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Бізнес-комунікації (англ. business – справа, діло і лат. communicatio – зв'язок) – 

міжгрупові та міжособистісні комунікації, специфіка, структура та функції яких зумовлені 
сферою ділових відносин, у якій вони використовуються [1]. Бізнес-комунікації можуть 
спрямовуватися як на зовнішнє середовище – партнери, ЗМІ, тощо; так і на внутрішнє – 
всередині компанії між співробітниками. 

Предмет ділової комунікації визначає і її зміст, тобто взаємодію і обмін інформацією, 
знаннями, досвідом, які необхідні для вирішення конкретної проблеми. Ділова комунікація 
спрямована на досягнення певних цілей, які поставлені її учасниками, і які носять 
різноманітний характер: ефективний обмін інформацією, налагодження співпраці, 
налагодження ділових відносин, укладення контракту, спільну діяльність в тій чи іншій 
області тощо. 

Розвиток системи внутрішніх комунікацій і формування умов з метою її ефективного 
функціонування в підприємстві становлять одне з найважливіших завдань управління. 

Взаємообмін інформацією включений в усі різновиди роботи компанії, тому 
малоефективно збудовані комунікації будуть приводити до: зайвих витрат періоду керівників 
в пошуку та обробки необхідних даних; дублювання інформації, через надходження її до 
керівництва з різних джерел; інформативного перевантаження в одних підрозділах і 
протилежних ситуаціях в інших; необізнаність співробітників стосовно планів, цілей та стану 
компанії в зовнішньому середовищі, що буде перешкоджати процесу інтеграції та 
оперативному виконанню постанов [2]. 

Малоефективність концепції внутрішніх комунікацій буде негативно впливати на 
функціонування компанії в цілому. У зв'язку, з чим на сьогодні збільшується інтерес до 
даного питання з боку вітчизняних менеджерів та вивчення закордонного досвіду в 
управлінні внутрішніми комунікаціями в підприємстві. 

Комунікаційна стратегія суб’єкта економічної діяльності – це систематизований набір 
послідовних та регулярних бізнес-комунікацій, що охоплює тактичні та оперативні цілі та 
завдання, підпорядковані комунікативним та загальним цілям суб’єкта [3]. 

Будь-яка комунікаційна стратегія повинна мати за цілі наступне: донесення істинної 
та повної інформації до суб’єкта комунікації; досягнення цілі комунікації (налагодження 
співпраці, передача інформації тощо); уникнення шумів під час комунікації та спотворення 
повідомлення; врахування всіх обмежень суб’єктів комунікації та мінімізація їх впливу на 
якість інформаційного повідомлення. 

Для того, щоб оцінити вплив утвердження комунікативної системи всередині 
підприємства, слід ідентифікувати особливі аспекти впливу на бізнес-комунікації. 
Особливими аспектами в цьому випадку виступають основні фактори впливу на 
ефективність моделі бізнес-комунікацій підприємства: перманентність вивчення та побудови 
відносин із партнером у бізнес-комунікаціях; прагнення до підвищення рівня об’єктивних 
знань про іншого суб’єкта комунікації, недостатності власного враження та досвіду для 
визначення та оцінки його поведінки; можливість наявності прихованих факторів, які 
впливають на поведінку партнера в процесі бізнес-комунікації; ситуативність, уміння та 
бажання до адаптування, не сприймаючи ситуацію згідно до власних очікувань та побажань; 
системність суб’єктів бізнес-комунікацій [4]. 
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Перелік факторів впливу на ефективність моделі бізнес-комунікацій підприємства в 
системі інформаційного забезпечення його діяльності в умовах динамічного ринкового 
середовища значно ширший та не може бути описаний повністю, оскільки змінюється під 
впливом конкретних ситуацій та їх деталей. 

Для зменшення впливу факторів на ефективність бізнес-комунікацій, суб’єктам слід 
притримуватися наступних рекомендацій: чітке визначення мети бізнес-комунікації, 
відповідь на питання: що дана комунікація має змінити, які дії повинні бути прийняті після 
передачі повідомлення; врахування особливостей суб’єкту комунікації та найзручнішний для 
нього канал передачі інформації; оголошення цілей комунікації та очікуваних наслідків; 
врахування впливу комунікації на ведення бізнесу та результати діяльності підприємства. 

Керівництву варто провести ряд лекцій та практичних завдань для співробітників 
підприємства з метою загального підвищення якості комунікації, обізнаності суб’єктів про 
важливість підготовки до комунікації та неупередженості до інформації. Таким чином 
комунікації будуть більш ефективними та легше керованими. 

Отже, вивчивши питання розвитку внутрішніх комунікацій, можна сказати, що 
сьогодні визнана їх вагома роль в концепції управлінської діяльності. Для уникнення 
спотворення інформації та негативного впливу основних факторів, суб’єктам комунікації 
необхідно бути заздалегідь підготовленими до передачі повідомлення, а керівництву 
забезпечити ефективну комунікаційну стратегію та ознайомити з нею співробітників. При 
цьому, для підвищення ефективності комунікацій та підвищення обізнаності суб’єктів про 
необхідність якісної підготовки до передачі повідомлення, варто проводити навчальні 
заходи, де детально розповісти про всі етапи комунікацій та надати можливість проходження 
практики. 
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Для уряду України гостро постає питання стосовно надання точної, корисної та 

сучасної інформації суспільству, особливо зараз в умовах пандемії. Так, під час пандемії 
COVID-19 уряд України почав надавати інформацію на своєму національному порталі, у 
мобільному додатку Дія та/або через платформи соціальних медіа. 

Всесвітня криза, зумовлена пандемією COVID-19, призвела до нових потреб у 
цифрових державних послугах та збільшила попит на існуючі послуги по всьому світу. 
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Розробники урядових електронних комунікацій були мобілізовані та залучені до розробки 
нових додатків та послуг для допомоги у боротьбі з COVID-19. Деякі з цих нових послуг 
включають доставку продуктів харчування та інших предметів першої необхідності шляхом 
оптимізації всього ланцюжка поставок за допомогою цифрових державних послуг. Деякі 
держави-члени зафіксували збільшення використання Інтернет-послуг, таких як цифрове 
посвідчення особи та цифровий підпис, через велику кількість заявок по безробіттю та інших 
соціальних виплат. 

Оскільки пандемія спричинила стрес для державних служб, уряди закликають 
застосовувати ефективні цифрові технології для стримування спалаху. Більшість 
інноваційних швидко реалізованих рішень надає приватний сектор. Однак пандемія виявила 
необхідність керівництва уряду у розробці та впровадженні нових технологій, таких як 
штучний інтелект та робототехніка, для забезпечення ефективного надання державних 
послуг [1]. 

Інженери всього світу піднялися на боротьбу з COVID-19, так наприклад у 
Массачусетському технологічному інституті розробляють принципово нову маску, в якій 
повітря, яке людина вдихає буде проходити через мережу розігрітих дрібних дротів, які 
моментально вбиватимуть вірус [2].  

Інноватори з Канади створили шолом, який більше схожий на скафандр, з 
вентиляторами, що нагнітає свіже повітря через потужні фільтри. Вага батареї становить 2,5 
кг. Але автори впевнені, що дихати так буде комфортніше, ніж через маску. 

Японці пропонують вбудовувати в засоби захисту зв'язок зі смартфоном, 
розпізнавання мови і програму автоматичного перекладу, щоб маски не заважали 
спілкуванню. 

Кілька наукових колективів в Швейцарії, США та України в боротьбі з інфекцією 
залучають штучний інтелект. Його вчать розпізнавати по звуку кашель який має саме 
коронавірусне походження. Один з розробників стверджує, що його програма, 
проаналізувавши більше двох тисяч записів, отриманих з лікарень, вже досягла 85% 
точності, адже ковідний звук має характерні особливості. Автори вже планують вставити 
подібні аналізатори в «розумні» динаміки, оснащувати ними стійки реєстрації в аеропортах і 
бортові системи каршерінгових машин, щоб якщо поруч виявилася людина, у якого кашель 
характерний для COVID-19, вчасно відправляти авто на дезінфекцію, а людям 
рекомендувати пройти тест. Також подібна інновація може допомогти розпізнавати і інші 
захворювання, навіть туберкульоз. 

Технологія, що працює на основі штучного інтелекту, виявилася корисною для 
надання медичних послуг, коли аварійні лінії перевищують потужність. Під час спалаху 
багато людей зверталися до самоконтролю на наявність симптомів та отримували доступ до 
«віртуальних лікарів» за допомогою телемедицини, щоб отримати медичну консультацію. 
Багатомовні чат-боти пропонували рішення щодо подолання мовних бар’єрів, доступу до 
інформації та спілкування з медичними працівниками. Технології тривимірного друку були 
прийняті для виготовлення запасних клапанів для реанімаційних пристроїв та захисних 
медичних щитків для подолання нестачі. Роботи та безпілотники ефективно забезпечували 
безпеку та санітарію, тим самим зменшуючи ризик персоналу. Роботи-патрульні, які за 
допомогою розпізнавання обличчя та теплових камер розповсюджуються в аеропортах та 
громадських місцях для сканування натовпу та виявлення потенційно заражених людей. 
Стерилізаційні роботи, оснащені ультрафіолетовим світлом, допомогли знезаразити лікарні 
та забруднені території. Інші роботи відстежують життєво важливі параметри пацієнтів або 
дозволяють віддалено спілкуватися з медсестрами. Уряди країн світу також використовують 
безпілотники з подібними технологіями для моніторингу вулиць, доставки медичних товарів 
або дезінфекції громадських приміщень. 

Отже, зусилля з розробки стратегій цифрового уряду України після кризи COVID-19 
повинні бути зосереджені на вдосконаленні політики захисту даних та політиці цифрового 
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охоплення, а також на посиленні політики та технічних можливостей державних установ. 
Незважаючи на те, що державно-приватне партнерство має важливе значення для 
впровадження інноваційних технологій, керівництво уряду, сильні інституції та ефективна 
державна політика мають вирішальне значення для адаптації цифрових рішень до потреб 
країн, а також для визначення пріоритетів безпеки, рівності та захисту прав людей. Пандемія 
COVID-19 наголосила на важливості технологій, а також на ключовій ролі ефективного, 
всеохоплюючого та підзвітного уряду. 

Пандемія COVID-19 змушує уряди та суспільства звернутися до цифрових технологій, 
щоб у короткостроковій перспективі зреагувати на кризу, а в середньостроковій перспективі 
вирішити соціально-економічні наслідки та у довгостроковій перспективі вдосконалювати 
завдяки інноваційним цифровим технологіям існуючу політику та інструменти управління 
(таблиця 1).  

 
Таблиця 1 – Відповідь політики цифрового уряду на COVID-19 

Термін Дія політики Цифрова відповідь уряду 

Короткостроковий 
термін Зреагувати 

Використовувати цифрові платформи (наприклад, Інтернет-
портали, соціальні медіа) для точного та своєчасного обміну 
інформацією. 
Проводити двостороннє спілкування з людьми та сприяння 
електронній участі (наприклад, хакатони, мозкові штурми). 
Захищати конфіденційність людей та конфіденційних даних 
та врахування непередбачуваних наслідків технологій. 

Середньостроковий 
термін Вирішити 

Сформувати ефективні партнерські відносини з багатьма 
зацікавленими сторонами (тобто приватний сектор, 
міжнародні організації, наукові кола) на регіональному, 
національному та місцевому рівнях. 
Використовувати отриманий досвід та політичні ідеї в 
умовах кризи, що триває. 

Довгостроковий 
термін 

Винайти 
знову 

Інвестувати в інноваційні технології (тобто блокчейн, 
роботи, безпілотники) для підвищення стійкості охорони 
здоров’я, національної економіки та надання державних 
послуг.  
Переглянути законодавство про захист даних та 
конфіденційність разом із отриманим досвідом. 

 
Переміщення в ці складні часи вимагає від урядів відкритого урядового підходу та 

використання цифрових каналів зв'язку для надання надійної інформації про світові та 
національні події COVID-19. Платформи електронної участі можуть представляти корисні 
інструменти для взаємодії з вразливими групами в Інтернеті задля створення цифрових 
ініціатив для колективного обговорення політичних ідей щодо вирішення критичних 
соціальних та економічних проблем. 

Ефективність державно-приватного партнерства визначається завдяки обміну 
технологіями, досвідом та інструментами яке може допомогти урядам у період перезапуску 
економіки та відбудові суспільства. Зокрема, країни, що розвиваються, потребуватимуть 
міжнародної співпраці та підтримки для пом'якшення кризи. Тому необхідна регіональна, 
національна та місцева співпраця на основі проектів з компаніями приватного сектору, 
міжнародними організаціями та іншими зацікавленими сторонами. У довгостроковій 
перспективі українському уряду потрібно пришвидшити впровадження таких інноваційних 
цифрових технологій, як технологія, яка працює на основі штучного інтелекту, блокчейн та 
дрони. Інвестиції у ці технології можуть надзвичайно підтримати стійкість економіки 
охорони здоров’я та надання державних послуг у майбутньому. 

Література 
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Український державний університет залізничного транспорту 

Харків, Україна 
Г.М. Сторожилов 

Київський коледж будівництва, архитектури та дизайну 
П.М. Сторожилов 

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного 
університету 
Київ, Україна 

 
Розташування України в Південно-східній частині Європи, створює унікальний 

цивілізаційний простір на формування інвестіміджа країни. Місце перетину трьох мега 
геополітичних масивів – Євроатлантичного, Євразійського та Ісламського – дає певні 
переваги для формування та зміцнення сучаного бездоганного уявлення про Україну в світі.  

Розширення можливостей ІТ-технологій та технічного прогресу, неймовірно 
прискорівшийся темп глобалізації, стрімкого розвитку Інтернету та технологій вимогає від 
країн та компаній світу гнучкості, пошуку нових сучасних інноваційних рішень співпраці та 
об’еднення, перетворюючи регіони країн в перспективні мега екосистеми. 

Населення світу перебуває в цифровому просторі, де все більше країн надає курс 
свого розвитку на цифровий, при цьому частка традиційної економіки та бізнесу 
зменшується, а цифрової — збільшується. Сучасне транскордонне та межрегіональне 
співробітництво дозволяє сучасним компаніям нового покоління бути глобальними і 
локальними одночасно з подальшим розвитком напрямків системи менеджменту.  

Розвиток існуючого іміджу України в світі щодо можливого її потенціалу та 
бездоганних перспектив розвитку, впливають на швидкість і зацікавленість співпраці 
високорозвинених країн з нашою державою та задля практичних можливостей розв’язання 
стратегічних завдань та національних пріоритетів.  

Ключовою передумовою привабливості та зміцнення розвитку України є глобальна 
перебудова та інноваційна трансформація всієї її інфраструктури, впровадження концепції 
комплексного стратегічного підходу та співпраці, орієнтованість на забезпечення оптимізації 
бездоганного інвестіміджа, перебудову існуючих компаній регіону в сучасні компанії нового 
покоління. 

Результат цілеспрямованої роботи, постійний пошук нових форм співпраці та 
налагодження відносин зі світом, через оптимізація інвестіміджа, створення сучасних 
компаній нового покоління є необхідним для розвитку та зміцнення держави та її регіонів. 

Нові форми співпраці у вигляді інформаційно-комунікаційних технологій 
міжнародного бізнесу та їх модифікація мають вплив на формування економічних відносини, 
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появу нових сучасних форми міжнародного бізнесу, нових відносин, нових конкурентних та 
бізнес-стратегій. 

Інвестімідж держави – це комплекс сучасних взаємозалежних ланок (політичних, 
економічних, географічних, національних, демографічних), створення певного образу 
державної системи, що формуються в процесі еволюційного та глобалізаційного розвитку 
державності як багатофакторний підсистемний світовий устрой. Ефективність взаємодії 
характеристик такого явища визначає тенденції соціально-економічних, суспільно-
політичних, національно-конфесійних та інших процесів в державі. 

Сьогодні приблизно 200 країн у світовому конкурентному бізнес середовищі 
змагаються за різними показниками успішності та привабливості свого існування та пошуку 
інвестицій та впровадження сучасних інновацій нового покоління. Тому необхідно відрізнять 
внутрішні, зовнішні та технологічні чинники формування позитивного бездоганного 
інвестіміджу держави та Причорноморського регіону.  

Внутрішні чинники – це соціальне самопочуття, добробут та комфортне життя 
населення, дотримання конституційних прав кожного громадянина країни чи регіону, рівень 
корупції (тіньового сектора економіки), рівень злочинності. 

Зовнішні чинники – це зовнішня політика України, національні інтереси та 
пріоритети, стан відносин зі стратегічними партнерами, членство в міжнародних 
організаціях.  

Технологічні чинники – це запровадження інновацій, розвиток будь-якій галузі, 
наукові досягнення, діяльність громадських організацій, яскраві особистості. 

Для сталого розвитку та залученню інвестицій до України, її імідж повинен досягати 
оптимального бездоганного стану в рівноправному партнерстві та зміцненні позиції на 
міжнародній арені.  

Заходи, спрямовані на оптимізацію позитивного бездоганного іміджу, повинні 
охоплювати: брендинг країни, безпосереднє централізоване розповсюдження фактичної, 
статистичної та довідкової інформації про Україну та її регіони, проводити активну 
позитивну інформаційну політику, становлення самопочуття захищеності, соціального 
комфорту та бездоганності, формуванні відомих національних брендів; розвиток 
співробітництва та наукового партнерства, розширення ринку, регіональна експансія в 
результаті організації стратегічного партнерства, гостинність приїзду представників інших 
держав, міжнародних та неурядових організацій, іноземних ЗМІ, співробітників наукових та 
парламентських структур; постійний пошук нових та розвиток існуючих контактів із 
впливовими політиками, політологами, представниками ЗМІ в країнах світу.  

Географічне розташування та інфраструктурний потенціал України створюють 
фундамент для оптимізації інвестімеджу, інноваційного переоснащення існуючих компаній в 
сучасні компанії нового покоління та регіональної експансії. Створення бездоганного 
міжнародного іміджу та міжнародне співробітництво сприятимуть максимальному 
зближенню України з Європейським Союзом та світом. Таким чином, факт змін ринків 
України на європейські, впровадження сучасного темпу її модернізації безпосередньо буде 
залежать від нових рішень, проектів та ідей які потребують: визначання найважливішім 
пріоритетів сучасного розвитку регіону; мультифункціональної оптимізації регіонального 
управління; поліпшенням інвестиційного клімату; регіонального та транскордонного 
співробітництва; оптимізацію логістичних бізнес-процесів; розвиток цифрової 
інфраструктури; розуміння вибору стратегічної модернізації; розширення глобальних 
маркетингових можливостей і можливостей менеджменту; тісної взаємодії державних і 
регіональних органів влади; участь України у міжнародних програмах; безперервного 
діалогу місцевої влади з компаніями та підприємствами України; сприянням налагодженню 
прозорої ІТ-інфраструктури; врахування і використання потенціалу пріоритетів регіону; 
перебудову існуючих компаній в сучасні компанії нового покоління та інші заходи. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

В.О. Топузова 
Хортицька національна академія 

Запоріжжя, Україна 
 
В умовах постійно зростаючої конкуренції, що посилюється на ринку праці, набагато 

більше можливостей і перспектив мають випускники - активні, творчі, здатні самостійно 
управляти власною діяльністю для успішної реалізації себе як фахівця, члена колективу, 
громадянина суспільства. Методологічні основи самоменеджменту представлені у роботах 
ряду вітчизняних вчених [1,2,3]. У практиці є потреба у подальшому дослідженні сутності та 
механізму самоменеджменту для окремих груп спеціалістів, і у тому числі майбутніх 
спеціалістів – студентів. 

Особиста самоорганізація студента в навчальній діяльності - це організований 
комплекс цілей та мотивів саморозвитку, навичок самоконтролю та саморегуляції психічних 
станів, здібностей самоаналізу та адекватної самооцінки, здебільшого самостійно та 
цілеспрямовано сформовану в університеті. Ще на стадії вступу до вишу абітурієнт, 
вибираючи майбутню професію, знайомиться на сайті вишу з освітньо-професійною 
програмою певної спеціальності, де представлена система навчальних дисциплін та видів 
практики, які дозволяють майбутньому студенту набути професійних компетенцій. 
Наприклад, згідно із Стандартами вищої освіти України студенти спеціальності 073 
Менеджмент (першого бакалаврського рівня вищої освіти) повинні освоїти наступні фахові 
компетенції [4]: інтегральну компетенцію (здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у 
сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
соціальних та поведінкових наук); загальні компетенції (здатність до абстрактного мислення, 
аналізу, синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; 
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації); спеціальні компетенції (здатність аналізувати 
результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища; здатість визначати перспективи розвитку організації; здатність 
управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; здатність 
обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; здатність планувати 
діяльність організації та управляти часом; здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; здатність оцінювати 
виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації; здатність 
створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління). 

Процес формування самоменеджменту студента передбачає самовизначення, 
самоорганізацію, самомотивацію і самореалізацію. Під самовизначенням мається на увазі 
пізнання студентом себе в процесі навчання та адаптації і до нових знань і до розкладу 
учбового процесу у вузі. Самоорганізація передбачає сприйняття і засвоєння знань 
студентом, як показує практика тут можуть виникати труднощі. Студенту необхідно 
відмовитися від моделі механістичного запам'ятовування інформації. Сьогодні актуально 
включатися в інноваційну модель навчання, засновану на використанні наявних здібностей і 
внутрішньої мотивації до навчання (модель освоєння професійних компетенцій). 
Самомотивація формується на підставі усвідомлення професійних інтересів студента, як 
майбутнього фахівця і вибір спеціалізації. Самореалізація може виражатися у вивченні 
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спеціальних дисциплін, проходження практики і накопиченні знань для виконання і захисту 
випускної кваліфікаційної роботи на завершальному етапі навчання.  

Під час навчання студенти мають право пропонувати цікаві та актуальні для вибраної 
спеціальності навчальні дисципліни. Для прийняття ними оптимального рішення потрібна 
самостійна робота над змістом тем вибіркових дисциплін, ознайомлення з багатьма 
інформаційними джерелами. Цей процес потребує не тільки самоорганізації, а й розуміння 
механізму збору та обробки інформації, консультацій для визначення оптимального варіанту 
рішення. Таким чином, студент практично формує свій самоменеджмент.  

Ступінь успішності навчання сучасного студента також залежить від якості 
самоорганізації виконання навчальних завдань, ініціативи у поглибленні знань. Перш за все, 
це - поставлена ціль в освоєнні навчальних дисциплін, розподіл видів діяльності у часі та 
просторі, спілкуванні, визначення етапів досягнення певних результатів, самоаналіз 
ефективності освоєння теоретичних та практичних курсів.  

В процесі самоменеджменту студента щодо навчальної діяльності можна виділити 
певні періоди. Перший (фундаментальний) - націлений на вироблення у нього навичок 
продуктивної діяльності і творчого мислення. У другому періоді здійснюється студентом 
безпосереднє поглиблене вивчення тих спеціальних дисциплін, які необхідні для майбутньої 
професійної діяльності. У третьому періоді навчання відбувається вдосконалення отриманих 
фундаментальних і спеціальних знань, що можна досягти лише зусиллями студентських 
інформаційних обмінів. Останні зможуть врахувати потреби студентів і запропонувати 
викладачам розробити бажані вибіркові дисципліни, які будуть мати реальні виходи на 
практику, і закріплять професійні навички. 

Навчальний план будь-якого фаху передбачає виконання таких самостійних 
позааудиторних завдань як, написання рефератів, контрольних робіт, курсових та дипломних 
проектів. Актуальність самоменеджменту студента у цьому випадку зростає, адже творчий 
підхід до підготовки відповідей на семінарах, виконання науково-практичних досліджень по 
певних темах з певних начальних дисциплін може забезпечити не тільки повноту та якість 
здобутої інформації, отримання високих балів, але й сформувати навики самостійної роботи. 
Для підготовки до виступів на науково-практичних конференціях чи семінарах, публікації 
наукових тез та статей студенту необхідна інформація щодо різних точок зору вчених та 
практиків, сформована та обґрунтована власна концептуальна позиція, стисла та змістовна її 
презентація. Такі види діяльності потребують самостійного пошуку джерел інформації, їх 
систематизації у відповідності до теми, аналітичного осмислення та формування власної 
думки, позиції.  

Отже, самоменеджмент студента можна визначити, як показник його особистої 
зрілості, сукупність індивідуальних і придбаних професійних властивостей. Освоєння 
студентом методів та способу самоменеджменту є важливою складовою його як 
професіонала та особистості, що дозволяє йому протистояти складнощам при виконанні 
професійних функцій. 
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Цифрові технології активно проникають у всі сфери життєдіяльності сучасного 

суспільства. В зв’язку з цим в світі відбуваються глибокі зміни у ведені бізнесу. 
Діджиталізація спонукає до незвротніх змін в управлінні компаніями, удосконалює введення 
їх фінансово-господарську діяльність, роблячи їх більш гнучкими та 
конкурентоспроможними в умовах сучасного ринку. Саме використання потужного 
програмного забезпечення, обладнання та цифрового інструментарію і формує конкурентні 
переваги підприємства серед інших гравців на ринку. На сьогоднішній день компанії, що 
спрямовані на покращення та оптимізацію основних бізнес процесів, віддають перевагу 
цифровій трансформації бізнесу.   

Дефініція „digitalˮ походить від латинського „digitālisˮ − цифри [1]. Як наслідок, 
термін „диджиталізаціяˮ походить від англійського „digitalizationˮ і в перекладі означає 
„оцифровуванняˮ, „цифровізаціяˮ, або ж „приведення в цифрову формуˮ. Разом з тим, К. 
Лапіна-Кратасюк підкреслює, що цей термін охоплює більш широкий спектр значень, що 
викликано тим, що „саме в європейській і американській дослідницьких традиціях наслідки 
переходу від аналогового − до цифрового типу кодування інформації стали вивчатися не 
просто як технологічний, але й як соціальний, культурний та антропологічний процесиˮ [2]. 
О. В. Халапсіс, розглядає диджиталізацію не як спосіб, а як пов’язаний із поширеним 
приведення в електронний вигляд найрізноманітних видів використовуваної людиною 
інформації процес, який він характеризував, як „оцифровування буттяˮ [3]. І справді 
Оксфордський словник англійської мови, характеризує диджиталізацію, як „дію або процес з 
оцифровування; зміні аналогових даних (фото-, відео- та текстових матеріалів) у цифрову 
формуˮ. На думку деяких вчених, диджиталізація це „запровадження або збільшення 
застосування організаціями, в тій чи іншій галузі, країні тощо цифрових і комп’ютерних 
технологійˮ [4]. Не менш цікавою є позиція Ж.-П. де Клерка, який зазначає, що використання 
цифрових відомостей, відокремлених від фізичних носіїв, для автоматизації робочих та 
бізнес-процесів також слід аналізувати як прояв диджиталізації бізнес-структур [5]. 
Підтримує підхід Т. Оноре, який стверджує, що диджиталізація необхідна насамперед для 
того, щоб покращити бізнес процеси шляхом застосування програмного забезпечення та ІТ-
рішень, що допоможуть зробити його простішим, економнішим та якіснішим у випадку 
надання послуг клієнтам та задоволенні їх потреб [6]. Тобто, диджиталізація – це оснований 
на можливостях сучасної ІТ-індустрії процес застосування підприємствами новітніх, 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення своєї мети, орієнтований 
на трансформацію існуючих бізнес-процесів шляхом їх диджиталізації, що безумовно 
забезпечує розвиток підприємству. 

Цифровізація прискорює економічні та соціальні процеси, роблячи їх більш 
ефективними та прозорими. Для здійснення діджитал-трансформації підприємство повинно 
пройти такі етапи: сучасну організацію виробництва, автоматизацію та інформатизацію. До 
заходів сучасної організації виробництва відносять інжиніринг бізнесу і реінжиніринг бізнес-
процесів. Перший захід характеризується переходом від функціонального принципу 
управління до процесного принципу, та формування набору певних бізнес-процесів. Другий 
захід, тобто реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення та перепроектування бізнес-
процесів під впливом негативних внутрішніх і зовнішніх факторів, задля досягнення 
максимального ефекту виробничо-господарської та фінансової діяльності.  
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Другий етап цифрової трансформації передбачає повну автоматизацію виробничо-
господарських та фінансових бізнес-процесів. Для технічних бізнес-процесів розроблені 
автоматичні системи управління виробництвом. Для фінансово-господарських бізнес-
процесів застосовують автоматизовані системи управління. Етап інформатизації 
характеризується формуванням єдиного інформаційного поля, створеним використання 
різноманітні пакети прикладних програм. 

Таким чином, діджитал трансформація займає вагоме місце серед завдань розвитку 
сучасних підприємств. При правильному підході щодо проходження етапів цифрової 
трансформації та якісному управлінні цими процесам, підприємство має перспективу 
швидкого розвитку за рахунок економічного зростання, залучені додаткових інвестицій та 
підвищені міжнародної конкурентоспроможності.  
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Глобалізаційні процеси у світовій економіці, розвиток технологій, мінливість 

зовнішнього середовища, а останнім часом і пандемія призводять суб’єктів господарювання 
до активних змін та впровадження інновацій. У період пандемії вміння управляти змінами 
виявилося ключовою якістю кожного менеджера. 

У сучасній науці зміни визначаються по-різному. Управління змінами – це процес 
постійної адаптації діяльності компанії, відновлення її структури та пошуку нових 
можливостей [1]. 

Зміни є необхідним інструментом для розвитку бізнес-одиниць. Управління змінами 
повинно забезпечити конкурентоспроможність компаній на основі пристосування до умов 
навколишнього середовища. 

Можемо виділити наступну групу актуальних проблем економічного характеру: 
– мала частина керівників готова до несподіваних і серйозних змін; 
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– більшість управлінців через незнання особливостей управлінської діяльності 
пов'язаної зі змінами різної складності відчувають труднощі в процесі прийняття рішень; 

– недостатність підготовки для роботи в новій реальності. 
Дані проблеми свідчать про те, що управління змінами – це дійсно важлива тема в 

наш час, яка вимагає негайного оволодіння. 
На сьогоднішній день стратегічне управління – це перехід організації від сьогодення 

до майбутнього. Реальність менеджменту можна охарактеризувати як перехід до нових 
підходів керівництва, новим стандартам і нової економічної системи. Зміни в наш час є 
невід'ємною частиною процесу управління. Ми можемо спостерігати тенденцію зростання 
змін у функціонуванні організацій за останні пару років. Головним завданням всіх 
менеджерів стає вміння адаптуватися в нових умовах [2]. 

Найбільш складними і важливими факторами при впровадженні чогось нового є: 
зміна поведінки, культура організації, а також мотивація співробітників. Існують зміни трьох 
типів: стандартні, нормальні і екстрені. Стандартну можна охарактеризувати тим, що вона 
має попередню оцінку і точний план дій. Нормальна – це трансформація яка виникає по 
ініціативному запиту окремого співробітника або групи. Екстрена – це термінова, 
невідкладне зміна, яке вимагає застосування найближчим часом, особливість цієї зміни 
полягає в тому, що вона повинна бути спроектовано та протестовано перед застосуванням 
так, щоб не викликати негативних наслідків. 

Фундаментом для управління змінами є: чітке визначення цілей, розуміння існуючого 
стану, інформування персоналу. Будь-які зміни в роботі пов'язані з виникненням з боку 
співробітників деякого опору, тому що зміни виводять із зони комфорту і стійкого стану. 

Впровадження змін повинно обумовлюватися ефективністю в роботі організації, для 
цього необхідна наявність системи продуктивності, можливість планувати вимірювання в 
міру впровадження нових процесів, і потім остаточні об'єктивні вимірювання, коли процеси 
стабілізуються [3]. 

Процес змін на підприємстві є тяжким, тому потребує часу задля аналізу і всебічного 
обґрунтування комплексу мір і програм, що є бажаними для впровадження. Серед 
різноманіття існує дві найрозповсюдженіші моделі управління змінами на підприємстві, що 
допомагають розглянути ситуацію під різними кутами, тим самим спрощуючи процес 
впровадження змін. 

Курт Левін вважається початківцем у систематичному розслідуванні змін у компаніях. 
У середині 1940-х він розробив модель запланованих змін, яка сьогодні визнана класичною. 
У моделі Левіна організація представлена у вигляді кубика льоду. Процес надання 
організації різної форми проходить три фази: «розморожування» – визнання необхідності 
організаційних змін, «здійснення змін» – зміни самих або їх реалізація, «заморожування» – 
процес посилення, підтримка змін, що відбулися вони закріплюють і стабілізують ситуацію. 
Звичайно, модель значно спрощує надзвичайно складний процес змін, але саме простота 
моделі зробила її популярною серед менеджерів. Недосконалість моделі К. Левіна очевидна, 
оскільки організація не може перебувати в застиглому стані, а являє собою динамічну 
систему, яка постійно і постійно змінюється. Відповідно змінюються всі його компоненти: 
системи управління та управління, технології, обладнання, кваліфіковані працівники, 
кваліфікація та віковий склад працівників, організаційні структури управління, цілі, 
продукти [4].  

Друга не менш популярна модель процесу управління змінами, належить 
американському науковцю Л. Грейнеру. Дана модель складається з шести етапів й 
орієнтована на людський фактор: кожний етап супроводжується визначенням функцій і 
завдань, а також детальним моніторингом взаємодії усіх ланок організаційної ієрархії 
підприємства під час впровадження цих самих змін [5].  

Деякі вчені вважають, що управління змінами як система має включати такі елементи 
[6]: 
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– сукупність методів, засобів та процесів управління змінами; 
–компетентність менеджерів усіх рівнів з точки зору управління та керівництва; 
– стратегічний потенціал компанії з точки зору чутливості до змін на ринку та 

готовності до змін компанії. 
Ефективне корпоративне управління сьогодні неможливе без систематичного 

впровадження змін та інновацій, спрямованих на якісні позитивні зміни, що, в свою чергу, 
матиме значний довгостроковий вплив на діяльність компанії. Отже, зміни в компанії є 
невід’ємною частиною сучасного бізнесу завдяки її реакції на еволюцію навколишнього 
середовища. 

Таким чином, для успішного функціонування підприємства необхідно заздалегідь 
проаналізувати фактори зовнішнього середовища, оцінити готовність підприємства до змін, 
ретельно спланувати свою діяльність, оцінити ризики, подолати можливий опір і 
розподілити повноваження між учасників процесу змін. Розробка ефективної системи 
управління змінами є важливою частиною її успішного розвитку. 
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Категорія середніх медичних працівників складає найчисленнішу групу в кадровій 

структурі будь-якого лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ). Так за даними державної 
служби статистики України в установах охорони здоров'я за станом на 01.01.2020 р. 
працювало 527 тисяч медичний робітників, з них середніх медичних робітників 350 тисяч 
чоловік (66,4 %). 

Таким чином, сестринська справа - найважливіша складова системи вітчизняної 
охорони здоров'я, що володіє значними кадровими ресурсами та реальними потенційними 
можливостями для задоволення потреб населення в доступній і якісній медичній допомозі. 
Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я, зміцнення і розвиток сестринської 
справи повинні підтримуватися за допомогою розробки стратегії планування трудових 
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ресурсів і підготовки сестринських кадрів; створення нормативно-правової бази для розвитку 
сестринської справи; забезпечення умов для ефективної діяльності сестринського персоналу, 
можливості повної реалізації його професійного потенціалу у співпраці з іншими 
категоріями медичних працівників. 

В даний час практичну охорону здоров'я не має єдиним методологічним підходом, що 
дозволяє організувати діяльність медичних сестер нової формації. Отже, проведення 
серйозних наукових досліджень в справах сестринського медичного персоналу (СМП) 
сприятиме інноваційному, заснованому на глибоких знаннях підходу до управління 
сестринським персоналом ЛПУ, реформування і вдосконалення його діяльності. 

Застосування ІТ для вирішення проблем організаційного проектування, 
вдосконалення управління діяльністю медичного персоналу, реалізації ресурсозберігаючих 
технологій та інших завдань є пріоритетом для вітчизняних і зарубіжних систем охорони 
здоров'я. Сьогодні необхідно враховувати, що інформаційні та телекомунікаційні технології, 
будучи однією з основних рушійних сил сьогодні в торгівлі, економіці і політиці, мають 
рівноважне значення для охорони здоров'я. Можна стверджувати, що інформаційна 
революція радикально впливає на технологію медичного обслуговування. 

Так, в нашій країні основними напрямками розвитку сестринської справи з 
застосуванням ІТ є: 

- моделювання діяльності фахівців сестринської справи з урахуванням 
реструктуризації стаціонарної допомоги, розширення амбулаторно-поліклінічної мережі з 
поетапним переходом до загальної лікарської (сімейної) практики і зміни співвідношення 
лікарів і сестринського персоналу в бік збільшення останніх; 

- поетапне проведення атестації робочих місць спеціалістів сестринської справи 
відповідно до стандартів їх професійної діяльності; Розробка та поетапне впровадження 
автоматизованих робочих місць, що дозволить ефективно управляти сестринської діяльністю 
і забезпечить контроль якості медичної допомоги, що надається сестринським персоналом; 
створення інформаційних систем і розширення комунікативних зв'язків в справах СМП. 

Завершальним етапом реорганізації системи управління середніми медичними 
кадрами, заснованої на комплексному моделюванні організаційно-функціональної 
структури, лікувально-діагностичних і сестринських процесів, є використання новітньої 
комп'ютерної і телекомунікаційної техніки і формування на її базі високоефективних 
інформаційно-аналітичних систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі 
види діяльності сестринського персоналу і все інформаційно-аналітичні процеси управління: 
зв'язок, збір, зберігання і доступ до необхідної інформації, підготовку тексту, підтримку 
індивідуальної діяльності, інтелектуалізацію прийнятих рішень і ін. [3, с. 12] 

В основу інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю середнього 
медичного персоналу покладена концепція розподілених систем управління, в яких 
здійснюється локальна, досить повна і значною мірою закінчена обробка інформації на 
різних рівнях ієрархії. На більш високий рівень передається тільки та інформація, в якій 
існує потреба.  

Таким чином, використання ІТ в справах СМП веде до значного поліпшення якості, 
доступності та економічності медичної допомоги, раціонального використання ресурсів в 
охороні здоров'я, тобто поліпшенню показників ефективності та якості роботи сестринського 
персоналу ЛПУ, а з оцінки цих показників буде складатися медична та економічна 
ефективність пропонованих заходів. 
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Інтелектуальний менеджмент, як основна частина економіки, заснованої на знаннях, 

враховує нові загрози і виклики часу, в тому числі, профілактику і корекцію організаційних 
колапсів, бюрократизацію і корупцію на підприємстві, «відтік мізків», дауншифтинг і 
депрофесіоналізацію, багато в чому спирається на розуміння того, що в світі все 
взаємопов’язане, і, таким чином, навіть самі деструктивні події та феномени можуть бути 
виявлені, попереджені та скориговані. Особливого значення в цьому процесі набувають 
«маркери змін», їх детекція і осмислення того, що зміни неминучі і, навіть самі «небезпечні», 
несуть функцію розвитку, – якщо вони правильно осмислені, якщо їх потенціал 
використаний підприємством і його членами в продуктивних цілях, цілях розвитку. Так, 
криза підприємства, – хоча і негативне, але свідчення нового витка розвитку підприємства, 
«маркер» потреби його членів в опорі на інші цінності та смисли діяльності та події, 
пересиченість застарілою ідеологією і «місією» підприємства, а також своєю роллю в ньому. 
Сучасні підприємства усвідомлюють необхідність змін і управління змінами, включаючи 
усвідомлення і дотримання місії (соціального служіння) підприємства та духовно-моральне 
виховання співробітників як провідних основ безпеки, життєздатності та розвитку 
підприємства і його членів. Що стосується власне подій і проблем, які висуває сучасний 
інтелектуальний менеджмент перед дослідниками – теоретиками і практиками – важливим 
аспектом є своєчасне і правильне розпізнання «слабких» і «сильних» сигналів – маркерів 
змін, їх осмислення, мистецтво співвіднесення сигналів змін з їх власним «часом»: досить 
складно вирішити що перед нами – випробування і передвістя (майбутнє), покарання і 
роз’яснення таємниці (минуле), сигнал до дії (теперішнє) і власним «простором» (системою 
відносин, явищ або подій, до якого вони належать).  

Усі існуючі на сьогодні дослідження організаційних змін і змін систем загалом 
поєднуються в такому: існують сигнали або маркери змін – провісники серйозних змін, 
наприклад організаційних колапсів, виробничих конфліктів, витоків кадрів тощо. Ці маркери 
можуть бути як вельми інтенсивними, експліцитними, сигналами так і слабкими, 
прихованими, в тому числі, пов’язаними з імпліцитно існуючими, але до певного моменту не 
виявленими, характеристиками системи. Однак, активна і точна ідентифікація цих сигналів 
дає змогу не тільки прогнозувати «непрогнозоване», але і втручатися в перебіг процесів, 
коригуючи їх з найменшим витрачанням сил, ресурсів матеріального, психічного і духовного 
типу. Їх особливість полягає в тому, що навіть мінімальні зміни їх параметрів призводять до 
непропорційно значних змін в поведінці всієї системи: ці надчутливі зони прийнято називати 
«межами хаосу» [1]. 

Відповіді на низку питань в контексті пошуку «маркерів змін» дає так звана 
«спіральна динаміка» К. Грейвса. Він досліджував «емерджентні циклічні рівні існування», 
до яких схильні «дорослі біопсихосоціальні системи», вважаючи що людські спільноти 
проходять рівні розвитку. Ці рівні проявляються як різні підходи до вирішення проблем, які 
перед ними ставить реальність. Кожна стадія розвитку характеризується також специфічною 
системою цінностей, різним когнітивним налаштуванням. При цьому кожен наступний 
рівень не витісняє попередній, однак нашаровується на нього: всі попередні рівні розвитку 
продовжують існувати поряд з тим, що з’явився останнім. Пізніше Д. Бек і К. Коуен [2] 
відзначили, що зазвичай реалізується рух від одного рівня до наступного, розташованого 
вище на спіралі, але можливим є також спадний рух, «деградація» до цінностей нижчого 
рівня. Кожен рівень пов’язаний зі своїм світорозумінням і цінностями, а зміна рівнів 
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відбувається тоді, коли перед людиною або суспільством накопичуються завдання, які не 
можуть бути вирішені в рамках чинного рівня. При цьому кожне світорозуміння і система 
цінностей не змінюють інші повною мірою, вона лише витісняє їх з домінуючих позицій: 
процес зміни ідентичності. 

М. Шеффер та інші автори [3; 2] відзначають наявність ознак наближення маркерів 
змін до точок біфуркації або точки фазового або критичного переходу: зниження опірності 
системи і її «критичне уповільнення» – система тривалий час відновлюється від різних 
флуктуацій і пертурбацій, на відміну від рівноважної системи; зростання автокореляції і 
варіабельності: випадкові пертурбації починають залишати «довгий слід», виникає «пам’ять» 
в історії станів системи; несиметричність флуктуацій і мерехтіння (наростання 
асиметричності у флуктуаціях системи) і виникнення фрактального стану системи і 
зростання «просторової когерентності». Однак важливо розуміти, що нерівноважні 
«критичні» стани більш «типові» і нормальні, ніж виходи з критичного стану: розвиток 
відбувається завжди, його не потрібно намагатися «скасовувати», а «мерехтливі зони» в 
окремі періоди часу і в окремих просторових полях можуть перевершувати за обсягом «зони 
порядку». Яскравий приклад – інновації виробництва та інновації управління, зони 
підвищеної плинності кадрів / масових звільнень і / або прийомів на роботу тощо. При 
цьому, хоча сучасні дослідження зосереджені на прогнозуванні та зміні сьогодення заради 
змін майбутнього, концепції «мерехтливих зон», «знаків» долі, «слабких сигналів» тощо 
можуть бути використані і для реконструкції та експертизи минулого, а також трансформації 
його «змістовної моделі» – зміни сенсу минулого, яке неминуче призведе до зміни сенсу 
сьогодення і майбутнього. Таким чином, застосовувати концепцію мерехтливих зон Р. 
Уфімцева і багато інших моделей і технологій осмислення «маркерів змін» тільки для 
передбачення і зміни майбутнього – значить обмежувати потенціал моделі і створювати 
псевдоподії. Феномен «самопідтверджуючого пророцтва», також як і схильність людини до 
самовиправдання («помилки завжди роблять інші»), значною міроб ускладнюють процес 
детекції та осмислення слабких сигналів. 

Останнім часом ми спостерігаємо прагнення ігнорувати маркери змін, які говорять 
про те, що світ побудований на інших підставах, ніж це здається традиційній науці, в тому 
числі менеджменту, а також спроби стерти не тільки події і факти одного підприємства, а й 
цілі епохи і культури, – на догоду моделям людської історії, що утвердилися і, в тому числі, 
менеджменту. Однак, мистецтво менеджменту ніколи не було простим і однозначним, 
навпаки: в ньому багато найдивовижніших речей, які можуть і повинні бути осмислені. 
Управління за цілями, сценарне управління і управління, яке спираються на наявний стан 
підприємства та його історію, повинні бути об’єднані для кращого розуміння тенденцій 
розвитку і детекції маркерів змін.  

Стрімкі зміни в зв’язку з цифровізацією економіки та розвитком гіперконкуренції 
актуалізують проблему пошуку системи інтелектуального управління, що дає змогу 
оперативно реагувати на зміни середовища і приймати попереджувальні рішення. Вказана 
система повинна базуватися на двох сучасних концепціях: концепції динамічних здібностей і 
концепції слабких ринкових сигналів, що забезпечить ефективне управління вітчизняними 
підприємствами в умовах становлення економіки, заснованої на знаннях [4]. 
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У період сьогоднішніх важких умов росту та функціонування господарюючих 

суб’єктів виникла потреба в реформуванні системи управлінням підприємством, спроможної 
пристосуватися до нестійкого зовнішнього середовища. Шлях вирішення цього завдання є 
формування ефективного стратегічного управління та розроблення науково обґрунтованих 
стратегій розвитку підприємств різних галузей економіки. 

Проблемам стратегічного управління підприємством приділяють увагу теоретики і 
практики менеджменту. Це пояснюється, перш за все, потребою менеджерів мати такий 
апарат управління, який забезпечить стабільний та сталий розвитку підприємства та 
можливість швидкого й адекватного реагування в разі змін зовнішнього середовища.  

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в умовах конкурентного 
середовища, для ефективної діяльності підприємств необхідним є формування організаційно-
економічного механізму на основі систематичного вивчення ринку, попиту та поведінки 
споживачів та їх вимог. Це, на нашу думку, потребує вдосконалення системи стратегічного 
планування й управління підприємствами, враховуючи проблеми розвитку економіки 
України. 

Багато вітчизняних та зарубіжних наковці дослідило питання стратегічного 
управління діяльності та розвитку підприємств, такі як: М. Портер, Н. Майданська, Г. 
Мінцберг, Б. Альстренд, Д. Лемпел, Г. Азоєв, А. Мазаракі, І. Бланк, Л. Забродська, Г. 
Яловий, Ч. Гіл, М. Туленков, С. Лихопад, Р. Акофф, П. Друкер, Б. Мізюк та інші.  

Але, деякі питання стосовно теоретичної сутності стратегічного управління та шляхів 
його покращення на підприємствах залишилися не повністю дослідженими. Також існують 
деякі розбіжності у поглядах різних науковців, щодо дослідження даних питань, що говорить 
про необхідність подальших наукових досліджень. 

На даний час в економічній літературі можна виділити чимало підходів до 
трактування поняття «стратегія». Сам термін «стратегія» походить від грецького «strategia», 
англійською «general», тобто «воєначальник» [1].  

Встановлено, що на сьогоднішній день в науці виділяють декілька основних підходів 
до визначення стратегії підприємства [2, с. 297]: 

– перший ґрунтується на уявленнях зацікавлених у розвитку підприємства осіб про 
результати цього розвитку і оптимальному стані фірми. При такому підході в процесі 
формування стратегії розвитку виділяється чітка ієрархія «місія – стратегія − цілі − 
завдання»;  

– другий підхід розглядає стратегію розвитку підприємства як синтез окремих 
стратегічних рішень, визначаючи її як сукупність рішень, достатніх для визначення основних 
напрямів діяльності; 

– третій підхід являє собою різні комбінації елементів перших двох. 
Зауважимо те, що стратегічне управління підприємством має певну систему 

взаємопов’язаних між собою елементів, реалізація яких потребує послідовного процесу. 
Рекомендується розглянути дану категорію, виходячи із ситуаційного, системного та 
процесного підходів (рис. 1). 

 
 
 



Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Головні підходи до визначення стратегічного управління підприємством 
[узагальнено автором на основі 2] 

 
 
Таким чином, варто виділити кілька основних підходів до визначення сутності 

стратегічного управління підприємством: системний, процесний та ситуаційний. Так, з 
одного боку, стратегічне управління підприємством розглядається як самостійно діюча 
система, яка передбачає аналіз стану усіх сфер функціонування підприємства. З другого 
боку, стратегічне управління підприємством є процесом реалізації розроблених заходів, 
спрямованих на досягнення ефективного економічного розвитку цього підприємства. З 
третього – стратегічне управління повинно ґрунтуватись на постійному аналізі й розумінні 
ситуації, динаміки її зміни. 
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