна стратегія 2030 (https://nes2030.org.ua/) серед інших 

ключових векторів розвитку визначає напрямки «Креативні індустрії та 

індустрії гостинності» та «Підприємництво». 

Напрямок «Креативні індустрії та індустрії гостинності» передбачає 

збільшення частки креативних індустрій у доданій вартості до 5%, частки 

креативних товарів та послуг у експорті з 0,5% до 3%, а кількості зайнятих у 

креативних індустріях з 3,57 до 4,5% від працевлаштованих. 

Серед пріоритетних кроків для досягнення цілей напрямку відзначено 

створення та розвиток ринкової екосистеми та інституціональної 

інфраструктури, розвиток знань та компетенцій представників креативних 

індустрій, покращення доступу представників креативних індустрій до 

ресурсів, підвищення захищеності прав інтелектуальної власності та як 

наслідок розвиток конкурентоспроможності українського креативного 

продукту. 

Український культурний фонд (https://ucf.in.ua/) ‒ державна установа, 

створена у 2017 році, з метою сприяння розвитку національної культури та 

мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку 

інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого 

доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки 

культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний 

простір. Заснування Українського культурного фонду (УКФ) впроваджує нову 

https://nes2030.org.ua/
https://ucf.in.ua/
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конкурентну систему фінансування. Цей фонд спрямований на надання грантів 

для культурних операторів у рамках нової незалежної та конкурентної системи.  

Участь України у програмі «Креативна Європа» 

(https://creativeeurope.in.ua/) надає широкі можливості для українських 

представників сектору культури та ЗМІ: у її рамках вони не лише можуть 

проводити проекти міжнародного співробітництва, які спільно фінансуються 

ЄС, але й отримувати переваги, пов’язані з наближенням до європейської 

спільноти. Участь дає доступ до різноманітних можливостей для партнерської 

діяльності, виходу на міжнародні ринки, знань та умінь. 

Culture Bridges (http://culturebridges.eu/) – програма розвитку українського 

культурного сектору, яка мала на меті налагодження ефективних зв'язків між 

митцями, культурними операторами та інституціями в Україні і ЄС. Програма 

стартувала у листопаді 2017 року та тривала до липня 2020 року. Сulture Bridges 

фінансувалася Європейським Союзом в межах впровадження Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, здійснювалася Британською Радою в Україні у 

партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури 

Європейського Союзу. 

Щорічно Міністерство культури та інформаційної політики України за 

підтримки уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та програми USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України» і «Трансформація комунікацій» проводить Форум Creative 

Ukraine (https://creativeukraine.org.ua/). 

House of Europe (https://houseofeurope.org.ua/) – програма, що фінансується 

Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого 

обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується 

на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному 

підприємництві, медіа та роботі з молоддю. 

Програма підтримує творчу кооперацію та співпрацю між українцями та 

їхніми колегами з ЄС у галузі культури та креативної індустрії. 

House of Europe фінансує більш як 20 програм – стажування, навчальні 

подорожі, нетворкінг, резиденції та інші форми професійного обміну, зокрема: 

Creative Business Academy; Академія культурного лідера; Digital Labs: для 

менеджерів креативних хабів; Digital Labs: для професіоналів у сфері культури; 

Digital Labs: для кураторів та менеджерів арт резиденцій. 

Creative Enterprise (https://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise) – 

міжнародна навчальна програма для підприємців сфери креативних індустрій. 

Програма допомагає оцінити бізнес-ідею або вже існуючий бізнес з точки зору 

фінансів, клієнтів та потенціалу розвитку під час інтенсивних навчальних сесій 

https://creativeeurope.in.ua/
http://culturebridges.eu/
https://creativeukraine.org.ua/
https://houseofeurope.org.ua/
https://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise
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та консультацій з експертами й у компанії інших підприємців-початківців. 

Навчання проходить за методологією британської агенції з інновацій Nesta із 

залученням акредитованих фасилітаторів.  

Creative Spark (https://www.britishcouncil.org/education/he-science/creative-

spark) – п'ятирічна ініціатива Британської Ради (розпочата у 2018 р.) 

спрямована на підтримку міжнародних університетських та інституційних 

партнерств для розвитку підприємницьких навичок та креативної економіки у 

семи країнах – Україні, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизстані, 

Узбекистані.  

В Україні діє 10 партнерств Creative Spark. У них залучені 10 університетів 

із Великої Британії та 13 університетів і 11 організацій з України. В Україні 

програма Creative Spark працює над розвитком підприємницької освіти на рівні 

навчальних закладів, власне студентів та підприємців-початківців, а також на 

рівні політик. 

Враховуючи всю складність процесу становлення креативної економіки, 

потрібно усвідомити необхідність реалізації адекватних заходів відповідно до 

актуальних глобалізаційних тенденцій, дотримуючись принципів відкритості 

національної економіки і підтримуючи конкурентоспроможні інноваційні ідеї 

та стимулюючи креативність з боку економічних суб’єктів та вимагає 

розбудови інноваційних екосистем різного рівня. 
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Анотація: Розвиток креативної економіки виступає невід’ємним 

механізмом досягнення цілей сталого розвитку, бо може сприяти досягнення 

практично усіх цілей на основі використання знань, ідей, талантів. 

Ключові слова: креативність; креативна економіка; цілі сталого 

розвитку; креативні індустрії, креативні кластери. 

 

Summary: The development of the creative economy is an integral mechanism 

for achieving the goals of sustainable development, because it can contribute to 

achieving almost all goals through the use of knowledge, ideas and talents. 

Key words: creativity; creative economy; sustainable development goals; 

creative industries, creative clusters. 

 

Креативна економіка поширюється на широкий спектр сфер політичної 

відповідальності та державного управління. Багато урядів створили конкретні 

міністерства, відомства чи спеціалізовані підрозділи, які займаються 

креативними індустріями, майже всі сфери урядової політики мають певну 

взаємодію з цими галузями, у тому числі такі сфери: 

– економічний розвиток: креативні індустрії можуть бути вагомим внеском 

у національне економічне зростання, роблячи їх центром інтересу з боку 

казначейства, міністерств фінансів та департаментів планування; 

– торгівля: креативні товари та послуги є важливим елементом 

міжнародної торгівлі більшості країн і, таким чином, потрапляють під 

політичний нагляд з боку міністерства торгівлі, закордонних справ та 

міжнародних відносин; 
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– регіональне зростання: креативний сектор може бути конкретною ціллю 

для стратегій розвитку в контексті регіонального економічного планування; 

– робоча сила: вплив на зайнятість креативних галузей є значним, що 

робить їх сферою інтересів у політиці ринку праці; 

– внутрішні та іноземні інвестиції: інвестиції у креативні індустрії можуть 

заохочуватися або спрямовуватися в певних напрямках конкретними 

фіскальними чи регуляторними заходами; 

– технології та комунікації: враховуючи важливість нових технологій 

зв'язку для зростання креативного сектору, регулювання телефонних послуг, 

Інтернету, супутникового зв'язку тощо, мають важливе значення для 

креативних галузей; 

– туризм: у ряді країн існує тісний зв'язок між креативними індустріями та 

внеском туризму в економічну життєздатність міст регіонів; 

– соціальні питання: політику, спрямовану на подолання бідності, 

соціальної напруги серед меншин, молоді та гендерні проблеми, можна 

вирішити через креативну економіку; 

– освіта: професійна підготовка майбутніх кадрів креативних індустрій є 

предметом все більшого інтересу. 

Традиційно уряди багатьох країн займалися «культурною політикою». 

Однак сфера застосування та охоплення терміна «культурна політика» 

відрізняються від країни до країни. Для деяких країн, особливо в 

індустріальному світі, культурна політика просто включає політику щодо 

творчого мистецтва. Такі країни підтримують мистецтво через такі заходи, як 

субсидії художникам та виконавським компаніям; податкові пільги на 

пожертви мистецтва; допомога в освіті та навчанні музиці, драмі,  

образотворчому мистецтву тощо; і функціонування громадських культурних 

установ, таких як музеї та галереї. 

Основним соціальним впливом креативних індустрій є їх внесок у 

зайнятість. Креативні індустрії є як наукомісткими, що вимагають конкретних 

навичок і високого рівня кваліфікації своєї робочої сили, так і трудомісткими, 

особливо тими, що мають високу концентрацію творчих ресурсів, як це 

відбувається, наприклад, у театральній сфері чи кінопродукції. Вклад 

креативних індустрій у зайнятість зазвичай значний. Як правило, на них 

припадає приблизно від 2 до 8 відсотків робочої сили в економіці. Потенціал 

створення робочих місць у цих галузях може бути важливим з точки зору 

політики. Наприклад, державні стратегії, спрямовані на оновлення депресивних 

промислових регіонів у ряді країн, розглядали розвиток креативних індустрій  

як ефективний спосіб підвищення зайнятості. Крім того, іноді зазначається, що 
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якість робочих місць, створена креативною економікою, може забезпечити 

більш високий рівень задоволеності працівників. 

Більш конкретно, державні ініціативи слід поступово формувати у таких 

сферах: 

– створення протоколів культурного надбання та креативних індустрій; 

– розвиток та фінансування малого та середнього бізнесу (наприклад, 

мікрофінансування);  

– підтримувати розвиток креативних кластерів для стимулювання 

співпраці, інновацій та зв'язків; 

– обізнаність щодо авторських прав та законодавства; 

– підтримка креаторів, як пряма (через оподаткування, соціальне 

забезпечення), так і непряма (підтримка приватного сектору, навчання, 

професійні асоціації, закони); 

– збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;  

– розширення цифрового потенціалу;  

– розвиток внутрішнього та зовнішнього ринку (якість, бренди, сприяння 

торгівлі);  

– освіта, професійне навчання та розвиток відповідних навичок;  

– галузева допомога (стимулювання інвестицій, податкові пільги, 

двосторонні угоди, переговори про контракти на виробництво тощо). 

Трудове та соціальне законодавство: у більшості країн, підприємці 

креативного сектору все ще є частиною неформального та/або дуже 

фрагментарного сектору. Таким чином, вони не користуються звичайними 

правами та обов'язками, які охоплюються загальними трудовими нормами. 

Соціальна та економічна безпека для креаторів має важливе значення для зміни 

традиційного неправильного уявлення про те, що креативний сектор є 

виключно перехідною або розважальною діяльністю. Необхідне комплексне 

національне законодавство для регулювання професійної діяльності та їх 

взаємовідносин з роботодавцями для створення схеми соціального та 

економічного забезпечення цих працівників. Загальновизнано, що умови 

працевлаштування креаторів часто є дуже нестабільними. Велика кількість 

креаторів, особливо в галузі виконавських мистецтв, працюють на умовах 

ненормованої роботи, неповного робочого часу або самозайнятих, з обмеженим 

або неіснуючим покриттям пенсійних та медичних схем. Настійно 

рекомендується розробка та затвердження Закону про творців, враховуючи 

особливості та вразливості цієї професійної категорії. 

Багато видів діяльності в галузі креативної економіки, особливо в 

найбідніших країнах – це або дрібномасштабні, часто побутові або підпільні 
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галузі, які не орієнтовані на існуюче державне регулювання та підтримку 

розвитку бізнесу. Дійсно, сьогодні багато творчих підприємств, молодих 

талантів навіть у найдосконаліших країнах також починають у гаражі чи 

невеликій студії. Факт, що багато з цих «галузей» може бути частиною 

тіньового сектора, ускладнює питання. Щоб реалізувати весь потенціал сектору 

креативних індустрій, необхідно сформулювати стратегії та політику, яка 

надаватиме юридичну підтримку та сприятливе середовище для розвитку цієї 

ділової діяльності так само, як це було з іншими галузями економіки. 
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Анотація: У дослідженні розглядається новий для закладів вищої освіти 

принцип практико-орієнтованого навчання та професійної підготовки 

майбутніх фахівців у вигляді реалізації Start-up проєктів. Впровадження такої 

освітньої технології сприяє підвищенню якості освіти, формуванню 

конкурентоздатного фахівця, що спроможний застосовувати отримані знання 

у практичній діяльності, отриманню досвіду професійної діяльності. Участь 

студентів у Start-up проєктах підвищує мотивацію, формує системне та 

креативне мислення, організаційні та особистісні якості. 

Ключові слова: практико-орієнтоване навчання, професійна підготовка, 

Start-up проєкт, інноваційна продукція, технології навчання. 

 
Summary: The study considers a new principle of practice-oriented education 

and training of future professionals in the form of implementation of Start-up projects 

for higher education institutions. The introduction of such educational technology 

contributes to improving the quality of education, the formation of a competitive 

specialist who is able to apply the acquired knowledge in practice, gaining 

professional experience. Students' participation in Start-up projects increases 
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motivation, forms systemic and creative thinking, organizational and personal 

qualities.  

Key words: practice-oriented education, professional training, Start-up project, 

innovative products, learning technologies.  

 

Актуальність і постановка проблеми дослідження. Сучасні умови 

розвитку економіки України, жорстка конкуренція підприємств, постійні зміни 

економіко-правової бази створюють умови для перегляду системи вищої освіти 

та пошуку сучасних технологій професійної підготовки такого фахівця, який би 

відповідав реаліям сьогодення. Від молодого фахівця, що закінчує заклад вищої 

освіти та отримує диплом, чекають успішних бізнес-проєктів, креативності, 

мобільності, прояву лідерських та професійно важливих якостей, досвіду. 

Одним із найважливіших перелічених пунктів є отримання досвіду, реалізувати 

який в умовах навчального процесу буває дуже складно. Шляхом вирішенням 

цієї проблеми є запровадження Start-up проєктів при підготовці курсових та 

дипломних робіт студентами як технології підготовки їх до майбутньої 

професійної діяльності.  

Метою дослідження є підготовка студентів до майбутньої професійної 

діяльності інженера-технолога харчової галузі, формування у студентів 

системного мислення, отримання досвіду реалізації Start-up проєктів від 

створення ідеї, розроблення бізнес-моделі та виведення продукту на ринок. 

Методи і підходи. Для реалізації поставлених завдань у дослідженні 

застосовували інноваційну стратегію практико-орієнтованого навчання, метод 

моделювання професійної діяльності.  

Основні результати. Стрімкий розвиток харчової галузі обумовлює 

необхідність підготовки сучасного фахівця, що спроможний реалізувати набуті 

теоретичні знання та отримані практичні уміння організаційної, технологічної, 

проектної та науково-дослідної діяльності. Інженер-технолог харчової галузі 

повинен розуміти структуру харчового підприємства, забезпечити оптимальну 

зайнятість працівників, організувати ефективну взаємодію всіх підрозділів 

підприємства, підібрати кваліфікаційні кадри з метою організації розробки та 

впровадження інновацій у виробництво. Технологічна діяльність інженера-

технолога харчової галузі реалізується через оперативний контроль за 

дотриманням технології виробництва продукції та рівнем її якості, аналіз та 

розроблення технологічних режимів виробництва як традиційної, так і 

інноваційної продукції, вивчення пропозицій щодо розширення асортименту 

продукції та впровадження технологій виробництва інноваційної продукції.  
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Інженер-технолог пропонує проєктні рішення щодо розширення 

асортименту продукції, впровадженню нових видів сировини, інноваційного 

обладнання; розробляє та затверджує нові рецептури та технології виробництва 

харчової продукції, розробляє на інноваційну продукцію нормативну 

документацію. Науково-дослідна діяльність реалізується у процесі дослідження 

інженером-технологом передового вітчизняного та світового досвіду у галузі 

технологій виробництва, факторів, що впливають на успішний розвиток 

підприємства; вивчення ринку виробництва продукції, умов підвищення 

ефективності виробництва. Він бере участь у проведенні експериментальних 

робіт, спрямованих на впровадження нових харчових продуктів, технологічних 

процесів, удосконаленого обладнання у виробництво, а також у розробленні 

програм впровадження інноваційних об’єктів у виробництво і контролює їх 

виконання. 

Перевірити рівень вмотивованості до професійної діяльності, готовності 

студентів-випускників до розв’язання складних виробничих завдань, вміння 

застосовувати отримані знання в прикладних наукових дослідженнях та творчій 

діяльності можливо завдяки впровадженню у навчальний процес Start-up 

проєктів. Метою Start-up проєкту є реалізація інноваційної моделі 

підприємницької діяльності майбутнього фахівця. Основними принципами 

Start-up проєкту є формування глобального та системного мислення, пошук 

партнерів, побудова стратегії, інноваційна ідея, чіткість мети, вдала назва й 

планування. 

Start-up проєкт реалізується у декілька етапів [1]. На першому етапі – Pre-

Seed stage – здійснюється пошук ідей та розробка способів їх втілення, 

аналізується ринок, складається бізнес-план, визначається технічне завдання, 

генерується прототип продукту, вивчається попит та здійснюється пошук 

інвесторів. Другий етап – Startup Stage – передбачає виробництво продукції та 

поява його на ринку товарів. На третьому етапі – Growth Stage – вивчають 

умови отримання прибутку від реалізації продукції. Четвертий етап – 

Expansion Stage – спрямований на розширення бізнесу, пошуку нових ринків 

збуту. На п’ятому етапі – Exit Stage – переходять на рівень стабільно 

працюючої самостійної компанії або підприємства.  

Розглянемо приклад реалізації Start-up проєкту, який було обрано 

студентами освітнього рівня «магістр» спеціальності «Професійна освіта. 

(Харчові технології). Робота над проектом розпочалася з формування творчої 

групи студентів, яка виявила бажання реалізувати проєкт. Було обрано ідею 

створення зефіру оздоровчого призначення. Важливим етапом створення 

успішного Start-up проєкту було проаналізувати ринок конкурентів, визначити 
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аналоги, провести SWOT-аналіз, виявити сильні та слабкі сторони з метою 

створення інноваційного продукту. На цьому етапі було прийнято рішення 

створити зефір на аквафабі, що дозволить вживати без шкоди для здоров’я 

дітям та дорослим, що мають алергію на яйцепродукти, вегетаріанцям. Завдяки 

такій ідеї суттєво розшириться круг споживачів та збільшиться 

конкурентоспроможність продукції.  

Ідея створення такого зефіру передбачала проведення лабораторних 

досліджень щодо визначення концентрації аквафаби, сумісності з іншими 

продуктами, пошуку структуро- та драглеутоврювача, 

натуральних барвників. Було проведено дослідження та 

встановлено технологічні параметри та режими 

приготування такого зефіру, обґрунтовано технологію.  

Також було запропоновано змінити зовнішній 

вигляд зефіру та запровадити інноваційну форму у 

вигляді троянди, що буде сприяти підвищенню уваги 

споживачів (рис.).  

Проведено аналіз пакувального матеріалу з метою збереження високої 

якості продукції протягом зберігання. На наступному етапі проєкту творчою 

групою було проведено оцінку потенційного споживача, визначено витрати та 

виготовлення партії продукції, встановлено собівартість та ціну продукції. 

Важливим наступним кроком у розвитку бізнесу є розрахунок потреби в 

первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проєкту в цілому, 

визначенні напрямків вкладення коштів і встановленні величини потреби в 

додаткових інвестиціях. Наступним етапом реалізації проєкту було генерування 

імені або неймінг компанії з виробництва зефіру. Творчою групою було 

запропоновано таку назву «Zefir_kha», яка відображає продукцію, є зрозумілою 

для споживачів.  

Протягом всіх етапів реалізації Start-up проєкту спостерігалася висока 

мотивація студентської творчої групи, зацікавленість та активність, 

формувалося системне та креативне мислення, організованість, лідерські та 

комунікативні здатності, естетичні якості.  

Висновки. Впровадження Start-up проєктів у навчальний процес дозволяє 

виявити рівень підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, 

сформувати спеціальні та професійні компетентності, створює умови для 

моделювання реальної діяльності фахівця в умовах виробництва інноваційної 

продукції. 
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Summary: The authors explore the issues of strategic development of creative 

industries, based on the need for formation relevant knowledge, skills and abilities of 

staff. At the same time, special emphasis is placed on the development of creative 

abilities of students youth and technologies that can ensure this development. 

Keywords: sustainable development, culture and creativity industries, startups, 

creativity, entrepreneurship. 

 

Анотація: Автори досліджують питання стратегічного розвитку 

креативних індустрій, спираючись на необхідність формування відповідних 

знань, умінь і навичок персоналу. При цьому особливий наголос роблять на 

розвитку творчих здібностей студентської молоді та технологіях, що 

можуть забезпечити цей розвиток. 

Ключові слова: сталий розвиток, індустрії культури і творчості, 

стартапи, креативність, підприємництво. 

 

На перший погляд, творчість та підприємництво можуть здатися 

малоймовірними союзниками, але вони все частіше перетинаються, щоб 

створити економічну та соціальну цінність новими та неочікуваними 

способами.  
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Автори досліджують, як творчість та підприємництво можна 

використовувати разом для сприяння позитивним змінам та інноваціям, 

особливо для здійснення сталого глобального розвитку. 

Індустрії культури і творчості (ІКТ), як стверджується у багатьох наукових 

працях [1-3], несуть культурну, а також соціальну та економічну цінність за їх 

потенціал для створення інновацій, зростання, стійкості і робочих місць 

(зокрема, серед молоді), що поширюється на все суспільство і економіку. 

Індустрії культури і творчості включають безліч секторів і різноманітність 

способів виробництва, розподілу і споживання товарів. Креативний бізнес, як 

правило, не володіє достатніми діловими навичками і ноу-хау. Зрештою, це 

перешкоджає комерційної життєздатності бізнес-моделей, а також розвитку 

підприємництва і розширенню можливостей креативних фірм.  

У той же час цифрові технології все більше створюють виклик 

традиційним ланцюжках створення вартості і формам конкуренції ІКТ, 

стираючи межі між попитом і пропозицією. Тому дуже важливо розуміти 

основні економічні проблеми і концепції, щоб краще розуміти стратегії 

функціонування креативних фірм, а також критично оцінювати і розвивати 

потенціал індустрії культури і творчості. 

Стартапи як творчі студентські колективи відіграють дуже важливу роль у 

цьому процесі, все більше, і більше вони стають всесвітньо визнаними 

компаніями.  

Непередбачуваний світ вимагає, щоб студенти думали та діяли глобально, 

коли вони залишають академічні кола та виходять на ринок. Навчання їх цьому 

когнітивному зрушенню вимагає інноваційного мислення, що виходить за 

рамки академічних курсів та традиційних організаційних структур. 

 Розробка моделі інтегрованого ділового спілкування вимагає від студента 

двадцять першого століття розуміння того, що «світ рівний» відповідно до 

теорії Тома Фрідмана (2005). 

Креативність як ознака випускника має зростаючий попит серед 

роботодавців. Однак поняття креативності, досить часто, сприймається 

неправильно і розглядається як риса і талант, яким володіють винятково 

обдаровані особи. Дослідження показали, що креативність можна 

використовувати та розвивати серед студентів за допомогою процесів навчання 

та особистого розвитку.  

Автори спрямовують зусилля на підвищенні свідомості та заохочують 

більше уваги приділяти творчості, пропонуючи розвивати мотивацію 

досліджень та займатися творчістю; розвивати інтерес до розвитку власних 

можливостей студентів у вдосконаленні навичок та умінь творчого мислення; 
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підтримати ідеї для стимулювання мислення для проектування навчальних 

програм; та працювати над створенням сприятливого інституційного 

середовища.  

Слід зазначити, що, насправді, є мало вказівок щодо того, як саме 

викладати в університетах, незважаючи на посилення тиску на підвищення 

стандартів викладання, а також відсутність офіційної вимоги для вчених мати 

певну кваліфікацію викладача у багатьох країнах. 

Окрім вирішення організаційних потреб, креативність слід 

використовувати для загального блага, а викладачі, у свою чергу, повинні 

розпізнавати та чітко інтегрувати креативність у навчальну та викладацьку 

практику. 
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Анотація: Людський капітал відіграє все більшу роль в економічних 

відносинах. Запровадження в практику інструментів та методів розвитку 

емоційного інтелекту сприятиме успішному адаптуванню  управлінців до змін 

зовнішнього середовища. 
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Abstract: Human capital is playing an increasing role in economic relations. 

The introduction of tools and methods for the development of emotional intelligence 

https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X


Праці  Міжнародної науково-практичної конференції                 111 
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Необхідність адаптуватися, очолювати зміни, критично та креативно 

мислити, проводити ефективні переговори в умовах прискорення 

інформаційного обігу вимагають від сучасного менеджера розвитку 

надпрофесійних  гнучких навиків, зокрема емоційного інтелекту. 

Персоналізація та орієнтація на клієнта в маркетингу; перехід від 

вертикальних організаційних структур до горизонтальних та командоутворення 

в менеджменті призводять до підвищення інтересу досліджень поведінки,  

мислення, бажання людини. Актуальності набирають  знання про відчуття та 

емоції людини, які мотивують  її до активної участі в економічних відносинах.  

В умовах економіки знань у складі виробленої продукції зростає частка 

доданої вартості за рахунок інтелектуальної складової, все більше людська 

праця носить творчий та інтелектуальний характер. Креативні рішення 

мотивованих працівників призводять до інноваційних проривів, розвитку 

експоненціальних моделей бізнесу та приносять більші фінансові надходження 

ніж ресурсозалежні види діяльності зі спадаючою віддачею [1].  Сьогодні 

емоційна компетентність стала однією з базових soft skills сучасної людини.  

В результаті управління емоційним станом виникає додатковий капітал.  

Вважаємо, що емоційний інтелект працівників у бізнесі є джерелом не лише 

позитивної енергії, але й фінансових надходжень. Так, менеджер, який вміє 

проводити владі переговори та підписувати довгострокові контракти, за 

рахунок власного емоційного інтелекту підвищує доходність бізнесу. 

Компанії, що розвивають емоційний інтелект співробітників значно 

збільшують обсяги товарообороту. Співробітники з високим емоційним 

інтелектом витрачають менше часу на дослідження та розробки продукту. 

Таким чином, шляхом розвитку емоційного інтелекту співробітників компанія 

може отримувати додаткові переваги у вигляді якісних інноваційних рішень, 

підвищення продуктивності праці, зростання доходності.  Під емоційний 

капіталом ми розуміємо додатковий прихований капітал, що є результатом 

використання емоційного інтелекту та призводить до  перевищення ринкової 

вартості компанії над сумою вартості її реальних активів.  

Бізнес-тренінги допомагають підприємцям уникнути ряду помилок, 

ефективно використовувати час та запроваджувати ідеї. Мета бізнес-тренінгу як 

правило полягає у висвітленні новітніх знань щодо предмету тренінгу та 



112            Креативність, підприємництво, інновації:  

               управлінські та освітні тренди майбутнього (IMPULS 2021) 
 

 

формування сталих навичок в обраній сфері. Бізнес-тренінги відповідають 

актуальним запитам ринкової економіки і мають на меті вирішення 

конкретного завдання. В процесі бізнес-тренінгу кожний учасник сам визначає 

для себе найбільш ефективні інструменти  та методи, які відповідають його 

темпераменту, типу особистості, життєвій ситуації.   

В результаті збільшення попиту на освітні, консалтингові послуги, та 

виникнення вимоги з урахуванням індивідуальних ситуацій, поширення 

набуває наступна більш клієнтоорієнований інструмент: коучинг.  Коучинг 

передбачає вирішення конкретного завдання в реальній  ситуації з урахуванням 

особистості замовника. Коучинг допомагає замовнику розробити власну 

«генеральну лінію», надихає, підтримує та кидає виклик.  Ефективна сесія 

коучингу  приносить бажання та енергію для подальшої роботи.  Під коучингом 

будемо розуміти «процес, який сприяє реалізації навчання, розвитку, 

підвищення компетентності та удосконалення професійних навичків особи,що 

навчається» [2].   

Визначають три найбільш поширені форми коучингу: особистий, 

кар’єрний та бізнес-коучинг. Перший вид коучингу  передбачає вирішення 

проблем особистого росту через зміну поведінки, вивчення власної системи 

цінностей, способів пристосування до дійсності, зміну їх на більш ефективні.  

Кар'єрний коучинг корисний у разі зміни професії, визначення шляхів 

кар’єрного росту або відкриття власної справи. І, нарешті, бізнес-коучинг 

передбачає консультування та супровід у питаннях запровадження 

корпоративного коучингу та розробки стандартів для внутрішніх коучів 

організації. Сьогодні спостерігається велика кількість спеціалістів з особистого 

коучингу, менша з кар'єрного коучингу та незначна у сфері бізнес-коучингу. 

Ми прогнозуємо збільшення в подальшому попиту не стільки на бізнес-

тренінги, скільки на бізнес-коучинги в Україні.  Таким чином, ми визначаємо 

два найбільш ефективні та перспективні інструменти розвитку емоційного 

інтелекту в бізнесі: бізнес-тренінги та кар'єрні бізнес-коучинги.  
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Summary: The personality formation is influenced by teachers, parents, peers 
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intergenerational skills to help young people feel confident in a world that is 

changing. 
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Анотація: На формування особистості впливають вчителі, батьки, 

однолітки та контекст морально-етичних конструктів суспільства. Важливо 

розвивати навички діалогу між поколіннями, щоб допомогти молоді 

почуватись впевнено у мінливому світі. 

Ключові слова: діалог поколінь, навчання, навички майбутнього, 

комунікаційні моделі, інноваційний підхід. 

 

There are four factors that influence the formation of the personality: context 

and relationships with family, teachers, peer and community. The biggest part of the 

influence belongs to parents, teachers and peers. They form the values of the future 
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adult. If only all three of those communication sides implement these values, the 

values can be fully integrated into the individual, contributing to his integrity. In 

particular, European values have a chance to be fully integrated when a young 

individual gains practical experience in how well those values improve the quality of 

life, not just being declared. 

Forming the context of schooling is the purpose of the innovative approach. 

At the same time, education is not only a school, but also the context of the 

parent-child relationships as well as moral and ethical society constructions.  

Education is about the past and the future. Nowadays education is often more 

likely to be outdated and hard to reconstruct or develop(including the rigidity of the 

educational system). The innovative educational approach is aimed at contributing to 

the formation of educational trends, taking into consideration primarily the trends and 

forecasts of the future. 

People give oneself up to the virtual world lacking human dialogue a lot, and 

they do not even realize how much they lack. This ultimately creates depression, etc. 

Psychological adaptation to new conditions, namely which is prevention of 

psychological disorders through interaction, dialogue, collaboration and co-creation, 

is nowadays highly required. 

Coronavirus-induced instability has revealed and strengthened a feeling of 

mistrust among people, which caused a rise in hostility and intolerance of expression 

towards each other. Transition to online communication has led to a severe lack of 

live human dialogue, which is often not even realized. However, according to the 

research, this is what enhances the level of depression and deterioration of mental 

health generally. 

Forced lockdown due to the coronavirus pandemic has also actualized and 

exacerbated issues of conflict between different generations and the need for mutual 

understanding and support. The situation in world will further aggravate instability 

and feelings of uncertainty, in particular among students of secondary schools. Due to 

this, the issue of finding additional points of support of students is becoming more 

acute, and healthy relationships, communication with peers, relatives can become 

those points. 

In order to overcome mentioned challenges, in particular ones which were 

caused by the active use of distance learning (emotional burnout, misunderstanding 

etc ) it is necessary to develop the students skills which empower tolerance, empathy, 

effective dialogue, cooperation and productive self-organization. Report of World 

Economic Forum in Davos also emphasizes the importance of skills towards needs of 

the future (further in text - skills of the future): global citizenship skills, innovation 

and creativity skills, interpersonal skills [1]. 
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Discribing challenges are more constructive to deal in cooperation with family 

and school communities. Besides, that numerous studies point to the importance of 

solving the problem of generation gap. The result of the study indicated a high 

generation gap between students and their parents due to technological information, 

life style, and personality characteristics factors. Also, there was medium generation 

gap due to social norms and cultural values factors [2]. 

Co-creation of people with different lifestyles and views, acceptance of the 

values of others are necessary to solve problems. And innovative educational 

approach focuses on this problems solving. 

Understanding generational diversity has important implications for building 

capacities for developing healthy intergenerational relations and social cohesion, and 

for challenging oppression [3]. 

So, the aim is to foster social inclusion of students developing their skills of the 

future and intergenerational dialogue skills to help them feel confident in a changing 

world and find common ground with peers, family, different representatives of their 

community, other countries and cultures, as well as build cooperation for positive 

social influence in the context of COVID-19 to overcome its challenges. 

Innovative educational approach objectives is: to develop students skills to 

enable open dialogue between generations, cultures and people from different social 

strata, as well as promote tolerance, active collaboration, effective self-organization, 

which are required for young people to feel confident in world of future, as well as to 

be active and self-realized through the development of innovative blended course for  

youth “I am the Human of the Future”; to provide theoretical background, best 

practices and innovative methodological materials/instruments for teachers and 

educational organizations to conduct educational events for students on effective 

intergenerational and sociocultural dialogue, skills of future.  

This approach to learning is of the world community's interest, we are supported 

by European partners, and the work on a joint project within the Erasmus + Strategic 

Partnership (Project: DFF - Dialogue for future: building communication bridges, 

project number KA205-082707) is currently underway. 

This approach will foster stronger participation of students in civic life using 

dialog and collaboration for solving social problems at the local, regional, national, 

European or global level. 

The new course curriculum will be used by teachers and educational institutions 

to provide new competencies for students. Also, it can improve the quality of the 

educational services in provision of communication, dialogue and cooperation skills. 

In the development of the course methodology the unique psycho-pedagogical 

techniques are used ("the state of art", Digital Social Learning, "Education 4.0”) 
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Described models can also be applied in different areas such as family, work, 

intercultural communication, and implementation of community initiatives etc. 

The blended course will be accessible to learners regardless of location, income 

level, and other socio-economic or psychological limitations. 
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Summary: Modern conditions of resetting the socio-cultural sphere require the 

training of competitive professionals who seek to realize and use personal potential. 

Ensuring the competitiveness in the labor market of cultural managers of creative 

industries necessitates the modernization of methods and mechanisms for the 

disclosure and use of human resources. It is now important for cultural managers of 

creative industries to develop the values of self-expression, critical thinking, a high 

level of professional and emotional competence, in accordance with modern 

requirements. 

Key words: Creative industries, culture, competitiveness, cultural manager, 

innovation, human resources, emotional competence. 

 
Анотація: Сучасні умови перезавантаження соціокультурної сфери 

потребують підготовки конкурентоздатних фахівців, які прагнуть 

реалізовувати та використовувати особистісний потенціал. Забезпечення 

конкурентоздатності на ринку праці культурних менеджерів креативних 

індустрій зумовлює потребу модернізації методів і механізмів для розкриття 

та використання людських ресурсів. Нині важливо у культурних менеджерів 

креативних індустрій  розвивати цінності самовираження, критичного мислення, 

високого рівня професійної та емоційної компетентності, відповідно до вимог 

сучасності. 

Ключові слова: Креативні індустрії, культура, конкурентоздатність, 

культурний менеджер, інновації, людські ресурси, емоційна компетентність. 
 

Culture is an environment that allows you to learn, to learn something new. It 

includes self-education, non-formal education, lifelong learning, etc., thus creating 

more opportunities for self-realization for members of society in a rapidly changing 

world. Cultural and creative industries should be the center of development and 

formation of a cultural manager. At the same time, it is important for specialists in 

creative industries to form the values of professional competence, professionalism in 
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general. 

Note that the trends of development and reform of education are a powerful engine 

of development that provides an innovative movement of society, forming a new type of 

specialist in demand in the labor market. In this context, there are questions of modeling 

competency-oriented future specialist of creative industries and professional 

development of a manager in the process of lifelong learning, the general purpose of 

which is to achieve competitiveness as an appropriate indicator of specific goals, plans, 

behavioral strategies. At the same time, it is important for creative industry professionals 

to form the values of self-expression, critical thinking, a high level of professional 

competence and emotional competence. 

Thus, cultivating the value of human resources in a professional environment, 

personality-oriented approach in the training of future professionals in creative industries 

on the basis of competence approach, require the formation of personal development of 

logical, critical and creative thinking, ability to clearly and reasonably formulate and 

express their opinions, judgments, critically evaluate the obtained information and its 

sources, be able to highlight the main, analyze, summarize and draw conclusions, 

competently manage their emotions and use them correctly in the process of professional 

activity, apply theoretical knowledge in practice, generate creative ideas, new concepts, 

arguments and hypotheses. 

Scientific research makes it possible to consider emotional competence as an 

integral feature of the modern personality. That is why we will consider in terms of the 

ratio of external conditions (environment, activities, learning process) and internal 

factors (emotional properties, life position, competence in time, type of thinking, 

subjectivity of control, communicative potential, social sensitivity, achievement 

motivation, assertive behavior etc). As well as the process of mental activity to consider 

the problem situation, find meaningful connections, compare with other ideas, identify 

their own position, objectively evaluate the results and make decisions. 

Modern ideas about professionalism are the conceptual framework that gives 

impetus to building a successful individual career of a cultural manager in the 

creative industries with all the necessary mechanisms for integrating people into the 

profession. The modern cultural manager of the creative industries will not be able to 

achieve personal and professional growth without self-knowledge, self-control and 

motivation, which are internal components of emotional intelligence. He must be able 

to create a positive emotional environment in a professional environment throughout 

the working day, competently master the techniques of relationship management, 

show social sensitivity to customers, thus demonstrating a high level of emotional 

culture and the formation of emotional competence. 
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In general, the formation of a professionally competent cultural manager of 

creative industries requires the development of cognitive, value, creative, 

communicative, social components of personal potential. We believe that the priority 

goal of the professional activity of a cultural manager is professional self-realization 

and professional growth, which will promote competitiveness in the labor market of 

creative industries. We are talking about emotional intelligence and self-regulation of 

one's own emotions, ie the formation of emotional competence of a cultural manager. 

Analysis of the scientific literature makes it possible to consider emotional 

competence as a conscious readiness to implement emotional competencies necessary 

for the effective implementation of professional activities, solving social problems. 

It should be noted that the concept of EQ became popular with the advent of 

scientific works by Daniel Holman, in particular, «Emotional Intelligence» and 

«Working with Emotional Intelligence». The author found a connection between EQ 

and competencies inherent in leaders, the ability to make changes, motivate others, 

build teams, and more. 

In the context of consideration, we note that the success of the professional 

activities of cultural managers of creative industries largely depends on reasonable 

mastery of emotions, emotional intelligence, which determines the nature and level of 

perception of the world, events, individual colleagues or clients in the sociocultural 

environment. EI also forms the reaction of the cultural manager to the whole process 

of personal and professional activities, which in turn affects the effectiveness of 

actions. Thus, emotional intelligence is an important source of information necessary 

for successful behavior and achieving high results of a cultural manager. Emotions 

need to be controlled (regulated, restrained, etc.), which will allow the manager of the 

creative industries to manage their emotions, using them to achieve goals, enhancing 

perception and interest through emotions; take into account your own mood for better 

performance of tasks. In general, the emotional intelligence of the manager of 

creative industries should be seen as the art of managing life energy, the art of living 

and being happy, living a full life, to resonate with the world, to dialogue with this 

world, to understand yourself and the world as a participant in dialogue, anticipate 

events, be able to adjust to events. Given the specifics of the professional activities of 

cultural managers in the creative industries, emotional intelligence can be considered 

a necessary condition for successful professional activity and career building. 

The motivation of a specialist to manage his emotional state depends on his 

motivation, efficiency of professional activity and competitiveness of the creative 

sector. After all, it is the emotions of impressions that are the conceptual segment of 

the creative industries. The priority bases of emotional competence are the laws of 
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emotions, which reflect a person’s attitude to the world around him, to other people, 

to himself and to the results of his activities. 

The emotional competence of a cultural manager involves having the 

appropriate skills, namely: managing one's emotions, managing other people's 

emotions, being aware of other people's emotions, and being aware of one's emotions. 

Directly, the formation of emotional competence of professionals in the creative 

industries begins with the awareness of their own emotions, because it is impossible 

to control what you do not know. 

In the context of consideration, identify the main components of emotional 

competence of cultural managers. Among them: awareness of one’s own ambitions; 

the ability to determine what emotion you are feeling at the right time; determine 

what basic emotions make up a complex emotion; ability to manage one’s own 

emotions; ability to determine the source and cause of emotions, the degree of 

usefulness; the ability to change the intensity of emotions, to replace them with 

others; awareness of other people’s emotions; ability to identify emotional states by 

verbal and nonverbal characteristics; managing other people’s emotions, purposeful 

action on their emotions and adequate expression of emotions. 

The development of emotional competence is based on a combination of 

genotypic factors and practical activities, which contributes to the accumulation of 

experience in the analysis of emotional situations. The components of emotional 

competence include such as: reflection, empathy, self-regulation and expressiveness, 

which ensure the formation and development of intrapersonal and interpersonal 

emotional competencies of cultural managers of creative industries. 

Note that emotional competence is developed through education, training, 

gaining experience and eliminates professional burnout, emotional exhaustion and 

provides stress resistance of the cultural manager of creative industries. The specialist 

has all the necessary resources for the development of emotional competence at any 

time. However, appropriate ways are needed to teach the cultural manager to use 

them consciously. The analysis of the scientific literature makes it possible to identify 

the appropriate stages of formation of emotional competence of cultural managers of 

creative industries. In particular: motivational-value, cognitive, educational, practical 

and creative stages. Note that an emotionally competent cultural manager is able to 

manage their own emotions, it can assess the situation from different positions, see 

options for reactions to it, choose the best. 

Thus, an emotionally competent cultural manager of creative industries is a 

specialist who has a set of knowledge, skills and abilities that allow to make adequate 

decisions in the process of professional activity and act on the basis of intellectual 

processing of external and internal emotional information in creative industries. We 
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are convinced that the emotional competence of cultural managers of creative 

industries lies in its conscious readiness to implement emotional competencies 

necessary for the effective implementation of professional activities and social 

problems.  

Given the above, we conclude that emotional competence + emotional 

intelligence ensures the competitiveness of cultural managers of creative industries. 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОГРАМУВАННЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАВДАНЬ З УПРАВЛІННЯ ВІРТУАЛЬНИМ 

РОБОТОМ 

 

БОНДАРЕНКО ТЕТЯНА, д.пед.н., професор, Українська інженерно-

педагогічна академія, м. Харків, Україна 

 

Анотація: Розглянуті підходи до проблеми навчання програмуванню. 

Запропоновано інший підхід до навчання програмуванню зі збереженням 

концепції візуалізації результатів програмування. Розроблено та описано 

тренажер, який дозволяє формувати основні навички програмування і 

доводити їх використання до автоматизму. 
Ключові слова: Тренажер, програмування, візуалізація, лабіринт, 

навчання. 
 
Summary: Approaches to the problem of programming training are considered. 

Another approach to programming training with the preservation of the concept of 

visualization of programming results is offered. A simulator has been developed and 

http://etd.auburn.edu/
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described, which allows to form basic programming skills and bring their use to 

automatism. 
Key words: Simulator, programming, visualization, maze, training.  
 

Нескінченна IT революція вимагає все більше і більше рекрутів. Мільйони 

і мільйони програмістів потрібні для вирішення нових і традиційних завдань. 

Як забезпечити їх якісну підготовку в стислі терміни? 

Існують різні варіанти вирішення цих проблем. Підходи до проблеми 

навчання програмуванню досить усталені, проте є і нетрадиційні підходи, які 

вже протягом багатьох десятиліть розвиваються в школах. Найбільш типовим 

прикладом такого підходу є використання систем LEGO (LEGO-Лабораторія і 

LEGO-роботи) і середовищ Лого (ЛогоСвіт), CODE.ORG, Scratch тощо, які 

мають власні інтуїтивно зрозумілі повноцінні мови програмування. Вони 

надають, в тому числі, можливості управляти різними об'єктами-виконавцями - 

саме це є основною методичною родзинкою даного підходу. Це не тільки ігри і 

красиві картинки, це, як декларують розробники, і засоби для навчання 

програмуванню дітей і дорослих. Звичайно, за допомогою цих систем можна 

розвивати логічне мислення, творчі здібності. Але скажіть, будь ласка, чи 

можна на дитячій машинці підготувати водія вантажівки. У чому, на наш 

погляд, недолік навчання програмуванню за допомогою таких систем? Це те, 

що той, кого навчають за красивою картинкою не бачить структуру програми і 

конструкцію операторів, що вкрай важливо в навчанні програмуванню. Мета 

нашого дослідження запропонувати інший підхід до навчання програмуванню 

зі збереженням концепції візуалізації результатів програмування. 

Даний засіб навчання – це не іграшка, це тренажер, який дозволяє 

формувати основні навички програмування і доводити їх використання до 

автоматизму. І якщо на іграшковій машині водія вантажівки неможливо 

підготувати, то автомобільний тренажер з цим успішно впорається, так само, як 

і наш тренажер впорається з підготовкою програміста. 

Наше завдання навчити студентів за допомогою тренажера формувати 

«скелет» програми. Це дуже важливо в програмуванні бачити «скелет» 

програми не прикритий картинками. А «м'ясо» на нього можна буде наростити 

вже потім, коли учень перейде від тренажера до вирішення конкретних завдань 

програмування в заданому програмному середовищі. Принцип дії тренажера: 

навчання відбувається в ігровій формі. Існує лабіринт із різними видами полів: 

відчинені, зачинені, поля із обов’язковою присутністю. Студент обирає список 

команд, щоб пройти лабіринт (рухатися вліво, вправо і т.і.). При цьому 

потрібно не вийти за межі лабіринту. Поступово завдання ускладняються: 
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спочатку йдуть завдання на лінійні алгоритми, потім – на циклічні, умовні, 

процедурні. Система включає лабіринт, список доступних команд, підказку, 

зразок, список вибраних команд, тексти завдань. Суттєва перевага 

запропонованого тренажеру – список команд може бути сформований на рідній 

мові (навіть китайській), що суттєво полегшує засвоєння принципів 

програмування для тих, хто не володіє англійською. Наведено опис програми, 

інструкція по роботі з тренажером. Окремо детально обговорюються результати 

засвоєння студентами основ програмування з використанням запропонованого 

підходу, його переваги та недоліки. 

Розширення функціональних можливостей мов програмування призводить 

до їх ускладнення, і як наслідок, до складнощів їх освоєння. Розроблений 

інструментальний засіб реалізує навчання програмуванню на основі інтуїтивно 

зрозумілих операторів програмування і візуалізації роботи програм. Цей підхід 

особливо актуальний в інженерно-педагогічній освіті для передачі досвіду 

навчання програмуванню педагогам закладів професійної освіти. 

 

 

УДК 331.544 

 

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

 

ЛІНЬКОВА О. Ю., к.е.н., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна 

 

Анотація: Поширення діджиталізації процесів призводить до зміни 

технологій освіти. Основні вимоги до викладача: активація процесу 

самонавчання та співпраці; поширення роботи в команді; використання нових 

технологій. 

Ключові слова: технології освіти, діджиталізація процесів, інновації, 

дослідницька інфраструктура, компетентності. 
 

Summary: The spread of digitalization of processes leads to changes in 

educational technologies. Basic requirements for the teacher: activation of the process 

of self-learning and cooperation; dissemination of teamwork; use of new 

technologies. 

Keywords: education technologies, process digitalization, innovations, research 

infrastructure, competencies. 

 

Актуальність проблеми. Поширення діджиталізації процесів призводить до 

зміни технологій освіти. Основні переваги діджиталізації технологій підготовки 

фахівців: економія часу і підвищення продуктивності процесу навчання; 
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оптимізація та покращення комунікацій; конкурентні можливості за рахунок 

поліпшення професійного досвіду під час навчання; усвідомлення значення 

нового рівня навчання і необхідності заохочення роботодавців. 

Дослідженням технологій розвитку освіти займаються як вітчизняні так і 

закордонні вчені. Так Шароватов Ю. вивчає особливості дистанційного 

менеджменту [1, с. 107]. При цьому залишається відкритим питання підготовки 

студентів до практичної дистанційної роботи. Авшенюк Н. виявляє тенденції 

змін у вищій освіті [2, с. 359]. Актуальним є поглиблення практичного 

застосування сучасних технологій в закладах освіти. Сбруєва А. та колектив 

авторів досліджують міжнародний досвід ризиків запровадження інноваційних 

технологій в університетах: соціальні, управлінські, фандрейзингові, гранти [3, 

с. 264]. Робота потребує системного практичного застосування проаналізованих 

технологій освіти. Хорєв І. вивчає особливості професійної мобільності 

викладача вищої школи [4, с. 243]. 

Мета дослідження: проаналізувати актуальні напрямки розвитку 

національної освіти за умов діджиталізації. 

Методологія. Британські спеціалісти з освіти виділяють необхідні якості 

для студента: мобільність; співпраця завжди й з усіма; зростання в соціальних 

мережах; навчання скрізь і будь-коли. 

Вітчизняні роботодавці акцентують увагу студентів на необхідних 

навичках для ефективного працевлаштування за спеціальністю «Менеджмент»: 

технічні навички; аналітичні здібності та критичне мислення; комунікаційні 

навички; розвиток емоційного інтелекту. 

В ході навчального процесу викладачі з одного боку дозволяють студентам 

зрозуміти практику, а з іншого спрямовують їх майбутню практичну діяльність 

через вивчення теоретичних концепцій. 

Для набуття перелічених навичок студентами відбуваються кардинальні 

зміни вимог до викладачів та технологій навчання: активація процесу 

самонавчання за рахунок спрямування навчального процесу; поширення роботи 

в команді та співпраця з викладачами інших спеціальностей; активація 

співпраці в аудиторному навчанні; активне використання нових технологій 

навчання (Dendrite, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

(наука, технології, інженерія, математика) – підхід до освітнього процесу на 

основі простоти та доступної візуалізації наукових явищ; genial.ly – 

інтерактивні та мультимедійні пояснення матеріалу; Canva – презентації; 

Sphero.com, Makeymakey.com – інтерактивний конструктор; octagon.studio, 

classvr.com – застосування доповненої реальності для освітніх потреб). 

Для забезпечення розвитку вітчизняних університетів актуальним є: 
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 запровадження програм фандрейзингу (ґрунтується на теоріях: систем; 

маркетингу відносин; соціального обміну; безперервності відносин; 

раціонального утилітаризму; соціального впливу філантропії; соціальної 

ідентичності та організаційної ідентифікації; просоціальної поведінки); 

 активізація роботи з випускниками; 

 зв’язки з громадкістю. 

Аналіз досвіду реалізації змін у технологіях навчання у вітчизняних вищих 

навчальних закладах свідчить про найвищу результативність наступних 

напрямків: студентське самоврядування; академічна доброчесність; аналітика 

та дослідження; стартапи; співпраця університету з роботодавцями; міжнародні 

системи підготовки викладачів; інновації; залучення грантів. Підтримка 

організаційних цінностей закладів освіти і адаптація до змін середовища 

завдяки постійній співпраці з всіма зацікавленими сторонами є запорукою 

високого ринкового попиту на: послуги серед абітурієнтів і випускників серед 

роботодавців. 

Висновки. Інноваційний розвиток освіти зосереджується на професійних 

компетентностях особистості та її інтелектуальному потенціалі. Запровадження 

нових технологій забезпечує: поширення доступу до якісної освіти; формування 

компетентностей за обраною спеціальністю; зв'язок освіти з потребами ринку 

праці; створення дослідницьких інфраструктур з сучасним обладнанням; 

науково-технічне міжнародне співробітництво. 

Напрямок для проведення подальших досліджень: заходи щодо активізації 

запровадження нових технологій в освіті. 
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ПИСАНЕЦЬ СВІТЛАНА, здобувач, Університет митної справи та 
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митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна 

 

Анотація: До пандемії креативні індустрії в світі росли в 2-4 рази 

швидше, ніж економіка в цілому, близько 1% всього працездатного населення 

планети було зайнято в креативному секторі. Тільки в Україні подібним видом 

підприємництва зайнято понад 400 тисяч чоловік, а творчою працею 

займається в два рази більше – близько 900 тисяч фахівців. Що змінилося з 

настанням епідемії COVID-19 і як на це реагують креативні підприємці. 

Ключові слова: креативне підприємництво, людський капітал, економіка, 

криза, COVID-19. 

 

Summary: Before the pandemic, the world's creative industries grew 2-4 times 

faster than the economy as a whole, about 1% of the world's working population was 

employed in the creative sector. In Ukraine alone, more than 400,000 people are 

employed in this type of entrepreneurship, and twice as many are engaged in creative 

work - about 900,000 specialists. What has changed with the onset of the COVID-19 

epidemic and how creative entrepreneurs react to it. 

Keywords: creative entrepreneurship, human capital, economy, crisis, COVID-

19. 

 

Термін «креативне підприємництво» можна трактувати по-різному: 

підприємництво з використанням творчого підходу до вирішення проблеми в 

різних галузях і підприємництво в креативних індустріях (яке не виключає 

творчого підходу). В даному контексті слід мати на увазі створення продуктів і 

послуг, які мають культурну цінність і комерційний потенціал, за рахунок 

реалізації таланту людини або команди. 

В основі креативних індустрій лежить бізнес і підприємництво, а не тільки 

дотаційна сфера культури. 

До креативної індустрій відносяться: мистецтво, дизайн, архітектура і 

урбаністика, мода, кіно, ТБ і нові медіа, музика, комп'ютерна графіка, розробка 

ігор, анімація, маркетинг і комунікації та інші. 



Праці  Міжнародної науково-практичної конференції                 127 

 

 

 

Близько 90% креативного бізнесу складають малі та середні підприємства, 

самозайняті і фрілансери. Саме на представниках малого і середнього бізнесу 

пандемія позначилася найсильніше [1]. 

Чи означає це, що виходу з кризи немає? І чи варто взагалі ставати 

креативним підприємцем і запускати нові проекти в період невизначеності? 

У Великобританії вплив пандемії на креативний сектор вже назвали 

«культурною катастрофою»: через обмежувальні заходи в економіці країни в 

2020 році недорахувалися 77 млрд. фунтів. У Німеччині прогнозовані втрати 

склали 40 млрд. євро, в США – 150 млрд. доларів. Український союз 

промисловців і підприємців оцінив втрати в креативних індустріях від пандемії 

в 40-50 млрд. гривень [2]. 

У той же час креативні індустрії з digital-сервісами зуміли  як 

капіталізувати соціальну ізоляцію. 

Netflix продемонстрував зростання аудиторії (приріст 15 млн. підписників 

за перший квартал минулого року), сервіси «Apple» також принесли більшу 

виручку, ніж рік тому. Продажі відеоігор виросли на 63%. В результаті, щоб 

утримати увагу аудиторії, багато компаній переформатувалися на створення 

онлайн-контенту і онлайн-сервісів (e-commerce, доставка та інші). 

У пандемію з'явилося інше відчуття реальності, виникла потреба в 

абсолютно нових продуктах та послугах. Пов'язані вони, перш за все, зі 

збереженням здоров'я: дизайн захисного одягу з маскою, вбудованої в комір 

светра, або дизайн мобільних додатків та інших цифрових продуктів для 

безконтактних способів оплати. 

Гостро постало питання інклюзивності: як забезпечити літнім людям 

доступ до необхідних послуг через цифрові сервіси, якщо вони з ними на «Ви». 

Нові вимоги соціальної дистанції і дезінфекції приміщень ставлять питання 

перед дизайнерами інтер'єру і архітектурного середовища – як грамотно 

спроектувати простір в офісі, салоні літака або інших громадських місцях. 

Тренд на діджіталізацію, ресайклінг і стійкий дизайн, що почався ще до 

пандемії, посилиться, і саме там потрібно шукати нові ніші. Тому зараз дуже 

важливо бути всередині ком'юніті – на рівні міста, регіону та країни. Великий 

крок у цей бік зробили учасники програми «Qubstudio»: створення та стратегія 

розвитку креативних просторів». 

В рамках цієї програми креативні мешканці Львова зібралися навколо 

спільної ідеї: перезапустити архітектурний простір в своєму місті (будь то 

старий ангар, вокзал або ткацька фабрика), перетворивши його в арт-

резиденцію, куди прийдуть підприємці з різних креативних індустрій – від 
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галерей і музичних майданчиків до анімаційних студій, архітектурних бюро та 

реформований Львівський завод автонавантажувачів [3]. 

Мета – об'єднувати біля себе креативну команду, дбати про їхній 

синергічний розвиток, буті центром подій й локацією перетворення. 

Нові кластери не тільки дадуть робочі місця, а й підвищать туристичну 

привабливість регіону і його експортний потенціал. 

Враховуючи, що ООН оголосила 2021 рік Міжнародним роком креативної 

економіки з метою сталого розвитку, креативні спільноти повинні об'єднатися 

не лише в локальному, а й в глобальному контексті. 

Крос-дисциплінарність – основа майбутнього для креативних індустрій. 

Саме на перетині індустрій будуть відкриватися нові ніші: музичні фестивалі в 

VR, саунд-дизайн для громадських просторів, аудіо-екскурсія у віртуальній 

реальності, архітектурне проектування з використанням штучного інтелекту. У 

період пандемії особливу увагу до себе привернув голландський стартап – 

цифровий будинок моди «The Fabricant», який дає користувачам можливість 

приміряти і замовити цифровий одяг. 
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Анотація: В тезах розкриваються основні аспекти використання 

симулятивних технологій у процесі дистанційного навчання студентів. 

Особливу увагу приділено бізнес-симуляторам для навчання фахівців 

економічного та підприємницького профілю. 
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Summary:  At the articles are described aspects of using simulation at the 

distance education. Especially, we researched business-simulations for economic and 

entrepreneurial education of students. 

Keywords: distance education, business-simulation. 

 

Сьогодні одним із найбільш актуальних завдань суспільства й держави є 

працевлаштування молоді. Дане питання завжди існувало, адже постійно 

виникає глибинна суперечність між потребами молодої людини в гідному 

забезпеченні свого рівня проживання, а саме: належному харчуванні, безпеці, 

житлі, можливості відпочинку та культурного розвитку і т.п., та відсутністю 

потрібних навичок чи невеликим практичним досвідом роботи молодого 

фахівця і його недостатньою кваліфікацією, що призводить до невисокої 

початкової заробітної плати. 

Єдиним правильним стратегічним вирішенням наявної дилеми є набуття 

студентом першого практичного досвіду ще під час навчання шляхом 

проходження практики, що передбачено Законом України «Про вищу освіту» й 

системою стандартів вищої освіти. Головним компонентом практичної 

підготовки є використання комплексу практичних занять у закладах освіти під 

час навчання і проходження виробничої практики на реальному виробництві і в 

компаніях, де студент може наочно побачити процеси та сферу своєї 

майбутньої діяльності. 

Дана проблема підсилалася дворічним періодом пануванням карантинних 

обмежень через пандемію COVID-19 і масовим впровадженням дистанційної 

освіти. Даний формат навчання відокремив викладачів і студентів, а також 

поставив під питання якість отриманих знань і сформованих практичних умінь і 

навиків. Але при цьому майбутні спеціалісти прагнуть отримати практичні 

уміння та навички, які відразу можна використати на першому місці роботи. 

Такі ж вимоги до вищої освіти висувають роботодавці, які зацікавлені у 

зменшенні витрат часу й ресурсів на підготовку молодого працівника. 

В інформаційну епоху відкриваються нові перспективи для задоволення 

запитів учнів, студентів і роботодавців. Для підвищення та вдосконалення на 

якісно новому рівні практичної підготовки майбутнього спеціаліста необхідне 

впровадження інноваційних інструментів у навчальному процесі. 

Підприємницька освіта переслідує головну мету ― навчити/удосконалити 

вміння генерувати ідеї і самостійно їх реалізовувати у практиці автономного і 

самодостатнього управління закладом освіти. І така підготовка має відбуватися 

не тільки стандартними інструментами (лекції, семінари, тренінги), а й 

інноваційними методами із залученням ігрових і симуляційних технологій 
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(рис.1). Оскільки швидке, ефективне навчання, можливе лише радикальними 

методами, які безпосередньо впливають на мислення, поведінку і формують 

прикладні уміння і навики. 

 

 
 

Рисунок 1. Мета і способи економічної і менеджерської підготовки 

керівників закладів освіти 

 

Серед таких технологій інноваційного, швидкого і радикального практичного 

навчання керівників є: 

– ігри; 

– симулятори; 

– gamefication; 

– віртуальна реальність. 

Кожна технологія є доцільною до використання у тих чи інших умовах при  

наявності/відсутності технічного забезпечення. Порівняльна характеристика 

кожної з технологій представлена у таблиці 1. 

Одним із таких методичних інструментів є бізнес-симулятор, який 

дозволяє учневі/студентові у повній мірі опинитися в певній реальній 

виробничій ситуації і приймати необхідні управлінські рішення. Вітчизняні 

розробки бізнес-симуляцій дають можливість у повній мірі створити віртуальне 

економічне середовище і забезпечити простір для прийняття рішень студентом. 
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Таблиця 1. 

Порівняння технологій прикладного навчання 

Технологія 

навчання 

Ключові характеристики Технічне 

забезпечення 

1 2 3 

Ігри 

відтворення певного сценарію 

діяльності 

Мінімальне 
наявність правил, учасників, ведучого 

проходження декілька разів зменшує 

цінність гри 

учасник пам’ятає, що грає 

Симулятори 

відтворення умов реального 

середовища/об’єкта/процесу 

Достатня. 

Необхідні 

комп’ютерна/мобільн

а техніка, доступ до 

Інтернету 

необов’язковість ведучого/тренера, 

середовище формується учасниками, 

сценарій формується від рішень 

учасників 

учасник занурюється в умови 

симулятора і діє так, як в реальному 

житті 

Gamefication 

використання ігрових практик та 

механізмів у неігровому контексті у 

реальному житті  
Достатня/ 

значне. 

Технічне і 

матеріальне 

забезпечення процесу 

 

Залучення природних людських 

інстинктів: конкуренція, досягнення, 

статус, самовираження, альтруїзм, 

розв'язання задач 

формування навиків у процесі 

тренування і реального життя  або в 

умовах спеціально створеного 

середовища 

Віртуальна 

реальність 

повне занурення у спеціально створене 

середовище 

Значне. 

Необхідне 

спеціалізоване 

обладнання, потужні 

комп’ютери 

учасник віртуально «живе» у такому 

середовищі 

важкий вихід із середовища 
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Бізнес-симуляція являє собою комп’ютерну програму, масштабну 

інтерактивну симуляційну систему, яка спеціально створена для отримання 

учасниками економічних та управлінських компетентностей та навичок. 

Основна симуляторів полягає у створенні можливостей для набуття практичних 

навичок управління економічними процесами всього технологічного ланцюжка 

виробництва, збуту продукції та конкурентної боротьби у ринковому 

середовищі, а також управління підприємством у цілому. На сьогодні у світі 

існує сотні професійних симуляторів з різним ступенем занурення і 

пропрацювання процесів. 

Учасник після реєстрації в системі отримує у своє розпорядження 

підприємство в середовищі, наближеному до реальності та має можливість 

приймати економічні й управлінські рішення, необхідні для початку його 

роботи та подальшого розвитку. Учаснику надається можливість 

використовувати існуючі в Україні фінансові інструменти, визначати 

номенклатуру продукції, яка планується для виробництва, освоювати її у 

виробництві, розширяти та модернізувати виробничу технологічну базу, 

наймати та організовувати роботу персоналу. Використовуючи відповідні 

маркетингові інструменти, учасник має можливість почати просування та збут 

продукції. 

Крім того, необхідно підкреслити, що підприємство знаходиться в 

ринковому середовищі, і під час прийняття рішень необхідно враховувати 

наявність у ринку інших учасників. Таким чином, конкурентна боротьба у 

віртуальному ринковому просторі примушує учасника не тільки шукати 

ефективні інструменти та шляхи просування товару, але і вносити зміни у 

виробничий процес з метою зміни споживчих якостей продукції та оптимізації 

її собівартості. 

Під час проходження бізнес-симуляції учасник проходить декілька етапів: 

1) відбувається адаптація до середовища симуляції (5-6 періодів
1
); 

2) формується комплексне бачення компанії як системи, яка, водночас, 

складається із взаємопов’язаних функціональних підрозділів (10-12 

періодів); 

3) формується розуміння причинно-наслідкових зв’язків управління 

економічними процесами підприємства в конкурентному ринковому 

середовищі (18-20 періодів); 

                                                 
1
 Для прикладу у бізнес-симуляції  складає 1 квартал діяльності віртуальної компанії, під час якого має 

бути сформоване  й відповідним чином збережене рішення до визначеної умовами участі години відправки  
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4) після цього – усвідомлена реалізація та коригування раніше 

сформованого плану дій, професійний аналіз отриманих результатів (після 

20-го періоду); 

5) закріплення отриманих компетенцій і практичних навичок 

відбувається після проходження 25-ти періодів. 

Було відзначено корисність і потрібність таких тренінгів для дистанційної 

освіти, проте існує і значний поріг входу. У зв’язку з чим варто відзначити 

необхідні передумови для використання бізнес-симуляторів при перепідготовки 

керівників і підготовки майбутніх управлінців: 

– чітка розстановка задач і настроювання на вихід за межі традиційного 

навчання й існуючих шаблонів; 

– підготовка учасників до економічної термінології, логіки прийняття 

управлінських рішень в ринкових умовах; 

– актуалізація цифрових навиків в учасників тренінгу; 

– допомога у перших рішень, повне пояснення наслідків рішень і на що 

варто звертати увагу; 

– постійно пояснювати взаємозв’язок процесів у бізнесі і процесів в 

закладах освіти у світлі реалізованої реформи освітянської галузі. 
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Summary: The work reveals a project approach to creative entrepreneurship 

training in Igor Sikorsky KPI on the basis of business simulations. The purpose, 

tasks, sustainability of the project, target audience and indicators of success are 

described. 

Keywords: entrepreneurship, project, business simulation, gamification, 

training, creativity. 
 

Анотація: В роботі розкрито проектний підхід до креативного навчання 

підприємництву в КПІ Ігоря Сікорського на основі бізнес-симуляцій. 

Охарактеризовано мету, задачі, сталість проєкту, цільову аудиторію та 

показники досягнення успіху. 

Ключові слова: підприємництво, проект, бізнес-симуляція, гейміфікація, 

навчання, креативність.  
 

У Стратегії розвитку на 2020-2025 роки місія КПІ Ігоря Сікорського 

спрямована на сприяння формуванню майбутнього суспільства на принципах 

концепції стабільного розвитку шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, 

новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок. Основними 

напрямками є поглиблення інтернаціоналізації університету, дослідження та 

освітні технології (включаючи дуальну освіту) з метою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців до роботи на світових ринках освіти, науки та 

інновацій. Випускникам вузів бракує практичних навичок роботи над власними 
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проектами, відсутній досвід підприємницької діяльності, недостатньо розвинуті 

soft-skills, серед яких комунікація, наполегливість, вміння вирішувати 

проблеми. Крім того, в умовах пандемії відбувся прискорений перехід до 

дистанційної форми навчання та зміни в онлайн-спілкуванні. Це спричинює 

необхідність використання інноваційних креативних методів навчання в освіті.  

Навчальні симуляції – це зростаюча ніша з великими перспективами для 

українського ринку. Її потенціал і можливості можна використовувати для 

успішного бізнесу і сучасної освіти. Саме тому команда викладачів та 

аспірантів ініціювала проект, яким прагнула привернути увагу ІТ компаній, в 

тому числі GlobalLogic, до можливостей співпраці з КПІ у цьому напрямі, 

особливо в бізнес- та ІТ освіті. Будь-який бізнес-процес можна перетворити на 

бізнес-симуляцію. Поєднання студентів ІТ та економічних спеціальностей, 

залучення викладачів та ІТ-спеціалістів в рамках циклу проектів або 

спеціальної програми, крім міждисциплінарного обміну ідеями, розуміння 

взаємопов’язаних потреб та розвитку навиків, може дати на виході розробку 

типу MarkStrat™ (розробка професорів європейської бізнес-школи INSEAD в 

співпраці з консалтинговою компанією STRATX).  Спеціалісти  ІТ компаній 

бажані в проєкті, як експерти під час пітчінгу ідей. 

В Україні бізнес-симуляції не користуються великою популярністю в 

освітній галузі, на відміну від західних країн, де повною мірою впроваджено 

навчальні технології з високою ефективністю та задоволенням студентів. 

Застосування бізнес-симуляцій доповнює теоретичний матеріал і виконання 

практичних завдань сформовано у вигляді бізнес-гри.  

Якщо аналізувати досвід впровадження бізнес-симуляцій в українських 

навчальних закладах, то яскравим прикладом є Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Студенти й викладачі факультету менеджменту й маркетингу в 

2020 році здобули перемогу у Міжнародному конкурсі бізнес-симуляцій, який 

проводився Вищою школою бізнесу (Вроцлав, Польща) за підтримки компанії 

Revas [1]. Revas Business Simulation Games –  бізнес-симуляція, яка дозволяє 

набути підприємницький досвід шляхом занурення в конкурентну боротьбу з 

командами різних країн: Польщі, Угорщини та Індії.   Бізнес-симуляція 

допомагає студентам формувати підприємницькі навички й знання з 

менеджменту, фінансів, прогнозування, маркетингу, управління персоналом, 

управління витратами, експериментуючи з бізнес-стратегіями віртуального 

підприємства в галузевих напрямах. Команда університету обрала туристичний 

напрямок бізнесу і створила підприємство  «EasyWay».  
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Ідея проекту виникла після успішного завершення конкурсу, тому метою 

проекту є впровадження бізнес симуляцій в навчальну діяльність студентів, 

аспірантів ІТ сфери для посилення залучення та мотивації до навчання, 

розвитку soft-skills та підприємницьких навичок, вдосконалення знань 

англійської мови. Проєктна команда (яка включає представників прямої 

цільової аудиторії) пропонує у якості інструменту проектного навчання ІТ 

студентів та аспірантів:  

 використати навчальні бізнес-симуляції  (поглянути на недоліки та 

можливості існуючих продуктів зсередини);  

 дати можливість презентувати власні ідеї щодо розроблення 

навчальних симуляцій.  

Такий формат навчання розвиває проектні вміння та навички критичного 

мислення, співпраці, спілкування, міркування, синтезу та стійкості в умовах 

обмеженого часу та визначеної мети. Для аспірантів, частина з яких стануть 

викладачами вузів, а частина – навчатимуть власних підлеглих в компаніях, 

проект дає можливість виконати ролі тренерів та фасилітаторів дослідження, 

тобто бути залученими до сучасного процесу навчання.  

Задачами проєкту: використання  інноваційних методів навчання 

аспірантів, студентів з використанням бізнес симуляції; практичний досвід 

ведення проекту, ІТ бізнесу; залучення до роботи в міждисциплінарних 

командах; ініціація цільової аудиторії до розробки нових проектів; 

стимулювання стартап діяльності серед молоді, розвиток підприємницької 

культури студентів. активізація молодіжного підприємництва; використання 

потенціалу командної взаємодії для вирішення реальних ділових завдань; 

наставництво та консультування студентських стартапів. 

Діяльність, що планується після завершення проєкту, тобто сталість 

проєкту полягає в розробленні власної навчальної симуляції та використання в 

начальному процесі. Створення міждисциплінарної Лабораторії з розроблення 

симуляцій, вдосконалення сучасних методів навчання ІТ освіти завдяки 

співпраці з GlobalLogic. Реалізація та впровадження реальних студентських 

проектів, спрямованих на вирішення нагальних завдань з використанням 

підходу підприємництва. 

Цільовою аудиторією є:  

– пряма аудиторія – студенти та аспіранти, кількість безпосередніх 

учасників проектних заходів – 50. Студенти отримають практичні навички 

роботи над проектами, а також можливість представити власні ідеї щодо 

навчальних симуляцій. Аспіранти – розуміння значення сучасних методів 

освіти через безпосереднє залучення у команду. Проект продемонструє 
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інструмент, який робить заняття приємнішими, а майбутній викладач буде 

орієнтованим на наставницький та візіонерський тип викладання; 

– опосередкована: КПІ, який є зацікавленим як в репутації, так і в 

результатах навчання ІТ-випускників, інші ВУЗи України, участь у проектних 

заходах є відкритою, орієнтованою на представників різних університетів. 

Показниками досягнення є: 

–  2000 студентів та аспірантів IT-спеціальностей, які проінформовані про 

он-лайн та оф-лайн активності в рамках проекту; 

– 50 учасників на двох Boot camp з різних регіонів, студентів та аспірантів 

з особливими потребами та іноземних студентів; 

– мінімум 30% підвищення кваліфікації в управлінні ІТ-проектами; 

– задоволення потреб і очікувань слухачів – мінімум у 70% аудиторії 

учасників проектних заходів; 

– власні проектні ідеї у представників прямої цільової аудиторії з Video 

Pitch та вибір 10 фіналістів. 

Бізнес-симуляції, як новий креативний формат навчання має стати 

активною технологією навчання підприємництву вітчизняними закладами 

освіти.   
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Summary; The research aims at developing the concept of humane 

entrepreneurship with regard to achieving sustainable development goals by 

countries, which are members of United Nations Organizations. We have suggested 

that Leadership Theories as well as Corporate Social Responsibility concept could be 

the part of conceptual framework.  
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Most recently, Humane Entrepreneurship has been widely discussed in both 

academic and business communities (Ki-Chan Kim
 
 et al., 2018). The new concept 

emphasizes a new approach to doing business with sustainable view on environment, 

society and employees. According to the concept, Humane Entrepreneurship could be 

defined through the integration of Entrepreneurial Orientation Theory (EOT), 

Corporate Social Responsibility (CSR), and Leadership Theories. Humane 

Entrepreneurship is a new concept that has to be further explored and enriched with 

more theorization. In order to study the relationship between different factors, 

including firm’s performance, and humane entrepreneurship orientation, to find direct 

or indirect links, to identify mediate/ moderate effects, we need to address the 

question how to identify and measure humane entrepreneurship orientation. Thus, our 
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research investigates the most frequently used concepts revealing entrepreneurial 

orientation, social responsibility and leadership to produce a measurement instrument 

for humane entrepreneurship orientation and lend a fresh perspectives to the topic.  

The last decade business models of many companies have been changed to bring 

new developmental perspectives. More and more companies follow the Sustainable 

Development Goals (SDGs) and focus on sustainable growth in the long term. 

Humane entrepreneurship could be the tool to ensure sustainable development of 

companies. And interpreting and conceptualizing of the outlined term is of great 

importance. 

Humane Entrepreneurship Orientation, firstly, focus on people as the core 

driving force of sustainable value creation (Jun et al., 2018). Mentioned concepts of 

leadership and corporate social responsibility cover various aspects of management 

system, which includes employee health and safety policies, basic and industry-

specific safety training, development opportunities, etc.  

For instance, transformational leadership is related to a leader’s charismatic 

behavior, intellectual stimulation, or meeting employees’ emotional needs for 

broadening and elevating the interests of employees in an organization (Bass and 

Avolio, 1990).  

Corporate Social Responsibility concept covers a company’s capacity to 

increase its workforce loyalty and productivity through rewarding, fair, and equal 

compensation and financial benefits. This concept also focuses on long-term 

employment growth and stability by promotion practices, lay-off practices, and 

relations with retired employees (DSD). 

In addition, it measures a company’s ability to maintain diversity, provide equal 

opportunities regardless of gender, age, ethnicity, religion or sexual orientation, and 

promote work-life balance. 

Thus, humane entrepreneurship is not only about doing business profitable. 

Competence framework (EntreComp) defines entrepreneurship as a transversal 

competence, which applies to all spheres of life: from nurturing personal 

development, to actively participating in society, to (re)entering the job market as an 

employee or as a self-employed person, and also to starting up ventures (cultural, 

social or commercial) (Bacigalupo et al., 2016). It encompass different types of 

entrepreneurship, including intrapreneurship, social entrepreneurship, green 

entrepreneurship and digital entrepreneurship. It applies to individuals and groups 

(teams or organizations) and it refers to value creation in the private, public and third 

sectors and in any hybrid combination of the three. In this context, humane 

entrepreneurship generates value in a sustainable way from employees and 

environment point of view. 



140            Креативність, підприємництво, інновації:  

               управлінські та освітні тренди майбутнього (IMPULS 2021) 
 

 

Further research will be focused on the combination of both theories on the way 

to develop the concept of humane entrepreneurship. 
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Анотація: Досліджено сучасні особливості викладання в умовах 

соціально-економічних трансформацій. Доведено важливість і ефективність  

застосування інтерактивних методів викладання. 

Ключові слова: освіта, інтерактивні методи викладання, професійний і 

особистий розвиток, майстер-класи, кейс-методи. 

 

Summary: Modern features of teaching in the conditions of social and economic 

transformations are investigated. The importance and effectiveness of interactive 

teaching methods are proved. 

Keywords: education, interactive teaching methods, professional and personal 

development, master classes, case methods education, interactive teaching methods, 

professional and personal development, master classes, case methods. 

 

Соціально-економічних трансформацій впливають на всі сфери життя, в 

тому числі і  сферу освіти. Вимушені констатувати актуальність і важливість 
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розробки та впровадження  інноваційних підходів та методів навчання на всіх 

рівнях освіти, починаючи від дошкільної і завершуючи освітою для людей 

третього віку. Сучасний світ характеризується швидким старінням знань, 

перманентним підвищенням професійного та особистісного розвитку 

персоналу. Отже, актуалізуються питання необхідності інноваційного підходу у 

викладанні та підготовці фахівців економічного та управлінського профілю. 

Слід зазначити, що в майбутньому саме інтелектуальні продукти, 

інформаційна, а не матеріальна сфера економіки будуть генерувати все більший 

обсяг прибутку і робочих місць [1, с.44]. 

Можемо переконливо стверджувати, що в сучасних динамічних умовах 

розвитку соціально-економічних взаємовідносин, рівень якості підготовки 

фахівців, їх професіоналізм та компетентність  є  найбільш цінним ресурсом 

будь-якого підприємства і є однією з конкурентних переваг на 

висококонкурентному ринку. Варто зазначити, що для сучасного бізнес-

середовища характерна не лише конкуренція між підприємствами, сферами 

діяльності, а й конкуренція за високваліфікований, інноваційний персонал, який 

здатний генерувати свіжі ідеї та демонструвати високу продуктивність праці 

Слід зазначити, що  сучасна бізнес-освіта повинна плекати у студентів етику-

переможців, прагнення до проактивного мислення і постійного професійного 

зростання і самовдосконалення [2]. 

Важливість і актуальність теми дослідження насамперед пов’язана з 

інтеграційними процесами в освітньому й науковому просторі  та в бізнес-

середовищі, а також потребою здійснення процесу викладання у відповідності 

до світових стандартів і вимог. Варто зазначити, що концептуальна тенденція 

сучасної освіти – це навчання протягом життя, всебічний розвиток особистості 

за допомогою інноваційних технологій, а також застосування індивідуальної 

траєкторії навчання. 

Мета наукового дослідження – вивчення тенденцій  та сучасних  

особливостей викладання в умовах соціально-економічних трансформацій, а 

також окреслення напрямків вдосконалення інструментів викладання та 

підвищення їх ефективності. Значний науковий  доробок у дослідження 

зазначеної проблематики  привнесли науковці: Андрущенко В.П., Лісова С.В., 

Кудлай В.Г., Пуховська Л.П. Незважаючи на достатньо широке наукове 

охоплення вищезазначеної тематики, дослідження напрямків вдосконалення 

методів викладання та розвиток сучасного інструментарію педагога потребують 

подальших наукових розробок. 

Сучасні навчальні формати повинні враховувати актуальні реалії, а саме: 
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 більшість бізнесів, а також сфери освіти, культури, медицини, інші 

сфери суспільного життя  переходять на дистанційну роботу, використовуючи 

різні он-лайн сервіси; 

 відбувається процес діджеліталізації та роботизації багатьох виробничих 

процесів; 

 суспільство та індивід все більше занурюються у віртуальну реальність 

[3]. 

Серед ефективних інструментів, які сприяють залученості до навчання, є 

застосування інтерактивних методів навчання. Ці методи дозволяють 

підвищити зацікавленість студентів до предмету навчання, а також сприяють 

кращому засвоєнню матеріалу, розвивають комунікативні та навички роботи в 

команді. Дослідження свідчать, що при застосуванні лекційної форми навчання 

відбувається засвоєння лише 10% матеріалу. Якщо відбувається навчання через 

практичне вирішення певних завдань і при цьому обговорюються  проблемні 

моменти, які виникають під час вирішення завдання, то така форма навчання 

показує 90% ефективності.  

Досить добре сприяють максимальній активізації студентів в навчальному 

процесі такі методи та підходи:  

 Перетворення лекцій на інтерактивні, а саме: проведення коротких, 

підготовлених самостійно або під керівництвом викладача презентацій 

студентів у ході лекції, які б розкривали одне з питань, поставлених у ній; 

проведення коротких тестів на 5-10 хвилин, що демонструвало б розуміння 

студентами викладеного матеріалу, тощо. 

 Перетворення практичних занять/семінарів у так звані «майстерні», 

тобто такі види занять, де студенти в ході обговорень, дискусій вирішують 

значущі проблеми спеціальності на основі власних самостійних напрацювань, а 

не просто «опитуються» за матеріалом, начитаним у лекціях.  

 Широке впровадження у практичні/семінарські заняття презентацій, 

самостійно підготовлених студентами за завданнями викладача.  

 Широке впровадження рольових і ділових ігор.  

 Активне впровадження кейсів (кейс-стадіз). 

 Включення до навчального процесу, як обов’язкової складової, 

виконання студентами індивідуальних і групових короткострокових або 

довгострокових (протяжністю до одного семестру) навчальних проектів, які 

відображають практику роботи за фахом. 

 Проведення майстер-класів представниками виробництва на 

практичних/семінарських заняттях [4]. 
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Отже, для підвищення якості  навчання, отримання під час навчання 

позитивного емоційного впливу на розвиток особистості, формування етичної 

та толерантної взаємодії, важливо застосовувати активні форми навчання. 
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Анотація: В матеріалі розглянуто класифікацію груп підприємців 

залежно від особливостей їх участі в бізнесі, обсягах діяльності. 

Запропоновано відмінні напрямки розвитку кожної групи підприємців з 

обґрунтуванням важливості кожної пропозиції. 

Ключові слова: підприємництво, прибуток, сфера діяльності, рівень 

розвитку, бізнес-групи, навчання, специфіка підприємництва, доцільність 

діяльності. 

 

Summary: The article considers the classification of groups of entrepreneurs 

depending on the specifics of their participation in business, the volume of activities. 

Different directions of development of each group of entrepreneurs are proposed with 

justification for the importance of each proposal. 
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Підприємництво всі сприймають по різному: як джерело максимально 

можливого прибутку, як можливість працювати в прийнятному режимі та 

оточенні, як засіб вижити, як прибутковий засіб реалізації творчості, як 

соціальну відповідальність перед сім’єю та суспільством та ін. В будь-якому 

випадку це – самостійна діяльність, де людина сама визначається зі сферою, 

обсягами, партнерами, місцем розташування та ін. Підприємець не має гарантій 

при прийнятті помилкових рішень, при неочікуваних кризових проявах, інших 

негараздах. При цьому в нашій країни не звикли до страхування від потенційно 

можливих проблемних явищ, що можуть катастрофічно вплинути на результати 

діяльність та саму подальшу можливість її здійснення. Тому, на наш погляд, 

дуже важливо навчити нового, сучасного громадянина як азам підприємницької 

діяльності як будь-якої іншої зайнятості, так і її суттєвим особливостям, 

відсутність розуміння яких швидко призводить до зупинки бізнесу та появи 

збитків. 

В даному матеріалі вважаємо за необхідне звернути увагу на особливості 

навчання представників різних бізнес-груп. В нашому випадку пропонуємо 

розподіл підприємців наступним чином:  

 початківці (такі, що ніколи не займалися самостійним 

підприємництвом, не мали справу з керували власним капіталом, не розвивали 

та не розробляли стартапи тощо); 

 типові приватні підприємці (такі, що мають невеличку компанію, 

але не бажають суттєво збільшувати обсяги діяльності, воліють зберігати 

стабільний рівень прибутку, утримувати наявних клієнтів та партнерів); 

 стартапери (такі, що постійно бажають змінювати діяльність, 

«знімати пінку» з ринку та постійно починати нову справу); 

 масштабні підприємці (такі, що постійно розвивають та 

вдосконалюють бізнес, бажають отримати ще більшу та більш вигідну 

компанію, планують в майбутньому переходити на вищі рівні за обсягами, 

видом діяльності тощо). 

Дивлячись на те, що всі запропоновані групи дуже різні за досвідом, метою 

діяльності та, відповідно, особистісними та професійними характеристиками, 

зміст навчання в них теж, на нашу думку, повинен суттєво різнитися. 

Початківці в підприємництві частіш за все мають ідею, але досить слабо 

розуміють масштаб потрібних для її реалізації зусиль, ресурсів, часу. Вони 

занадто оптимістично розраховують як витрати (зменшуючи їх до рівня 
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ідеального протікання бізнес процесів), так і прибутки, досить райдужно 

підходять до своїх особистих можливостей. 

Тому, на наш погляд, в першу чергу потрібно донести до слухачів 

поетапність процесів та обсяг зусиль на кожному етапі впровадження бізнесу. І 

в першу чергу – про суттєве навантаження в період початкового запуску бізнес-

проекту. Практики інформують, що в цей період може спостерігатися 

подвійний робочій день, велике розумове, нервове та фізичне напруження. 

Тому потрібно навчитися не тільки тайм-менеджменту, але й здатності швидко 

відновлювати сили, впроваджувати здоровий спосіб життя, формувати в себе та 

всіх учасників процесу кризостійкість та врівноваженість. З практичних 

навичок необхідно навчати розробці мети, місії, формуванню бізнес-плану та 

проектуванню декількох альтернативних стратегій розвитку, формування 

здатності гнучко переходити на альтернативні шляхи подальшого розвитку 

бізнес-процесів в момент виявлення недоцільності продовження поточного 

напрямку. Цій групі потрібні знання юридичного змісту щодо оформлення 

бізнес-проектів, ведення підприємницької діяльності, адміністрування тощо. 

Приватні підприємці – найбільш багаточисельна група у вітчизняному 

бізнесі та найбільш інертна. Частіш за все до неї потрапляють люди з не досить 

високими амбіціями, яким складно працювати під жорстким керівництвом та 

які бажають отримувати більш-менш постійний дохід, який залежить не від 

сторонньої особи, а від їх власної діяльності. Для цієї групи притаманне 

самостійне ведення багатьох процесів, відсутність довіри до інших членів 

команди (або повна самостійність діяльності), відсутність достатньої «подушки 

безпеки», залежність від стрибків ринку, криз в економіці тощо. 

На наш погляд, навчати таких підприємців потрібно саме вмінню 

розраховувати можливі ризики та шляхи їх попередження й подолання 

(технологіям антикризової діяльності), формуванню альтернативних стратегій 

потенційно можливого розвитку в разі настання кризи тощо; вмінню підібрати 

працівників та делегувати їм частину функцій; тайм-менеджменту та вмінню 

відпочивати, наповнювати власне життя іншими цікавими складовими, а не 

тільки роботою. 

Група стартаперів є досить активною, творчою, але більшість з її 

представників при організації бізнесу приділяє увагу саме запуску компанії, а 

не юридичним тонкощам її оформлення. Зазвичай цей процес вони делегують 

іншим особам (партнерам) та дуже рідко контролюють його зміст. Як 

результат, вони отримують компанію, що є власністю інших осіб, а вони стають 

лише найманими працівниками та не отримують від своєї діяльності очікуваних 

прибутків. Виходячи з цього, зміст навчання представників даної групи 
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повинен містити юридичні ази підприємництва, особливо вміння складати 

угоди та інші юридичні документи; вміння контролювати всі процеси, особливо 

делеговані партнерам; здатність своєчасно (інколи навіть жорстко) реагувати на 

непорядне відношення партнерів до повного розриву ділових відносин. 

Виходячи з того, що інколи ідеї цих представників бізнес-еліти носять 

унікальний характер, їх потрібно навчати патентній справі, захисту особистих 

розробок, вмінню виокремити унікальність запропонованих ними процесів або 

їх елементів з подальшим оформленням на них авторського права. 

Ще однією проблемою членів групи стартаперів може бути бажання 

реалізації стартапу будь за що – навіть тоді, коли вже зрозуміло, що ідея не має 

сенсу, і потрібно зупиняти процес формування компанії. Тут важливим буде 

навчання бізнес-плануванню, прогнозуванню, бюджетуванню, розрахунку 

точки беззбитковості, оцінці ризиків тощо. В навчання повинно входити 

психологічне розвантаження, консультативно-тренінгові заняття з психології 

підприємництва з тим, щоб вони мали змогу заздалегідь побачити очима 

стороннього спостерігача як власну поведінку, так і її можливі негативні 

наслідки. 

Сформуємо рекомендації для масштабних підприємців. Зрозуміло, що 

вони вже досягли певного рівня ведення бізнесу, тому можна вважати, що 

прості знання щодо підприємницької діяльності вони мають. Але відмінність їх 

діяльності в тому, що великий бізнес потребує не стільки особистої участі в 

кожному процесі, скільки здатності масштабно мислити, охоплювати всю 

ситуацію, бачити та формувати комплексну стратегію з урахуванням прогнозів 

на зміни в середовищі; узгоджувати діяльність всіх підрозділів, підконтрольних 

одиниць, підбирати для них відповідну команду; вміти здійснювати загальне 

адміністрування та контроль, відчувати «вузькі місця» та приймати стратегічні 

та точкові тактичні рішення. 

Однак для всіх груп є і однаково важливі тематики навчання. Так одним з 

важливих елементів сьогодні, який буде притаманний навчанню кожної групи, 

є розвиток вміння прислухатися до кожного члена колективу з метою 

отримання додаткових джерел потенційно вигідного розвитку діяльності на 

кожному робочому місці. Другою важливою складовою стає розвиток гнучкості 

бізнесу. Тому виникає необхідність навчати як підприємця, так і його колектив 

сприйняттю змін як джерела розвитку та прибутку, сприйняттю кризи як появі 

нових неочікуваних можливостей. Крім цього, враховуючи особливості 

розвитку суспільства, кожного підприємця потрібно навчати соціальній 

відповідальності, а постійні зміни техніки, технології, ринкових відносин, 
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світові суспільні тенденції потребують навчити підприємця ефективно та 

всебічно розвиватися, навчити процесу навчання. 

Запропоновані напрямки навчання підприємців, на наш погляд, не тільки 

спростять їм діяльність та сформують більш прибуткову діяльність в країні, але 

й забезпечать появу нової бізнес-формації – щасливих людей, що зайняті 

улюбленою справою та мають час на саморозвиток і забезпечують покращення 

життя іншим членам суспільства. 
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Анотація: В матеріалі розглянуто визначення «глобалізації», описано 

особливості цього явища. Представлено ключові питання глобалізації вищої 

освіти, описано трансформацію освіти із введенням інформаційних 

технологій. Обґрунтовуються основні напрями інтернаціоналізації вищої 

освіти, перспективи розвитку та адаптації сучасного викладача до 

глобалізаційних викликів. 
Ключові слова: глобалізація,  освітній процес, інформаційні технології, 

транснаціональна освіта, викладач, інтернаціоналізація освіти. 
 
Summary: The article considers the definition of "globalization", describes the 

features of this phenomenon. The key issues of globalization of higher education are 

presented, the transformation of education with the introduction of information 

technologies is described. The main directions of internationalization of higher 

education, prospects of development and adaptation of the modern teacher to 

globalization challenges are substantiated. 
Keywords: globalization, educational process, information technologies, 

transnational education, teacher, internationalization of education. 
 

Глобалізація – загроза, нищівна сила, руйнує традиційні соціальні процеси 

як національні, так і регіональні, місцеві, кардинально змінює природні й 

національні властивості того або іншого соціального об’єкту. Глобалізація поки 

що не є інструментом формування дійсно єдиного світу, де панує етнічна 
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толерантність, співпраця й співіснування різноманітних етносів та культур, про 

що заявляють її адепти [1]. 

Глобалізація є найфундаментальнішим викликом, з яким зіткнулася вища 

школа за всю понад тисячолітню історію існування, вона прямо стосується 

університетів, адже робить особливо актуальним завданням поширення 

національних культур, сприяє стандартизації навчання (під впливом сучасних 

інформаційних технологій і появи глобальних дослідницьких мереж), а також 

обмежує бюджетні можливості розвинених країн, від яких залежить більша 

частина фінансування університетської освіти.  

Сьогодні ми сприймаємо глобалізацію як чинник упровадження в 

університети елементів ринкової економіки, що сьогодні змінює і національні, і 

світову системи вищої освіти. Разом із тим її сприймають різновидом прогресу. 

В умовах інформаційного суспільства ЗВО кардинально змінює такі свої 

основні складові, як організаційна структура, методи і форми навчання, 

викладацький склад. Так, наприклад, під час пандемії викладачі працюють на 

різних доступних дистанційних платформах у мережі Інтернет. 

Неоднаковий доступ до знань, інформаційних технологій і мов 

міжнародного спілкування становить одну з головних причин появи нерівності 

в питаннях освіти. 

Університети перебрали на себе велику кількість нових функцій: 

організацію та проведення спільних міжнародних фундаментальних наукових 

досліджень; забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих кадрах; 

розвиток загальної освіти. І це все лягло  на плечі викладача. 

Сучасний освітній процес у закладах вищої освіти супроводжується 

загостренням конкуренції між традиційними вишами та молодими освітніми 

провайдерами (розповсюджувачами навчальних програм, тренінговими та 

телекомунікаційними компаніями, котрі пропонують свої дистанційні 

програми). 

Як викладачу вистояти й адаптуватися в умовах глобалізаційних викликів? 

Чи зможе вища освіта України в добу світової глобалізації бути 

конкурентоспроможною? 

Викладачу, як одній з ключових фігур вищої освіти, треба вирішувати 

ключові питання глобалізації: стратегія інтернаціоналізації; транснаціональна 

освіта; забезпечення міжнародної якості; підприємницькі підходи до 

функціонування освіти; регіональна і міжрегіональна співпраця; інформаційна і 

комунікаційна технології та віртуальні навчальні заклади; поява нових освітніх 

посередників – провайдерів освіти, проблеми рівноправності та доступності 

освіти і таке інше. 
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Зазначимо, що є важливим особливо для України, що поряд із 

економічним розвитком, глобалізація пов’язана з потоком культурних зразків 

та інформації про культурні події у всьому світі. Адже багато товарів і послуг, 

що продаються і розповсюджується по всьому світу, тісно переплетені з 

культурним контекстом. Будь-яка культура напряму пов’язана з вищою 

освітою. Наприклад, розширення транснаціональної освіти (ТНО) виводить на 

перший план проблеми взаємозв’язку між культурою, глобалізацією та вищою 

освітою, включаючи визнання значення глобальної педагогіки і вплив 

іноземних освітніх посередників провайдерів на регіональну систему вищої 

освіти [1]. 

Науковці зазначають, що величезне накопичення, обробка і майже миттєва 

передача інформації завдяки злиттю інформаційної та комунікаційної 

технологій – ключовий аспект глобалізації. Це життєздатна інфраструктура, яка 

включає до себе час і простір й полегшує економіко-політико-культурний 

розвиток суспільства. Стосовно вищої освіти ці технології розглядаються як 

такі, що надають можливості скорочення витрат на студента завдяки 

переміщенню курсів і бібліотечних матеріалів в онлайнове середовище. Ця 

стратегія також підвищує можливості для отримання транснаціональної освіти і 

можливості нових посередників надавати освіту, не вдаючись до традиційної 

інфраструктури із застарілим інструментарієм і до паперових бібліотек [1]. 

Отже, актуальним є з’ясування тенденцій розвитку вищої освіти України в 

умовах культурної глобалізації, її наслідків та спроби розмежувати поняття 

глобалізації й інтеграції щодо вищої школи. 

ЗВО України у контексті проблеми інтернаціоналізація освіти беруть 

участь у  вільному академічному обмін викладачами і студентами між вишами 

різних країн, а також у створення єдиних спеціальних навчальних програм, а в 

контексті глобалізації відбувається універсалізація навчального планування, що 

здійснюється за рахунок попиту певного типу фахівця на глобальних ринках 

праці. 

Україна перебувала в загальноєвропейському середовищі ще за часів 

Сковороди, який відвідував університети Європи, слухав лекції на латині, 

багато випускників Києво-Могилянської академії продовжили навчання в 

Європі. Тож сьогодні  Україна повертається саме до цього простору зі своїми 

традиціями й готовністю до освітніх новацій. 

На університети чекає робота з адаптування до вимог епохи глобалізації. 

А інтернаціоналізація, на їхню думку, припускає існування світу, що 

складається з національних держав, на основі чого складаються чіткі 

геополітичні кордони, через які може здійснюватися традиційна діяльність з 
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інтернаціоналізації освіти (набір та переміщення студентів, обмін викладачами, 

співпраця університетів, спільна дослідницька робота). Інтернаціоналізація 

постає як побудова взаємозв’язків між двома або більшою кількістю країн, 

пов’язаних спільною метою, наприклад, формуванням єдиного освітнього 

простору. 

Сучасний викладач розуміє, що вища освіта дедалі частіше розглядається 

як товар, «ринки стали панувати в таких сферах суспільного життя, де їм не має 

бути місця (мистецтво, педагогіка, наука, політика тощо)» [2]. 

Особливу загрозу для національних систем вищої освіти становить поява 

освітніх провайдерів. Найталановитіша молодь може бути ще в період навчання 

запрошена продовжити освіту в країні походження провайдера. 

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні 

стати: оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти; 

модернізація структури змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу; створення та забезпечення можливостей для 

реалізації різноманітних освітніх моделей; створення навчальних закладів 

різних форм власності; забезпечення доступності та безперервності освіти 

протягом усього життя; побудова ефективної системи національного 

виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді; формування безпечного 

освітнього середовища, екологізації освіти; розвиток наукової та інноваційної 

діяльності в освіті; інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та 

інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки; забезпечення 

проведення національного моніторингу системи освіти; підвищення 

соціального статусу педагогічних та наукових працівників; створення сучасної 

матеріально- технічного бази системи освіти; перебудова навчально-виховного 

процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та 

найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх 

вікових та психологічних особливостей; забезпечення розвитку та 

функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх 

потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов. 

Цікавим є той факт, що дослідники ІКТ з початку ХХІ століття 

запевняють, що у найближчі роки ми отримаємо інформації стільки, що вона 

буде перевищувати обсяг за попередні 40 000-50 000 років. Мова йде про 

мільйони терабайтів інформації, починаючи з 2000 року (наприклад, 12 млн. 

терабайтів – 2000 р., 57 млн. терабайтів – 2008 р. і т.п.).  Тож, уважаємо, що 

сьогодні викладач закладу вищої освіти знаходиться також і в стані 

психологічної адаптації: включення в нову систему діяльності, що 

характеризується низкою принципових відмінностей від усього попереднього 
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періоду життя; виникає потреба оволодіти новим алгоритмом дій; принципово 

іншими стають також організаційні характеристики діяльності:  змінюється 

робоче навантаження, відтворення навчального матеріалу; розширюється 

спектр виконуваних дій, зростає число параметрів, які утримуються водночас у 

сфері актуального усвідомлення, що відображає поліфункціональний за своєю 

сутністю характер діяльності викладача;  зміна життєвої перспективи.  

Суспільству й світу завдяки глобалізації треба Людина знаюча та уміюча, 

Людина компетентна, Людина функціональна. Чи готовий сучасний викладач 

змиритися з цим? Чи все-таки поборемося за студента як професіонала й 

особистість? 
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Анотація: У цій темі розглядаються проблеми розстановки розкладу, 

особливості та основні етапи роботи із розкладом у вищих навчальних 

закладах. Також описуються можливі рішення цих проблем. 

Ключові слова: комп’ютерні технології, складання розкладу, навчальні 

заняття. 

 

Summary: This topic discusses the problems of scheduling, features and main 

stages of work with the schedule in higher education. Possible solutions to these 

problems are also described. 

Keywords: computer technology, scheduling, training sessions. 

 

Загальна проблема складання розкладу це те що відсутні якісь стандарти. В 

наш час коли комп’ютерні технології добре розвинуті немає програм для того 

щоб складати розклад і навіть якщо в якихось університетах вона є то це 

програма як була розроблена у самому університеті, або була замовлена. Також 

http://dspu.edu.ua/filos_lud/wp-content/uploads/2016/04/2013_3.pdf
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деякі університети можуть користуватись якоюсь застарілою програмою яку 

могли знайти у вільному доступі. 

Але зараз ми поговоримо про особливості побудови розкладів для 

дистанційної форми освіти. Складаючи розклад необхідно враховувати такі 

умови: 

 забезпечення найбільш рівномірного навантаження на учасників 

навчального процесу; 

 забезпечення гнучкості графіку з навантаження та з розміщення занять з 

урахуванням базових вимог 

 виключення різного роду «накладок» в розкладі; 

 максимальна відповідальність з урахуванням обмежень [1]. 

Проводити якісь розрахунки немає сенсу бо інколи можуть бути 

непередбачені ситуації. Єдине що потрібно зробити це план по якому буде 

виставлений розклад. Так є багато формул графіків але коли діло доходить до 

справжньої роботи потрібні не математичні розрахунки, а уважність. Що до не 

передбачених ситуацій то це може бути: збої в самій системі, звільнення 

викладача посеред навчального семестру, зміни у вказівках від кафедри або 

самого деканату. 

Для вирішення таких ситуацій потрібно як можна частіше контактувати з 

кафедрами та деканатом. Контактувати з самими викладачами та вміти швидко 

аналізувати та підстроюватись під ситуацію. Ще можна багато що сказати але 

потрібно користуватись основними вимог для складання розкладу. 

Ось основний план або етапи складання розкладу: 

1. Збір необхідних матеріалів сюди входить 

 робочий навчальний план 

 навчальні програми з предметів робочого навчального плану; 

 інформація про мережу груп; 

 інформація про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за 

викладачами; 

 розподіл навантаження вчителів; 

 особисті побажання викладачів щодо розкладу; 

 інформація про викладачів, які є сумісниками; 

2. Заповнення довідкової таблиці 

 прізвище, ім’я, по батькові; 

 предмет, який учитель викладає; 

 тижневе навантаження; 

 номер кабінету, закріпленого за викладачем. 
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3. Заповнення допоміжної таблиці; 

4. Перевірка відповідальності розстановки розкладу; 

5. Складання розкладу; 

6. Остаточна перевірка; 

7. Оцінка розкладу; 

8. Оцінка розкладу; 

9. Затвердження розкладу [2]. 

Якщо послідовно виконувати кожний етап можна скласти точний розклад 

таким чином виходить що використовуючи головні етапи ми зможемо 

уникнути деяких проблем але повністю прибрати всі проблеми просто не 

можливо. 

Отже згідно усього вище сказаного проблеми із розстановкою розкладу 

можливо уникнути лише частково використовуючи основні вимоги. Також 

використовуючи нові технології розклад можна виставляти на сайті 

університету але це може викликати інші проблеми які будуть вирішуватись 

вже іншим відділом. 
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