
 ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Нікопольська філія 
 

Вересень-грудень 2011 р. 

Центр науки студентського парламенту університету  

«Ерудит» 

 

м. Нікополь 

2011 р. 

Випуск №1  

 



 

Зміст: 

Розділ 1. Інформує центр науки СПУ «Ерудит» 

 

Рубрика 1.1. Білан Р. Новий склад лідерів центру науки і  

учасників СПУ «Ерудит» студентського наукового  

товариства «Ерудит»                                                                                  3 

 

Рубрика 1.2. Черепащенко А. Відбулася перша гра  

VI чемпіонату інтелектуальних ігор  

для ерудитів “Що? Де? Коли?”                                                                   4    

 

Розділ 2. Міжнародні і Всеукраїнські науково – практичні  

                     конференції, семінари, засідання «круглих столів»  

 

Рубрика 2.1. Усик Т. Формування професійного іміджу  

студентів Європейського університету                                                   5 

 

Розділ 3. Науковий пошук і дослідження 

 

1. Черепащенко А. Азимут майбутнього економіста                              7  

2. Александрова Н. Менеджер — професія нашого часу                          8 

3. Тарасов О. Фахівець з інформаційних технологій  

- професія ХХІ ст.                                                                                       10 

4. Мірошніченко Н. Формування здібностей та якостей  

студента за період навчання та реалізація їх під час  

проходження виробничої практики                                                           11  

5. Усик Т. Етика ділових відносин у професійній діяльності  

майбутнього спеціаліста                                                                           13 

6. Александрова Н. Ефективність функціонального  

управління та його оцінка                                                                          14 

7. Усик Т. Принцип Паретто у функціональні  

діяльності менеджера                                                                                15  

8. Єфімцова Т.  Практичний досвід вдалого і хибного  

управління ситуацією: яблуко, яке впало далеко від Apple                      16  

 

Цікава сторінка                                                                                           17 

Склад редколегії                                                                               18                  



Розділ 1. Інформує центр науки СПУ «Ерудит» 

 

Рубрика 1.1 Новий склад лідерів центру науки і учасників СПУ 

«Ерудит» студентського наукового товариства «Ерудит» 

 

Білан Родіон,  

студент 2 курсу,  

лідер центру науки СПУ “Ерудит”    

 

Життєдіяльність студентського наукового товариства «Ерудит» у 

вересні-грудні 2011 року 

      У вересні – грудні 2011 р. студенти Нікопольської філії Європейсь-

кого університету поновили свою діяльність в студентському науковому 

товаристві «Ерудит». 15 вересня 2009 р. відбулися вибори лідерів в 

центр науки СПУ «Ерудит». 

 Лідерами центів науки на 1 – 5 курсах були обрані наступні студен-

ти: 

 1 курс – Тарасов Олександр  

 2 курс – Стриженок Андрій  

 3 курс – Єфімцова Тетяна  

 4 курс – Ухватов Олександр  

 5 курс – Шишка Наталія   

 1 курс ДЕП — Командирчик Яна  

        2 курс ДЕП – Білан Родіон  

        3 курс ДЕП — Бутенко Ірина    

 Лідером центра науки СПУ «Ерудит» студенти одноголосно обра-

ли Білана Родіона студента 2 курсу.  

 На першому засіданні наукового товариства було ухвалено план 

роботи на 2011 – 2012 н. р. і всі студенти розпочали його реалізовувати. 

 В жовтні 2011 р. відбулося засідання «круглого столу» на тему: 

«Формування іміджу студента Європейського університету для студен-

тів 1 курсу. Ця зустріч була проведена з метою ефективної адаптації 

студентів – першокурсників до навчання в університеті за кредитно – 

модульною системою.  

       В жовтні розпочався VІ загальноуніверситетський чемпіонат інте-

лектуальних ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?‖.  

      Разом з директором Нікопольської філії ―Європейського університе-

ту‖, професорсько-викладацьким колективом та студентами відбулося 

проведення Тижня науки на тему: Проблеми та перспективи впрова-

дження інноваційних технологій в галузях національної економіки‖ та 

олімпіади.   
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     1 2 . 1 0 . 2 0 1 1 пройшов VI зага-

льноуніверситетський чемпіонат інте-

лектуальної гри для ерудитів ЩО?

ДЕ?КОЛИ? На тему «Хімія і біоло-

гія». У першій грі чемпіонату старту-

вало шість команд у складі студентів 

1-3 курсів університету .  

      Хочу нагадати, що за підсумками 

минулого чемпіонату інтелектуаль-

них ігор для ерудитів ―ЩО? ДЕ? КО-

ЛИ?‖ перемогла команда «Best of the 

best» капітан Бражник Ганна. Ця ж команда посіла 3 місце в міському 

брейн-ринзі ―ЩО? ДЕ? КОЛИ?‖.   

      У складі почесного журі були: голова журі – Шахматова Тамара Во-

лодимирівна (директор Нікопольсь-

кої філії ПВНЗ ―Європейський  

університет‖). Члени журі: Кромсь-

ка Лілія Анатоліївна( завідувач на-

вчальної частини); Момот Ірина 

Анатоліївна (старший викладач 

кафедри економіки та менеджмен-

ту); Врубель Наталія Миколаївна

( завідувач кафедри економіки та менеджменту).  

Завдання на грі були легкі та в той же момент змусили нашу 

логіку підключити до гри. От деякі питання на яких гравці замислились: ―Этот гриб, произрастающий 

во многих странах Европы, является самым ядовитым грибом 

на Земле. Достаточно менее 50 грамм, чтобы убить человека в 

течение 6 часов. ВОПРОС: 

Назовите этот гриб (два сло-

ва). ОТВЕТ: Бледная поганка. 

Отпечатки пальцев человека 

являются абсолютно уникаль-

ными и оригинальными у ка-

ждого человека. Именно по-

этому  преступников легко находят  по отпечаткам пальцев, оставлен-

ных на предметах. ВОПРОС: А какой еще орган человека имеет уни-

кальный и неповторимый рисунок? ОТВЕТ: Язык. 

       Я навіть не могла подумати , що 

язик має унікальний малюнок і   теж може розповісти про людину. 

Кожна команда показала свої знання в області біології та хімії і дове-

ла, що дійсно гідна змагатися за кубок «Знавець року».  За підсумками 

VI загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуальних ігор для 

ерудитів ЩО?ДЕ?КОЛИ? в 2011-2012 н. р. переможцем стала коман-

да «Ерудит», 3 курс. Другі місця розділили команди  2 курсів 

«Фаворит»  та  «Сміливі та кмітливі». Треті місця розділили команди 

«Руйнівники легенд», 1 курс  та «Кульбабки», 3 курс. Четверте місце 

посіла  команда  «H2O», 1 курсу. 

      25 жовтня відбудеться перша гра міського чемпіонату «Що? Де? 

Коли?», на яку запрошуються команди-переможці. Чекаємо нових перемог. До нових зустрічей!!!!!! 

Черепащенко  

Анжеліка,  

студентка 2 курсу    
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     Традиційно у жовтні у Ніко-

польській філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ про-

водиться науково-практична кон-

ференція «Професійний імідж 

студента Європейського універ-

ситету»,  метою якої є досліджен-

ня та форму-

вання основ-

них напрямків 

створення про-

фесійного імі-

джу студента в 

контексті ви-

мог Болонсь-

кого процесу. 

Ця наукова 

конференція 

присвячена святкуванню 20-

річниці від дня заснування одно-

го з перших в Україні приватних 

вузів -  Європейського універси-

тету. На цьому засіданні були 

присутні студенти 1 курсу за на-

прямом підготовки 

««Інформаційні управлінські сис-

теми і технології» і студенти 2 

курсу за напрямом підготовки 

«Економіка підприємства», а та-

кож почесний гість нашої конфе-

ренції профконсультант Ніко-

польського міжрайонного центру 

зайнятості Філенко Олександр 

Олександрович.  
     Відповідно з Концепцією ор-

ганізації наукової роботи у Євро-

пейському університеті визначені 

кафедральні теми наукових робіт. 

Кафедрою соціально-

гуманітарних дисциплін прово-

диться активна робота по реаліза-

ції комплексної теми науково-

дослідної роботи «Проблеми роз-

витку нових професійних, діло-

вих та особистісних якостей фа-

хівців в умовах становлення ін-

новаційного суспільства». У зв‘я-

зку з цим, науковим керівником 

теми, доцентом кафедри соціаль-

но-гуманітарних дисциплін Шах-

матовою Тамарою Володимирів-

ною проводиться робота по дос-

лідженню проблем формування 

ділових якостей майбутніх фахів-

ців економічного профілю.  

Студентство також не стоїть 

осторонь проблем підготовки до 

майбутньої професійної діяльно-

сті і вже сьогодні має певні уяв-

лення про свою майбутню профе-

сію. В своїх доповідях студенти 

показали, які 

знання, моральні 

якості і зовніш-

ній вигляд по-

винні бути у сту-

дента-

випускника. 

Крім того, вони 

розповіли, ким 

вони хочуть ста-

ти і що для цього 

вони вже зробили, і що ще збира-

ються зробити.  

Черепащенко А., студентка 2 

курсу, навчається за напрямом 

підготовки «Економіка підприєм-

ства». “Дивлячись на нашу сього-

днішню економіку, мені хотілося 

самій внести вклад у її розвиток. 

Тому мені, як 

студентці, 

потрібно на-

бувати такі 

необхідні для 

майбутньої 

професії 

знання, щоб 

стати справж-

нім знавцем 

своєї справи і 

бути гарним 

економістом».  

   За останні 20 років людство 

зробило багато впевнених кроків 

вперед у розвитку технологій. 

Найбільше абсолютно нових про-

фесій з‘явилося у зв‘язку з розви-

тком інформаційних технологій. 

Цю ситуацію розуміє майбутній 

фахівець з інформаційних техно-

логій Тарасов О., студент 1 кур-

су. Обравши цю професію він 

розуміє її суть: «Сьогодні в умо-

вах швидкого розвитку інформа-

ційних технологій професія про-

граміста затребувана на будь-

якому підприємстві. Адже ці лю-

ди стежать за працездатністю 

серверів з усією інформацією».       

     Випускникам ювілейного, 20-

року Європейського університе-

ту, також було що додати в якос-

ті настанови та побажань майбут-

нім спеціалістам. Так, студент 6 

курсу заочного відділення Філі-

монов Г., навчається за напрямом 

підготовки   ―Інформаційні 

управлінські системи и техноло-

гії». Він впевнений, що навчатись 

у Європейському університеті – 

це гарна можливість для тих, хто 

б хотів займатися комп‘ютерною 

технікою чи інформаційними 

технологіями професійно, адже 

добре налагоджена організація 

навчального процесу і професор-

сько-викладацький склад універ-

ситету з незрілих абітурієнтів 

робить готових до професійної 

діяльності спеціалістів для робо-

ти в наших непростих економіч-

них умовах».  

     «Програма Європейського 

у н і в е р с и т е т у 

ставить собі за 

мету виховати 

особистість з 

широким світо-

глядом, зробити 

з неї теоретич-

ного фахівця, 

який набуде 

навичок саме 

професійного 

мислен ня  і 

знання в загальних питаннях, а 

ось вже вузьку спеціалізацію, 

коли знання переходять в навики 

і уміння, студент отримує на ви-

робничій практиці», - такої дум-

ки дотримується студентка 5 кур-

су денного відділення Мірошни-

ченко Ніна.  

      «Сьогодні роботодавці приді-

ляють все більше уваги  питан-

ням етики ділових і особистих 

взаємовідносин при відборі пер-

соналу і його прийомі на роботу, 

а також у процесі безпосередньо-

го виконання працівниками своєї 
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професійної ролі, - наголосила 

студентка 3 курсу Усик Тетяна, - 

тому виконання працівниками 

організації норм і правил етики 

ділових відносин стає її 

«візитною карткою» і визначає в 

багатьох випадках той факт, чи 

буде зовнішній партнер або клі-

єнт мати справу з даною органі-

зацією в майбутньому і наскільки 

ефективно будуть будуватися їх 

взаємовідносини. Засвоєння цих 

норм і правил етикету відбува-

ється на дисциплінах соціально-

гуманітарного циклу».  

Що ж необхідно передбачити та 

як не схибити під час вибору 

майбутнього фаху –  з професій-

ними порадами для студентів 1 та 

2 курсів  виступив профконсуль-

тант Нікопольського міжрайон-

ного центру 

зайнятості 

Філенко 

О.О. Він 

закликав 

студентів 

після закін-

чення уні-

верситету 

пробувати, 

шукати і 

досягати  

гідного  місця роботи, реалізову-

вати свої набуті знання та навич-

ки і не зупинятися при виникнен-

ні труднощів.  
     Ми бачимо, що сучасний світ 

вимагає високого рівня техноло-

гічних умінь майже для будь-якої 

кар‘єри. Тому ця зустріч надих-

нула усіх студентів-

першокурсників на подальше 

успішне навчання і становлення 

майбутніх спеціалістів, адже усі 

умови нам для цього створені. І 

хоча студентом-першокурсником 

бути нелегко, але цей шлях стане 

легшим, якщо по ньому рухатися 

з цікавістю, бажанням і цілеспря-

мованістю. Тоді ми зможемо до-

вести, що гідні називатися СТУ-

ДЕНТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ. Дякуємо адмі-

ністрації університету і гостям 

конференції за корисну зустріч і 

конструктивний діалог. 

 

Усик Т.,  

студентка 3 курсу  
 

 

      

 

 
     22 листопада в Нікополі визначили кращого студента 2011 

року. Урочистості з цього приводу проходили в культурно-

дозвільному центрі. На звання найкращого студента претен-

дували 54 представники вищих навчальних закладів Нікопо-

ля. На початку церемонії нагородження студентів міський 

голова Токар Р.І. і заступник голови облради Шипко А.Ф. 

привітали усіх студентів і підкреслили, що готові разом з та-

лановитою молоддю будувати майбутнє нашого міста і підтримувати усі починання молодих ак-

тивістів і сприяти їх реалізації. В цьому році Нікопольську філію ПВНЗ ―Європейський універси-

тет‖ представляли: в номінації ―Студент року‖ і ―Науковець року‖ - Ухватов О., студент 4 курсу, в 

номінації ―Ерудит‖ - Бражник Г., студентка 4 курсу, в номінації ―Хореографія року‖ - Ляпота В., 

студентка 4 курсу, в номінації ―Лідер року‖ - Корогодська А., студентка 4 курсу і в номінації 

―Староста року‖ - Воєводінна Г., студентка 2 курсу. Завдяки активній життєвій позиції, творчим і 

науковим здобуткам студентки Бражник Г. і Корогодська А. отримали перемогу у своїх номінаці-

ях. В подарунок від міської влади переможці в кожній номінації отримали путівки до Болгарії, 

куди вони відправляться влітку.  

     Адміністрація, професорсько-викладацький склад і студентський парламент  

університету бажає всім учасникам цьогорічного конкурсу реалізовувати свої  

здібності у майбутньому, не зупинятися на досягнутому,  

подальших творчих звершень та нових перемог! 

Стор. 6 . Випуск №1—2011  



Бути потрібним - це важливо. Дивлячись на нашу сьо-

годнішню економіку, мені захотілося самому внести 

вклад у її розвиток. А для цього потрібно розуміти що 

таке економіка, як вона розвивається, функціонує. Саме 

професія економіста дає змогу з середини зрозуміти які 

механізми спрацьовують в економічному житті суспіль-

ства, як ними можна керувати, щоб досягати максималь-

них результатів. Економіст - це фахівець, який готується 

для виконання всіх видів економічних робіт: організації 

планово-економічної діяльності, планування виробничої 

та фінансової діяльності 

підприємства та його підроз-

ділів,  організації виробни-

чих процесів,  проведення 

економічного аналізу та оці-

нки результатів діяльності  

підприємства та підрозділів, 

організації внутрішньогос-

подарських виробничих від-

носин, планування та конт-

ролю оплати праці, викладання економіки в середніх 

закладах освіти.  

Навчальний план підготовки фахівця-економіста об'є-

днує три цикли дисциплін. Кожен цикл включає дисцип-

ліни, обов'язкові для вивчення, а також дисципліни за 

вибором студента, запропоновані університетом. Навча-

льний процес в Європейському університеті організова-

ний за кредитно-модульною системою. Це означає, що 

вивчення кожної дисципліни розділене на декілька ета-

пів (модулів), кожний з яких завершується певною фор-

мою контролю знань. Крім того, окремо оцінюється по-

точна робота студентів. Якщо 

протягом семестру студент 

набрав обумовлену кількість 

балів, то екзамен йому зарахо-

вується автоматично. Гнучка 

шкала оцінок (1ОО балів) до-

зволяє забезпечити індивідуа-

льний підхід і об'єктивно вра-

хувати всі результати роботи 

кожного студента.  

Гуманітарні і соціально-

економічні дисципліни складають фундамент науково-

теоретичної І гуманітарної підготовки студентів, дозво-

ляють зрозуміти суть і соціальну вагомість майбутньої 

професії. Перш за все майбутній економіст повинен во-

лодіти літературною українською мовою, засвоєння 

норм якої починається з дитинства, а уміння застосову-

вати її функціональні можливості триває впродовж усьо-

го свідомого життя. Часто економісти змушені працюва-

ти в бізнес-середовищі як рідної країни, так і за її межа-

ми. Тому, з-поміж вимог до претендентів на посаду у 

будь-яку економічну установу зустрічаємо тепер вже 

звичну вимогу - знання іноземної мови, зокрема тієї, 

якою розмовляють ділові партнери.  

Цикл природничо-наукових дисциплін дає можли-

вість майбутнім фахівцям в галузі економіки підприємс-

тва оволодіти математикою для економістів, теорією 

ймовірності і математичною статистикою, економіко-

математичним моделюванням, мовами програмування І 

стандартними програма-

ми забезпечення своєї 

професійної діяльності, 

отримати поглиблені 

уявлення про сучасні 

технології управління.  

Цикл професійної та 

практичної підготовки 

включає загальнопрофе-

сійні і спеціальні  дисци-

пліни, а також дисципліни спеціалізації, згруповані в 

блок за напрямом спеціалізованого навчання студентів. 

Загальнопрофесійні дисципліни дозволяють студентам 

оволодіти знаннями в області економічної теорії, історії 

економічних учень, статистики, бухгалтерського обліку і 

аудиту, економічного аналізу, теорії фінансів банківсь-

кої справи, економіки підприємства, світової економіки і 

міжнародних економічних відносин, менеджменту, мар-

кетингу , прогнозування І планування в умовах ринку, 

ціноутворення.  

Сучасний економіст повинен бути грамотний, мати 

великі організаторські здібності, знати всі економічні 

закони та вміти їх застосовувати на практиці, бути ввіч-

ливому, вміти спілкуватися з людьми, запроваджува-

ти нові свої пропозиції, вільно володіти усіма даними 

підприємства, також мати комп'ютерні знання. Еконо-

містом може стати тільки людина з певними якостями 

і знаннями. Економіст повинен, насамперед, любити 

свою професію, тобто справу, якою він займається.  

Важливою рисою для сучасного економіста є наполег-

ливість у досягненні поставленої мети чи якогось кон-

кретного завдання. Ніколи не потрібно відступати від 

труднощів, кажучи собі, що їх не під силу здолати, а 

навпаки подолання труднощів надає впевненості у 

своїх силах та професійного досвіду. Необхідно бути 

професійно підготовленим для знаходження найкращих 

шляхів розвитку підприємства, тому саме тепер мені, як 

студенту, потрібно набувати такі необхідні для майбут-

ньої професії знання. Важливо завжди бути само дисци-

плінованим, ніколи не спізнюватися на роботу, тому що 

від порядку у власному життю залежить і те, у якому 

порядку будуть професійні справи. Необхідно постійно 

вдосконалювати в собі економічне мислення, орієнтува-

тися на ефективність і якість виробництва. 

 

Черепащенко Анжеліка, студентка 2 курсу,  

напрям “Економіка підприємства”   
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Наш бурхливий час, коли економіка набирає обертів, 

вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких 

належить одна з найбільш високооплачуваних та склад-

них спеціальностей — менеджмент. Сьогодні спеціаль-

ність «Менеджмент організації відноситься до числа 

найбільш розповсюджених напрямків підготовки. Про-

фесійні управляючі бажані в 

усіх областях економіки, а набір 

спеціалізації охоплює майже всі 

сфери – від промисловості до 

кінематографії та від медицини 

до спорту. Менеджер, він же 

управляючий, - це спеціаліст, 

який організовує роботу підпри-

ємства або окремого підрозділу. 

По класичному визначенню 

менеджер – це спеціаліст в під-

порядкуванні якого знаходиться команда професіоналів, 

нехай навіть з двох - трьох осіб. Менеджер організації – 

це співробітник бек-офісу: він не працює напряму з клі-

єнтами (для цього є PR-відділ і менеджери комерції). 

Він відповідає за те, щоб виробництво було ефективні-

шим, а робочий час чітким. 

Сьогодні фахівців по менеджменту випускають бли-

зько сотні вузів. Менеджмент організації можливо роз-

ділити на два основних базових напрямки: частина вузів 

готує  спеціалістів широкого профілю спроможних пра-

цювати майже в будь-якій галузі, інші учбові заклади 

дають вузьку спеціалізацію, роблячи ставку на унікаль-

ність. 

- Що означає слово менеджмент? Яке його походжен-

ня? Є кілька тлумачень походження слова 

«менеджмент». На думку одних, це слово походить від 

англійського Manage — управляти, яке, своєю чергою, 

запозичило свій корінь від латинського Manus — рука . 

Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно ру-

хатися. Сучасних визначень менеджменту дуже багато. 

Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність 

функцій, орієнтованих на ефективне використання люд-

ських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досяг-

нення цілей організації. Мені 

особисто -більше до вподоби 

вислів однієї із засновників 

наукового менеджменту Мері 

Паркер Фоллет, яка писала, 

що менеджмент — це мистец-

тво добиватися успіху через 

керівництво людьми. 

Знання менеджера. Успіх 

організації ми пов‘язуємо з 

ім‘ям та діяльністю менедже-

рів. Вони формують цілі орга-

нізації, забезпечують її ресурсами, планують і здій-

снюють контроль, приймають рішення й організують 

діяльність. Особистість менеджера — це головний фа-

ктор забезпечення ефе-ктивного розвитку фірми. Сучас-

ний менеджер виступає в декількох іпостасях. По-

перше, це управлінець, наділений владою, що керує ве-

ликим колективом людей. По-друге, це лідер, спромож-

ний вести за собою підлеглих, використовуючи свій 

авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції. 

По-третє, це людина, яка має певні комунікативні здіб-

ності, яка постійно встановлює контакти з партнерами і 

владою, успішно переборює внутрішні і зовнішні конф-

лікти. По-четверте, це людина, яка наділена стратегіч-

н и м 

м и с -

ленням, 

м о ж е 

форму-

в а т и 

ц і л і , 

основні 

в и д и 

д і я л ь -

ності та 

напря-

м о к 

«основного удару», визначати союзників і супротивни-

ків, власні переваги та напрямок їх використання. По-

п‘яте, це новатор, що розуміє роль науки в сучасних 

умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у 

виробництво той або інший винахід або раціоналізатор-

ську пропозицію. По-шосте, це людина, яка має високий 

рівень культури, чесна, рішуча за характером і водночас 

розважлива. У практичному менеджменті неабияке зна-

чення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди 

однакові. Сьоме, це вихователь, котрий володіє високи-

ми моральними якостями, спроможний створити колек-

тив і спрямувати його розвиток, сформувати організа-

ційну культуру організації. 

- Якими людськими якостями має 

володіти менеджер? Ідеальний образ 

сучасного менеджера передбачає ная-

вність у людини відповідних якостей 

та вмінь. Якості менеджера — сукуп-

ність характеристик менеджера, обу-

мовлених такими чинниками, як гено-

тип людини, вплив соціуму, освіта, 

досвід. 

 

Александрова Наталя, студентка 3 курсу,  

напрям “Менеджмент”   
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Генотип людини є підґрунтям для формування таких 

якостей, як здатність до ризику, лідерські якості, стресо-

стійкість. Якщо уважно поспостерігати за грою дворіч-

них дітей в пісочниці, то безпомилково можна визначи-

ти майбутнього лідера. Лідери не тільки нав‘язують 

свою волю та погляди, змушують йти за собою, вони й 

забезпечують соціальний захист. Оскільки лідерство 

закладено біологічно, то воно трапляється навіть у тва-

рин. Наприклад, якщо зграю рибок з акваріуму поділити 

на дві частини і розселити в 

два акваріуми, то в одному 

акваріумі рибки залишаться в 

зграї, а в іншому розплива-

ються по всьому акваріуму. 

Там, де лідер, ватажок, там і 

зграя. 

Посада керівника, особливо 

топ-менеджера, передбачає 

велику затрату енергії психіч-

ної, емоційної. Із задатками 

лідера народжуються. Проте не кожний лідер за геноти-

пом стає лідером в житті. Виховання та освіта віді-

грають не останнє значення. Вплив соціальних факторів 

обумовлює формування таких якостей менеджера, як 

відповідаль-ність, прагнення до професійного зростан-

ня, авторитетність, внутрішній контроль, толерантність. 

Соціум формує такі моральні якості менеджера: патріо-

тизм, національна свідомість, державницька позиція, 

інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов‘яз-

ку, громадянська позиція, чесність, доброзичливість. 

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. 

Управлінці можуть демонструвати прекрасні результати 

і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не 

орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, компанія повинна 

отримувати прибуток, але вона повинна отримувати 

прибуток як можна довше. Якщо ви думатимете тільки 

про прибуток, то не побачите можливостей, що відкри-

ваються попереду. Мислен-

ня менеджера постійно по-

винно тренуватися на мас-

штабність. Освіта та досвід 

надають людині спеціаль-

них знань, умінь та нави-

чок. Для виконання своїх 

обов‘язків менеджери по-

винні мати спеціальні знан-

ня і володіти здатністю ви-

користовувати їх у повсяк-

денній праці. Вимоги до їхньої професійної компетенції 

можливо умовно підрозділити на дві групи. Вимоги до 

професіональної компетенції менеджерів: розуміння 

природи уп-равлінської праці і процесів менеджменту; 

знання посадових і функціональних обов‘яз-ків мене-

джера, способів досягнення цілей і підвищення ефектив-

ності роботи організації; уміння використовувати сучас-

ну інформаційну технологію і засоби комунікації; воло-

діння мистецтвом управління людськими ресурсами; 

володіння мистецтвом налагодження зовнішніх зв‘язків; 

здатність до самооцін-ки, вміння робити правильні ви-

сновки і безперервно підвищувати кваліфікацію.  

Групи вимог: знання та вміння виконувати професій-

ну роботу в такій спеціальній області, як менеджмент. 

Вони включають: уміння обґрунтовувати і приймати 

рішення в ситуаціях, для яких характерні висока динамі-

чність і невизначеність, висока інформованість у питан-

нях розвитку організації; знайомство з досвідом мене-

джменту в інших організаціях; здібність управляти ресу-

рсами, спрогнозувати і планувати роботу організації, 

підвищувати ефективність управління; уміння викорис-

товувати сучасну інформаційну технологію, засоби ко-

мунікації та зв‘язку. Здібності до співпраці з людьми та 

управління самим собою. Щоб працювати, менеджери 

повин-ні мати багато специфічних осо-

бистісних якостей, які викликають дові-

ру й повагу з боку тих, з ким вони всту-

пають у контакт. Це перш за все: високе 

почуття обов‘язку і відданість справі; 

чесність у відносинах з людьми і довіра 

до партнерів; уміння чітко висловлюва-

ти свої думки і переконувати; поважне й 

дбайливе ставлення до людей незалежно 

від їх положення в ієрархії організації; 

здатність швидко відновлювати свої 

фізичні і духовні сили і критично оцінювати особисту 

діяльність. Від помилок у роботі не застраховані навіть 

найдосвідченіші й висококваліфіковані менеджери, але 

справжні професіонали здатні зберігати при цьому спо-

кій, ясність думок і працювати над поліпшенням ситуа-

ції.  

До недавнього часу вважалося, що такі риси даровані 

людям природою або можна їх набути в процесі багато-

річної роботи шляхом проб та помилок, однак останні 

досягнення науки дозволяють вивчати природу людсь-

ких відносин і мистецтво управління людьми на науко-

вій основі, не покладаючись на особистий досвід. Керу-

вання людьми, здійснюване менеджером, ґрунтується на 

ряді принципів: підтримка в підлеглих почуття самопо-

ваги. Спочатку потрібно похвалити підлеглого і тільки 

потім — давати вказівки щодо поліпшення роботи; ува-

га проблемам, а не особистостям; активне використання 

методів підкріплення позитивних реа-

кцій на бажані дії чи негативних — на 

небажані. На зміну поведінки людей 

реагувати потрібно відразу ж, тому 

що відстрочена реакція викликає зай-

ву плутанину; висування ясних вимог, 

підтримка постійного контакту з лю-

дьми, міцних зворотних зв‘язків. Ґру-

нтуючись на цих принципах, мене-

джер повинний домагатися від підлег-

лих бажаних результатів: наводити на 

думки тих, хто бідує лише в підказці; давати поради 

тим, хто має потребу в тому, щоб їх постійно наставля-

ли, консультували, спонукали до дій; давати прямі вказі-

вки, нагадувати про необхідність діяти некмітливим; у 

категоричній формі наказувати, наполегливо вимагати 

виконання від тих, хто нехтує порадами, вказівками, 

рекомендаціями; звільняти, якщо немає іншого засобу 

змусити людей підкорятися, і, навпаки, заохочувати за 

сумлінне виконання усіх вказівок керівника. Як і з ким 

працювати — багато в чому залежить від особливостей 

характеру людей, не тільки підлеглих, але і керівників. 

Цей момент менеджер обов‘язково повинний враховува-

ти. Нині професія менеджера на вітчизняному ринку 

праці найзатребуваніша, а люди, що працюють за цим 

профілем, найчастіше найкваліфікованіша. 
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За останні 20 років людство зробило багато впевне-

них кроків вперед у розвитку технологій. Персональні 

комп'ютери тепер є в кожній ква-

ртирі, а їх продуктивність була б 

фантастикою 10 років тому. Рік 

за роком створюються все більш 

досконалі машини, які полегшу-

ють життя простих грома-

дян. Безумовно, все це досягнуто 

завдяки людям, які сприяють 

розвитку сучасних техноло-

гій.  Найбільше абсолютно нових 

професій з'явилося у зв'язку з 

розвитком інформаційних технологій. Років 4-5 тому на 

ринку праці з'явилася професія веб-майстра, досить по-

пулярна та високооплачувана. Але сучасні тенденції у 

сфері інформаційних технологій стали причиною того, 

що з неї отримали розвиток кілька нових: керівник, ме-

неджер проекту, веб-дизайнер, веб-програміст та фахі-

вець із розвитку.  

 ІТ-спеціалістами чи про-

грамістами узагальнено на-

зивають категорію людей, 

які займаються розробкою 

алгоритмів та програм на 

основі математичних моде-

лей. Програмістів умовно 

можна розділити на три кате-

горії:  

Прикладні програмісти. 

Такі фахівці займаються роз-

робкою конкретних програм, 

необхідних для роботи орга-

нізації. Наприклад, сюди 

можна віднести програмістів 

1С. 

Системні програмісти займаються програмуванням 

операційних систем, інтерфейсів, розподіленням баз 

даних, які працюють з мережами. 

Web-програмісти мають справу з мережами, але, як 

правило, з глобальними, такими, як Internet. Вони пи-

шуть web-інтерфейси до баз даних, створюють динаміч-

ні web-сторінки тощо. 

Професія програміста (або айтішник, як вони себе 

називають) є затребуваною на будь-якому підприємст-

ві. Адже ці люди стежать за працездатністю серверів з 

усією інформацією. Вони допомагають вирішити рапто-

во виниклу проблему в надзвичайно короткі терміни. 

Більшість при слові програміст, уявляють собі неголено-

го вже місяць, неотесану людини з червоними очима, і 

бородою, який цілодобово сидить за комп'ютером. Але, 

на щастя, це помилка. Працівники IT-технологій, дуже 

відповідальні люди, що підходять до виконання своєї 

роботи з усією серйозністю, щоб виконати її, якщо не 

раніше терміну, то в строк точно. 

Професія програміста - дозволяє працювати в фріла-

нсі. Фрілансер - людина, яка віддалено виконує роботу 

без укладання довгострокового договору з роботодав-

цем. Серед мінусів фріланса: не завжди є гарантії отри-

мання винагороди за роботу; відсутність соцпакету; від-

сутність оплачуваних вихідних та відпустки; не завжди є 

відповідні пропозиції. Серед плюсів же: свобода вибору 

робочого завдання; вільний графік; відповідальність 

тільки за свої дії; виконання тільки своєї роботи - ніхто 

не попросить «підмінити»; можливості для міжнародно-

го співробітництва. 

Як помітно з вищезазначеного у професії 

"програміст" - величезне майбутнє. І не багато, не мало 

програмісти є одними з тих, хто буде рухати прогрес 

вперед. Специфіка роботи програміста — плюси профе-

сії: постійне професійне самовдосконалення; високий 

попит на ринку;  висока заробітна плата; працювати мо-

жна не маючи диплома; переважно творча 

професія; мінуси професії: те, що зрозуміло 

програмісту, не завжди зрозуміло користу-

вачеві, тому доводиться багато пояснювати; 

трапляється працювати в авральному режи-

мі; робота за комп'ютером погано познача-

ється на здоров'ї  і тут знаходиться місце 

рутині; професія накладає відбиток на хара-

ктер. 

Таким чином, кількість нових професій у 

сфері ІТ за останні роки значно збільшилася, 

і пов'язана така тенденція зі звуженням спе-

ціалізації фахівців. Натомість можна впевне-

но сказати, що у великих містах попит на 

фахівців-комп'ютерників високого рівня 

кваліфікації у 1,5-2 рази вищий за пропози-

цію. До того ж, існує думка, що скоро в да-

ній галузі з'являться також нові професії, пов'язані із 

захистом інформації. Сучасні інформаційі технології 

(ІТ) є основою всіх, без винятку, високих технологій та 

фундаментом ефективної національної економіки та без-

пеки, побудови знання-орієнтованого суспільства ХХІ 

сторіччя і складають передумови забезпечення інтегра-

ції України в європейське та загальносвітове товариство. 

Інформаційні технології базуються на досконалих мето-

дах системного аналізу, математичного моделювання, 

оптимізації та комп‗ютерного оперування знаннями і 

знаходять широке застосування в найважливіших галу-

зях народного господарства, таких як державне управ-

ління, охорона здоров‗я, екологія та ефективне природо-

користування, енергетика, ракето- та літакобудування, 

інші пріоритетні галузі промисловості, біотехнології та 

агропромислові комплекси, наука, інформаційне забез-

печення суспільства. 

Тарасов Олександр, студент 1 курсу,  

напрям “Комп'ютерні  науки”   
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Сучасний період розвитку суспільства в нашій державі відк-

риває широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає 

змогу формувати духовно багате покоління людей. Це обумов-

лює новий підхід до виховання студентської молоді. Виникла 

соціальна потреба у формуванні творчої особистості майбут-

нього спеціаліста, який би зміг розв‘язувати як щоденні, так і 

масштабні завдання.  

Провідне значення у формуванні світоглядної культури 

студентів має належно орга-

нізований навчальний про-

цес, у першу чергу з дисци-

плін гуманітарної підготов-

ки, як-от: філософії, історії 

України, релігієзнавства, 

соціології, психології та 

педагогіки, культурології, 

економічної 

теорії, полі-

тології та iн., 

а також дисциплін циклу природничо-наукової 

та загальноекономічної підготовки фундамента-

льного та професійного циклу: політичної еко-

номії, історії економіки та економічної думки, 

економічної історії, менеджменту, маркетингу 

тощо. Важливе значення мають також залучення 

молоді до активного суспільного життя, вико-

нання громадських доручень, особиста ініціати-

ва й участь у пiдготовцi та проведенні культур-

но-масових i громадсько-політичних заходів.  

Реалізація зазначеного та основних завдань і принципів 

виховної роботи в університеті здійснюється в таких пріорите-

тних напрямках виховання. Студент є носієм певної моралі i 

виховується як під час навчально-виховного процесу, так i 

середовищем особистого буття. У зв‘язку з цим важливу роль 

відіграють соціально-гуманiтарнi дисципліни, передусім етика, 

бесіди на моральну тематику, зустрiчi з видатними особистос-

тями, неухильне додержання правил внутрішнього розпорядку 

університету. Значний потенціал морального впливу на студе-

нтів має первинна профспілкова організація студентів, клуби 

за інтересами. Виховання студента як громадянина передбачає 

становлення людини з активною громадянською позицією, 

орієнтованої на демократичні цін-

ності та свободи, здатної до захис-

ту права та виконання своїх гро-

мадських обов‘язків, відображених 

у Конституції України. 

Виховання студента як фахівця 

орієнтовано на розвиток: глибокої 

зацікавленості, любові до вибраної 

професії, професійної самосвідо-

мості, ерудиції та компетенції; 

усвідомлення професійного інте-

ресу й відповідальності, здатності ставити творчі та ефективно 

розв‘язувати професійні завдання у 

вибраній сфері професійної діяльно-

сті, готовності приймати нестандар-

тні рішення; відкритості для нових 

досягнень науки, техніки i практи-

ки. Важливу роль у цьому процесі 

відіграє особистість викладача, на-

самперед дисциплін фахового спря-

мування.  

Виховання студента як високо-

моральної особистості має на меті 

розвиток: високого рівня моральних 

чеснот, моральної культури, вклю-

чаючи розуміння високоморальних 

національних і загальнолюдських цінностей; гуманістичних 

поглядів, переконань і світогляду. Виховання студента як інте-

лігентної особистості спрямовано на розвиток: 

високої культури спілкування та поведінки; 

високого рівня ерудиції; системності та крити-

чного мислення; естетичної, художньої куль-

тури; прогресивних поглядів та переконань; 

толерантності й поважного ставлення до лю-

дей іншої національності та інших поглядів і 

переконань. Виховання студента як творчої 

особистості передбачає розвиток: методологіч-

ної, дослідницької культури; творчо-

пошукових умінь та здібностей; здібностей як 

до індивідуальної, так і до колективної творчо-

сті у вибраній сфері професійної діяльності;  здібностей до 

креативного, системного застосування знань у розв‘язанні 

професійних теоретичних і практичних завдань. Виховання 

студента як конкурентоспроможної особистості ставить за 

мету розвиток: працьовитості; стресостійкості; неперервного 

професійного саморозвитку; комунікативних і лідерських яко-

стей; етично-правової відповідальності;  уміння виконувати та 

завершувати роботу на високому якісному рівні; прагнення 

постійно підвищувати свій рівень інформаційної культури. 

Інтеграція всіх наведених якостей уможливлює виховання 

студента як культурної людини, у зв‘язку з чим велика відпові-

дальність покладається на кафедри соцiогуманітарних дисцип-

лін. 

Естетичне виховання — покликано забезпечу-

вати становлення i розвиток у студентів від-

чуття, розуміння i потреби у красі, усвідомлен-

ня необхідності жити i творити за її законами, 

з позицій естетичних правил оцiнювати явища 

i процеси навколишньої дійсності.  Теоретич-

ним підґрунтям  естетичного виховання є дис-

ципліни соцiогуманiтарного спрямування, 

передусім історія, фiлософiя, естетика, соціо-

логія, психологія, культурологія.  

 

 

 

Мірошніченко Ніна, студентка 5 курсу,  

напрям “Фінанси та кредит”    
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Виховання культури поведі-

нки ставить за мету засвоєння 

моральних вимог суспільства, 

закріплених у нормах, принци-

пах та ідеалах, та їх інтеграцію в 

особистий досвід. Культура 

поведінки охоплює: зовнішній 

вигляд;  автономність та ролі;  

імідж і презентація;  стиль жит-

тя і репрезентування себе. Фізи-

чне виховання — це розвиток i 

зміцнення здоров‘я студентів, 

їхніх фізичних задатків та здіб-

ностей, утвердження активного, здорового способу життя, ви-

роблення вмінь самостійно використовувати форми i методи 

фізичної культури в процесі власної життєдіяльності.  Фізичне 

виховання здійснюється на заняттях із фізичної культури, через 

участь у роботі спортивних секцій, клубів, під час спортивних 

змагань, туристичних походів.  Національне та патріотичне 

виховання відбувається з вивчення історії, культури, традицій, 

звичаїв України, кращих досягнень у галузях науки, освіти, 

техніки, мистецтва як минулого, так i сучасності з урахуванням 

специфіки навчальних дисциплін на лекціях, семінарах, практи-

чних заняттях та у позаурочний час. Значний виховний потен-

ціал мають такі дисципліни, як історія України, українська мо-

ва, культурологія, політологія, дисципліни професійної підгото-

вки.  Інтернаціональне виховання — це залучення молодих 

людей до економічних, політичних, соціальних, культурологіч-

них та інших цінностей, створених народами світу, формування 

поваги до міжнародного суспільного досвіду, бажань i вмінь 

його переймати, допомагати представникам інших етносів, 

суспільств та держав у розв‘язанні наявних питань i проблем. 

Важливе значення для формування у інтернаціональних почут-

тів має вивчення іноземних мов, упровадження в навчальний 

процес в університеті 

європейських техноло-

гій навчання і критеріїв 

оцінок знань, участь у 

міжнародних конфере-

нціях, співпраця з ін-

шими навчальними 

закладами, проведення 

тематичних «круглих 

столів».  Правове вихо-

вання — це формуван-

ня соціально зрілої, 

відповідальної поведін-

ки на основі знань, 

норм i принципів чинного законодавства України, поваги до 

прав i свобод інших людей, шанобливого ставлення до держав-

них символів. Правова культура особистості невід‘ємна від 

активної протидії особам, організаціям i установам, що пору-

шують закони, зазіхають на територіальну цілісність i незалеж-

ність України, завдають збитків державі та її громадянам. 

Трудове виховання — має на метi формування любовi до 

працi та потреби в нiй, потреби в набуттi знань i вмiнь про-

фесiйно здiйснювати дiяльнiсть, реалiзовувати через неї свої 

нахили i здiбностi, виконувати свої обов‘язки професiйно, 

вiдповiдально, якiсно. Трудове виховання ефективно впливає 

на становлення i розвиток волi, здатностi цiлеспрямовано пере-

борювати труднощi, що виникають на життєвому шляху люди-

ни, сприяє усвiдомленню цiнностi працi та її провiдної ролi в 

утвердженнi iндивiда у суспiльствi i розвитку суспiльних 

вiдносин, учить правильно органiзовувати трудовий процес, 

творчо, iнiцiативно та зацiкавлено ставитись до самої працi, її 

результатiв, до людей, якi люблять i вміють. Професiйне вихо-

вання — взаємозв‘язане з трудовим вихованням та є його 

логiчним продовженням. Суттю професiйного виховання є ста-

новлення студента як фахiвця. 

Розв‘язанню даного завдання 

пiдпорядковується  дiяльнiсть 

кафедр та кураторiв груп i кож-

ного викладача. 

Навчальний процес в універси-

теті є основною ланкою про-

фесiйного становлення студен-

та. Тому принципово важливо 

поєднувати теорiю i практику, з 

найбiльшою ефективнiстю пере-

давати студентам необхiдний 

обсяг знань i вмiнь, навчити їх 

систематично працювати над собою, вмiло користуватися набу-

тими знаннями в ринковій економіці. Лекцiї, практичнi заняття, 

зустрiчi з фахiвцями, самостiйнi заняття в бiблiотецi, науково-

дослiдна робота, пiдготовка курсових i дипломних робіт — 

далеко не повний перелiк форм роботи на шляху професiйного 

становлення молодих людей. Важливою в цьому процесi є осо-

бистiсть викладача, передусім дисциплiн фахового спрямуван-

ня. Одним з складників професiйного становлення є оволодiння 

знаннями та навиками роботи з людьми, психологiчна го-

товнiсть працювати в ринкових умовах та вiдповiдати за ре-

зультати своєї роботи. Результатом професiйного виховання є 

любов i повага до вибраної професiї, глибокi та рiзнобiчнi фа-

ховi знання i вмiння, творчий пiдхiд iндивiда до розв‘язання 

наявних проблем, готовнiсть приймати нестандартнi рiшення, 

особиста вiдповiдальнiсть за справу, вiдкритiсть для нових до-

сягнень науки, технiки i практики. На четвертому курсі перед 

кожним студентом постає важке питання - питання пошуку 

місця проходження виробничої практики. Виробнича  практика 

покликана вдосконалювати набуті за роки навчання в вузі знан-

ня та формувати практичні навички для досягнення встановле-

ного рівня кваліфікації та відповідних професійних вмінь. Сві-

домий студент повинен готу-

вати себе самого, щоб на су-

часному світі бути таким, що 

затребуваний як фахівець. І 

не варто чекати безпосеред-

ньо першого року роботи, 

щоб методом спроб і помилок 

заробляти собі авторитет. Це 

послідовно і ґрунтовно можна 

робити за допомогою профе-

сійних звітів по практиці. 

Виробнича практика допома-

гає систематизувати і закріп-

лювати свої знання.  Пошук 

місця практики може привести або до доброго результату, коли 

вдається потрапити до злагодженого колективу, який всіма 

силами буде намагатися чомусь навчити, або до формальної 

реєстрації на якомусь підприємстві, яка вимагатиме такого ж 

формального звіту. Другий шлях у жодному випадку не додає 

студенту професіоналізму, та упевненості у спеціальності.  

Навіть, якщо практика була насиченою, а студент був активним 

учасником подій, йому довіряли відповідальні справи, доступ-

но пояснювали, то не лишнім буде почути думку іншого фахів-

ця, порівняти свої висновки з досвідченим працівником в даній 

сфері діяльності. З цим якнайкраще допомагають саме виклада-

чі університету, які на протязі всього періоду практики допома-

гають студентам.  Програма нашого університету ставить собі 

за мету виховати людину з широким світоглядом, зробити з 

нього теоретичного фахівця, який набуде навичок саме профе-

сійного мислення і знання в загальних питаннях, а ось вже вузь-

ку спеціалізацію, коли знання переходять в навики і уміння, 

студент отримує на практиці, на виробничій практиці. 
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Сьогодні роботодавці приділяють все більше уваги питанням 

етики ділових і особистих взаємовідносин при відборі персона-

лу, і його прийомі на роботу, а також в процесі безпосереднього 

виконання працівниками своєї професійної ролі. Дотримання 

етики ділових відносин є одним із головних критеріїв оцінки 

професіоналізму як окремого працівника, так і організації в 

цілому. Виконання працівниками якої-небудь організації норм і 

правил етики ділових відносин стає її «візитною карткою» і 

визначає в багатьох випадках той факт, чи буде зовнішній парт-

нер або клієнт мати справу з даною організацією в майбутньому 

і наскільки ефективно будуть будуватися їх взаємовідносини.  

Діловій людині достатньо часто доводиться зіштовхуватися з 

необхідністю публічного виступу. В зв'язку з цим необхідно 

підкреслити, що добре підготовлений публічний виступ - це 

знак поваги до аудиторії і можливість заявити про себе як про 

гарного спеціаліста і цікаву людину. Підготовка до публічного 

виступу включає три 

основні групи правил: 

попереднє відпрацю-

вання навиків ритори-

ки; безпосередня підго-

товка до публічного 

виступу; вивчення на-

виків поведінки під час 

виступу. Хочеться звер-

нути вашу увагу на те, 

що нерідко про профе-

сійні якості спеціаліста 

судять по його виступу, 

яке, в свою чергу, слу-

жить засобом самореа-

лізації, являється мож-

ливістю заявити про себе.  На роботі, крім професійної майстер-

ності, величезне значення має вміння встановлювати і підтри-

мувати добрі стосунки з людьми. Тому для того, щоб спілкуван-

ня не набувало ознак протиріч, необхідно дотримуватися ввіч-

ливості і привітності по відношенню до людини, з якою ти спіл-

куєшся, а також тримати себе у межах загальноприйнятих норм 

порядності в будь-яких ситуаціях, проявляти тактовність, при-

родність поведінки, точність і обов'язковість у виконанні обіця-

нок, зобов'язань і справи.  

З чого ж починається службовий етикет? Передусім із зовні-

шнього вигляду. На роботі недоречні пік звані гостро-модний 

одяг, що кидається у вічі, яскрава косметика і надмір прикрас. 

Недбалість одягу, неакуратність, неохайність -неповага до ото-

чення. Імідж ділової людини - це потужний психологічний за-

сіб, який має ефективний в. лив на його клієнтів і на нього само-

го. Типовою зовнішньою характеристикою сучасних фахівців і 

спеціалістів є: фізичні дані, доглянутість і вміння одягатися 

(індивідуальний стиль), вміння презентувати себе, вишукані 

манери (вихованість), мовні здібності (риторичні навики, жести-

куляція, мова чітка, ясна і впевнена), мистецтво рукостискання, 

комунікабельність, вміння вести себе в суспільстві, особисті 

якості (лідера, новатора). Відсутність зовнішніх даних не перек-

риває шлях до особистого іміджу. Тільки необхідно хотіти і 

вміти найкращим чином самому виражати свої сильні особисті 

якості, а головне зберігати свою індивідуальність - якщо ви 

спокійні і впевнені в собі - успіх вам забезпечений.  

Спільна робота немислима без діалогу. Перше, що говоримо, 

прийшовши на роботу, це слова вітання, що необхідно незалеж-

но від того, симпа-

тизують люди один 

одному чи ні. Найі-

стотніша вимога 

службового етикету 

дисциплінованість. 

Дисциплінованість - 

це ступінь поваги 

до людей і їх інте-

ресів, це показник 

надійності людини і підстава впевненості в ній оточуючих. До 

правил етикету входить уміння користуватися службовим теле-

фоном. Культура телефонної розмови повинна передбачати 

коротку розмову, бути ввічливою (вміння вислуховувати людей, 

не обриваючи їх на півслові, не переключаючись на інші спра-

ви) і тільки по суті.  

У бізнесі особливе місце займають ділові бесіди, наради, а 

також переговори. Тут можна скористатися такими правилами, 

дотримання яких допоможе впливати на людей у бажаному 

напрямку: 1) єдиний спосіб взяти верх у суперечці - це ухилити-

ся від неї; 2) проявляти шанобливе ставлення до думки співбесі-

дника. Не вказуючи йому, що він неправий; 3) із самого початку 

бесіди дотримуйтесь дружелюбного тону; 4) змусьте співбесід-

ника зразу ж відповісти «таю»; 5) старайтесь дивитись на речі з 

точки зору співбесідника; 6) ставтесь з розумінням до думки і 

бажання інших; 7) під час зборів можна обмінятися декількома 

словами з колегами, що сидять поруч, але не вести тривалих 

дискусій. На роботі обов'язкове дотри-

мання субординації. Демократичний 

стиль цього не скасовує.  

Сучасні принципи організації будь-

якої .діяльності важливого значення 

надається співпраці підлеглого із керів-

ником. Успішність співпраці молодшо-

го із старшим забезпечується перш за 

все тим, що наскільки старанно вико-

нує молодший свої службові обов'язки, 

як він проявляє ініціативу, прислуха-

ється до порад і вказівок старшого. 

Приходячи до начальника, підлеглому 

краще мати заготовлені не стільки питання, скільки плани, про-

думані варіанти їх реалізації. Підлеглий повинен виявляти так-

товність, коли наполягає на своєму варіанті рішень. У відноси-

нах між керівником і підлеглим, керівник повинен: не зривати 

гнів на інших, не підвищувати голос під час розмови, вміти 

бачити свої помилки, ввічливо звертатися до підлеглих з ділови-

ми дорученнями. Фахівець мусить постійно турбуватися про 

підвищення особистого рівня етичної культури, органічне за-

своєння та дотримання основних загальноприйнятих норм слу-

жбового етикету. Засвоєння цих норм і правил етикету відбува-

ється на дисциплінах соціально-гуманітарного циклу. Знання 

цих дисциплін дозволяють майбутньому спеціалісту легко вли-

тися у трудовий колектив, правильно будувати службові відно-

сини, сприяти швидкому оволодінню професійними навичками 

і допомагають ставати справжнім фахівцем і культурною люди-

ною.  

Усик Тетяна, студентка 3 курсу,  

напрям “Менеджмент”   
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В останні роки в умовах зростаючої конкурентоспроможності ринку 
і загального підвищення ділової активності можна спостерігати тенден-

ції укрупнення та ускладнення бізнес-структур; нерідко корпорації 

об'єднуються для спільного ведення справ або проводять масштабну 
переконфігурацію активів. У міру зростання і розвитку бізнесу перед 

власниками і управлінцями неминуче постає питання про впорядкуван-

ня корпоративної структури і системи корпоративного управління, 
причому нерідко це відбувається вже на тій стадії, коли бізнес починає 

втрачати керованість або як мінімум ефективність. Метою статті є: 

проаналізувати найбільш популярні моделі управління, завдяки яким 
збільшується ефективність функціонального управління та виявити 

ключові передумови і закономірності побудови систем управління в 

компаніях. 
Що ж є функціональним управлінням? Функціональне управління 

– управління, в процесі якого кожен функціональний керівник несе 

відповідальність за виконання певних функцій робіт (виробничих, тех-
нологічних, проектних, фінансових, інформаційних). Функціональне 

управління здійснюється підрозділами, які спеціалізуються на виконан-

ні конкретних видів робіт, необхідних для прийняття рішень у системі 
лінійного управління. Ідея полягає в тому, що виконання окремих фун-

кцій покладається на фахівців. В організації, як правило, фахівці одного 

профілю поєднуються в структурні підрозділи (відділи), наприклад 
відділ маркетингу. Таким чином, 

загальне завдання управління 

організацією поділяється, почина-
ючи із середнього рівня, за функ-

ціональним критерієм. Звідси і 
назва - функціональна структура 

управління. Функціональне 

управління існує поряд з ліній-
ним, що створює подвійне підпо-

рядкування для виконавців. 

Замість універсальних мене-
джерів, що повинні виконувати 

всі функції управління, з'являєть-

ся штат фахівців, які мають висо-
ку компетенцію у своїй сфері і 

відповідають за певний напрям 

(наприклад, планування і прогно-
зування). Така функціональна 

спеціалізація апарату управління значно підвищує результативність 

діяльності організації. Переваги функціональної структури:  висока 
компетентність фахівців, які відповідають за здійснення конкретних 

функцій; звільнення лінійних менеджерів від рішення деяких спеціаль-

них питань; стандартизація, формалізація і програмування явищ і про-
цесів;  виключення дублювання і паралелізму у виконанні управлінсь-

ких функцій; зменшення потреби у фахівцях широкого профілю. Недо-

ліки функціональної структури: надмірна зацікавленість у реалізації 
цілей і завдань "своїх" підрозділів; труднощі в підтримці постійних 

взаємозв'язків між різними функціональними службами; поява тенден-

цій надмірної централізації; тривалість процедур прийняття рішень. 
Недоліки лінійної і функціональної структури значною мірою усува-

ються лінійно-функціональними структурами.  

Розглянемо найбільш відомі моделі управління, так званий 
«Конструктор ефективності», до його складу входять такі моделі, як: 

Корпоративне управління та Управляюча компанія. 

Корпоративне управління. 

Модель корпоративного управління відрізняється варіативністю, 

зумовленої різноманітністю організаційно-правових форм материнської 

і дочірніх (залежних) компаній, а також об'єктивними обмеженнями 
можливості впливу на прийняття рішень з урахуванням структури орга-

нів управління і розміру участі в статутному капіталі. Проте можна 

виділити такі основні ознаки корпоративного управління: корпоративна 
структура в подібній моделі припускає пряме володіння частками / 

акціями керованих товариств; повноваження по вертикалі розподіля-

ються шляхом розмежування компетенції органів управління в установ-
чих та інших внутрішніх документах товариств (статути, положення 

про органи управління та контролю). Для визначення переліку питань, 
що відносяться до кожного рівня прийняття рішень, складається матри-

ця повноважень і відповідальності; при наявності в холдингу кількох 

самостійних бізнес-напрямків для управління кожним з них формується 
власна субхолдінговая структура. 

Управляюча компанія. 

Дана модель принципово не вимагає побудови структури, заснова-
ної на корпоративному володінні акціонерним капіталом. Проте на 

практиці майже немає прикладів організацій, що використовують мо-

дель керуючої компанії (керуючих компаній) у чистому вигляді - най-
частіше впроваджується змішана модель управління, при якій управлін-

ня дочірніми товариствами забезпечується одночасно через участь в 

статутному капіталі та залучення керуючої компанії , що виконує функ-
ції одноосібного виконавчого органу дочірніх товариств. 

Місце керуючої компанії в корпоративній структурі холдингу не є 

принциповим аспектом: керуючої може бути як сама материнська ком-
панія холдингу (субхолдингу), так і одне з дочірніх товариств. 

Крім того, групою компаній може управляти як єдина керуюча орга-

нізація, так і декілька, в залежності від цілей застосування цього інстру-
менту і ряду інших чинників. Єдина компанія, що управляє більше 

підходить для моногалузевих холдингів, тоді як в холдингах з неоднорі-

дною галузевою структурою та територіальним розосередженням біз-
нес-одиниць має сенс розподілити управ-

лінські функції між кількома управляючи-

ми компаніями, які здійснюють невироб-
ничі функції щодо визначених у їх веден-

ня організацій, об'єднаних за галузевою 
чи територіальною ознакою. 

 Керуючі компанії розрізняються і за 

складом функцій, що визначається вихо-
дячи з цілей, переслідуваних при побудові 

системи управління в холдингу. 

 Особливості моделі управління з вико-

ристанням керуючої організації: 

формування єдиної стратегії, інвестицій-

ної, кадрової політики, зведене плануван-
ня по всіх керованих бізнесам, розробка 

та впровадження єдиних стандартів виро-

бничої діяльності та єдина форма контро-
лю; виділення у складі керуючої компанії, 

з урахуванням її функціонального наповнення та галузевої розгалуже-

ності, ряду структурних підрозділів: галузевого (профільного) департа-
менту, що здійснює управління профільною діяльністю у відповідній 

галузі, фінансового та юридичного департаментів; чітке розділення 

функцій між керованою компанією та корпоративним центром 
(керуючою організацією). Розподіл виконавчих повноважень і режим 

взаємодії учасників такої схеми управління визначається, в тому числі, 

на підставі договору між керованою і керуючою організаціями, відпові-
дно до якого керуюча компанія наділяється правом здійснювати дії від 

імені керованого суспільства без довіреності. У більшості випадків 

колишні керівники бізнес-одиниць включаються в штатну структуру 
керуючої компанії і, перебуваючи в місці розташування керованої орга-

нізації, на підставі довіреності забезпечують її поточну діяльність. 

Об'єктивна оцінка передумов і умов реструктуризації, формулюван-
ня цілей з урахуванням правильно ідентифікованих критеріїв зазвичай 

дозволяє прийти до найбільш доцільної для конкретного бізнесу формі 

управління. 
Висновок: Безумовно, саме по собі розгляд проблем організації з 

точки зору реалізованих при цьому моделей управління не дає готових 

рішень, але допомагає глибше розібратися в їхніх причинах і не обме-
житися косметичними заходами там, де слід визначитися з чіткою мо-

деллю для своєї організації і реорганізувати її відповідно до моделі. 
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Актуальність теми дослідження: ринкові умови жорсткої 

конкурентної боротьби за виживання і місце на ринку приско-

рюють всі процеси суспільства, підвищують суспільні умови, 

активно розбудовується світовий інформаційний,  комерцій-

ний, виробничий простір, розпочались фінансові і економічні 

війни за оволодіння ринками і сировиною. Тому в сучасному 

динамічно розвиваючому світі моделі нерівномірного розподі-

лу дійсно існують. 80% продуктів, клієнтів і працівників визна-

чають усього лише 20% прибутків. Тобто більша частина ресу-

рсів використовується неефективно. Більша кількість неефек-

тивних ресурсів уповільнює роботу невеликої кількості ефек-

тивних ресурсів. Сучасні підприємці не розуміють, що лише 

невелика частина ресурсів веде до великих прибутків, в той час 

як більшість затрат є малоефективними. Багато менеджерів 

працювали б ефективніше, якби дослухалися принципу Парет-

то у своїй функціональній діяльності. Але сьогодні більшість 

менеджерів схильні відкладати важливі і складні рішення, бо 

вірять, що справи рухаються не так швидко і не вимагають 

негайної реакції. Краще вони відкладуть болючі рішення до 

певного часу. Так може тривати, аж доки не стане надто пізно, 

і тоді вже необхідно переходити до кризового управління, ніж 

скористаються можливостями «принципу 80/20».  

Метою дослідження: обґрунтування концептуальних засад 

щодо управління підприємством на основі принципу Паретто. 

Інформаційна база дослідження: наукова література та науко-

ві періодичні видання за темою дослідження. За допомогою 

вивчення і аналізу інформації було визначено головну суть 

принципу Паретто у функціональній діяльності менеджера. 

Принцип, який лежить в основі закону 80/20, було відкрито 100 

років назад в 1987 р. італійським економістом, соціологом, 

політологом, засновником Лозаннської школи політичної еко-

номії Вільфредо Паретто (1848-1923 рр.). Він вивчав закономі-

рності накопичення матеріальних благ в Англії ХІХ ст. і ви-

явив, що доходи і багатство отримує менша частина людей. Він 

виявив два факти. Перший полягає в тому, що існувала послі-

довна математична залежність між відсотком людей (відсоток 

від загального числа населення) і розміром прибутку чи багатс-

твом, який ця група отримує. Тобто, якщо 20% населення отри-

мують 80% матеріальних благ, можна стверджувати, що 10% 

населення отримують 65% багатства і 5% населення – 50% 

багатства, тобто розподіл багатства серед населення є передба-

чено нерівномірним.  

Друге відкриття Паретто: модель цього нерівномірного розпо-

ділу постійно повторюється, до якої б інформації, присвяченої 

різним періодам часу і різним країнам, не звертатися.  

Одним із піонерів практичного використання закону 80/20 був 

американський інженер Джозеф Мозес Джуран. В пошуках 

шляхів забезпечення високої якості  продукції він прийшов до 

висновку, що принцип Паретто і правило «вирішальної меншо-

сті» стали синонімами прагнення до високої якості продукції. 

Джуран прагнув використовувати принцип Паретто разом з 

іншими статистичними методами, щоб викорінити виникнення 

вад в якості продукції і покращити надійність і цінність проми-

слових товарів.  

ІВМ була однією з перших корпорацій, яка використала закон 

80/20. В 1963 р. інженери ІВМ з‘ясували, що комп‘ютер витра-

чає близько 80% свого часу на виконання 20% усіх заданих 

йому задач. Компанія швидко змінила своє програмне забезпе-

чення так, щоб зробити 20% найбільш часто використовуваних 

програм максимально доступними і зручними в застосуванні. 

Комп‘ютери ІВМ стали ефективніше і швидше обчислюваних 

машин конкурентів.  

Компанії, які в 1980-х роках стали розроблювати комп‘ютери і 

програмне забезпечення нового покоління (Apple, Microsoft) 

застосовували закон 80/20, щоб зробити свої машини більш 

дешевшими і зручними у використанні для нового покоління 

покупців.  

Методологія наукового дослідження: у науково-дослідній 

роботі застосовуються методи спостереження в його різномані-

тних формах, абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і 

формування висновків), аналіз і узагальнення практичного 

досвіду В. Паретто, Дж. Мозеса Джурана і Р. Коха. При з‘ясу-

ванні сутності та уточненні принципу Паретто використано 

історичний та порівняльний методи, які були застосовані для 

визначення ролі принципу у функціональній діяльності мене-

джера і при прийнятті ним управлінських рішень.   

Етапи дослідження: на підготовчому етапі роботи була про-

аналізована наукова література та наукові періодичні видання 

за темою дослідження, а також був складений зміст науково-

дослідної роботи. При складанні змісту роботи було обґрунто-

вано тему, визначено її актуальність, поставлено мету і розроб-

лено завдання. Наступний етап роботи передбачав аналіз нау-

кових принципів, які були висунуті для пояснення дії принци-

пу Паретто на практиці.  

На основі проведеного дослідження було визначено основні 

правила, які були запропоновані Річардом Кохом. За допомо-

гою цих правил менеджери зможуть ефективно застосувати 

принцип Паретто і допоможуть скоригувати процес прийняття 

рішень у функціональній діяльності для досягнення високих і 

оптимальних результатів.  

Правило 1. важливих рішень небагато. Пам‘ятайте, що лише 

одне з двадцяти має шанси бути важливим. Не агонізуйте над 

непотрібними рішеннями і не проводьте затратних та довготри-

валих аналізів.  

Правило 2. найважливіші рішення часто приймаються всупе-

реч правилам, оскільки суть справи залишається непоміченою. 

Наприклад, йдуть у відставку провідні спеціалісти, або конку-

ренти розробляють новий товар, або ж ви втрачаєте провідні 

позиції  на ринку, бо змінилися шляхи збуту продукції. Коли 

відбувається щось подібне, то навіть найглибший аналіз не 

допоможе. Покладатися слід на інтуїцію та прозріння.  

Правило 3. принцип 80/20 застосовується до важливих рішень: 

зберіть 80% даних і проведіть 80% аналізу за перші 20% досту-

пного часу, далі на всі 100% виконайте прийняте рішення і 

дійте так, ніби ви на 100% певні в його правильності.  

Правило 4. якщо ваше рішення не спрацьовує, краще відмови-

тися від нього рано, ніж пізно. Ринок є набагато кращим інди-

катором ситуації, ніж аналіз будь-якого обсягу.   

Правило 5. якщо щось справді працює, подвоюйте й подвоюй-

те ваші ставки. Це ті 20% продуктивних сил працюють на вас, 

то й наживайтесь.  

Практичне значення полягає в тому, що даний закон може 

використовуватися кожною людиною, організацією, соціаль-

ною групою в повсякденному житті. Застосування результату 

цього принципу дозволяє досягати більшого при менших зу-

силлях. Закон 80/20 допомагає підвищити продуктивність пра-

ці людини і її задоволеність життям. Він може збільшити при-

бутки підприємства і ефективність роботи будь-якої організа-

ції. Скорочуючи витрати, можна збільшити якість і кількість 

послуг.  
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Тільки уявіть собі, який синергетичний ефект може дати об‘єднання 
таких концернів, як Apple, Sony, Motorola, AT&T, Matsushita, Northern 

Telecom, NTT, Cable & Wireless, Sanyo, France Telecom, Philips! Бомба! 

Саме цього і очікували гіганти від сумісного дітища – компанії General 
Magic.  

Березень 1991 р. голова ради директорів Apple Computer Джон Скалли 

описує учасникам конференції Асоціації виробників програмного за-
безпечення деяке портативне електронний пристрій, який може отри-

мувати и передавати дані по безпровідним мережам, забезпечувати 

факсимільний зв'язок, а також слугувати пейджером и мобільним теле-
фоном.  

Усі знали, що Скаллі просто так не буде здіймати галас, а отже Apple 

готує революцію. Інтерес до виступу підігрівав той факт, що в липні 
1990 р. на ринку інформаційних технологій з‘явилася «темна конячка» 

- корпорація General Magic. Це було дітище Apple. Очолив General 

Magic один з талановитих спеціалістів Apple Computer Марк Порат. В 
його команду увійшли Мас Білл Аткинсон, Енди Хертцфельд, Сьюзан 

Кеар, Річ Міллер і Джим Уайт – справжні зубри програмування.  

На початку 1992 р. світ дізнався, що стартовий капітал, виділений з 
бюджету Apple Computer, дорівнює $ 10 млн. Програмісти Мас Аткін-

сон и Енди Хертцфельд вклали по $ 1 млн. А в листопаді 1991 р. в 

зіркову команду акціонерів увійшли Sony і  Motorola – кожна з $5 млн. 
і паєм у 5 % акцій.  

Але найголовніше – було оголошено про предмет 

розробок General Magic. Виявилося, що «темна 
конячка» зайнята написанням мови програмуван-

ня Telescript, однаково зручним і для програмно-
го забезпечення кишенькових комп‘ютерів і для 

зверх швидкісного обміну даними. Аналітики 

після довгих обговорень констатували, що 
Telescript – перший крок до чергового ІТ-

перевороту.  

На початку 1992 р. до проекту приєдналися 
AT&T з вкладом у $5 млн., яка спровокувала 

потужних приток інвестицій. Matsushita, Northern 

Telecom, NTT, Cable & Wireless, Sanyo, France 

Telecom, Philips поповнили капітал General Magic 

ще на $90 млн. ці електронні гіганти залишилися на узбіччі комп‘ютер-

них революцій 1980-х років і були повні рішучості надолужити згаяне.  
Усі інвестори General Magic або займалися виробництвом кишенько-

вих комп‘ютерів, або обслуговували телекомунікаційні мережі, по 

яким йшов або міг йти обмін даними між комп‘ютерами. Перехід на 
нову мову Telescript (на нове програмне забезпечення) означав для них 

впровадження передового галузевого технічного стандарту, в якому 

вони володіють конкурентними перевагами. Усі інвестори очікували 
отримати ексклюзивні права або, як мінімум, на широкі пільги при 

використанні розробок General Magic. Не дивно, що інвестори погоди-

лися застосовувати Telescript в своїх технологіях як мову комп‘ютер-
них комунікацій.  

AT&T не стала очікувати масового впровадження в продаж комп‘юте-

рів, які використовують Telescript, і оголосили про створення підрозді-
лу Personal Link по підтримці передачі повідомлень на цій мові. Mo-

torola почала активно проектувати двухстороній комунікатор Envoy на 

базі Telescript. Sony почала інвестувати роботи по створенню власного 
кишенькового комп‘ютеру Personal Link (не плутати з назвою підрозді-

лу AT&T). Нарешті, сама Apple почала працювати над розробкою ки-

шенькового комп‘ютера-комунікатора Newton. Компанії комп‘ютерно-
го ринку і ринку комунікацій загодували своїх клієнтів обіцянками 

майбутніх чудес.  

8 лютого 1993 р. керівництво компанії  General Magic скликало прес-
конференцію. Очікувалося, що там пролунають неперевершені новини. 

Однак усі досягнуті успіхи, про які звітували General Magic, полягали 

в умілому залучені інвесторів і грандіозних перспективах. Виявилося, 
що компанія розробляє не тільки мову програмування Telescript, але 

також і винятково зручну операційну систему для кишенькових ком-

п‘ютерів  General Magic на базі цієї мови.  
Виступи менеджерів General Magic були дуже переконливі… поки 

звучали у формі монологу. Але як тільки представники преси почали 
задавати питання, виявилося, що:  по-перше, ні мова Telescript, ні опе-

раційна система Magic Сар ще не розроблені. Більш того, ні один з 

менеджерів не взяв на себе сміливість назвати конкретну дату закін-
чення цього процесу; по-друге, про неодноразову обіцяну відкритість 

мови Telescript для телекомунікації і мови бути не може, так як  Gen-

eral Magic підписала контракт з AT&T про надання їй ексклюзивного 
права на використання Telescript строком на 2,5 років. Провідні світові 

видання розписали «гальмування» проекту General Magic, що назива-

ється, у всій красі. 
В результаті,  деякі компанії переглянули свої плани співробітництва з 

General Magic. Так, ІВМ відмовилася від фінансових інвестицій в роз-

робника програмного забезпечення.  
В 1994 р. – на п‘ятому році існування – компанія General Magic переда-

ла корпорації Sony і Motorola операційну систему Magic Сар и першу 

версію Telescript. Звичайно, ця подію була гарно пропіарено. Слідом за 
цим розвернулася широкомасштабна рекламна компанія, яка заверши-

лася в 1995 р. одночасно з першою публічною емісією акцій. З одного 

боку, General Magic отримала від мінорітарних акціонерів додаткові 
$82 млн. Х іншого боку, аналітиків сильно насторожила втрата інте-

ресу до проекту з боку корпорацій, які розраховували на пільги у вико-

ристанні Magic Сар  і Telescript.                               
Законодавство США змусило General Magic надати інформацію про 

фінансовий стан. Тоді усі дізналися, що компанія витра-

тила на розробку нових продуктів і технологій близько 
$53 млн., а її дохід при цьому склав лише $2,5 млн. Цим 

пояснюється сурова по відношенню до споживачів цінова 
політика General Magic. Її кишенькові комп‘ютери були 

дорожче $3тис. за штуку, і тільки після виникненні про-

блем зі збутом компанія була вимушена знизити ціну на 
них до $1 тис.  Після цього не послідкувало і суттєвої 

технічної підтримки з боку перших інвесторів і дуже мало 

телекомунікаційних компаній використовували мову  
Telescript. 

В кінці 1995 р. Apple Computer оголосила про початок 

розробки власної операційної системи для кишенькових 

комп‘ютерів Newton. Але не тільки фінансові, але й техні-

чні результати діяльності  General Magic залишали бажати кращого. На 

початку 1996 р.  AT&T послідувала прикладу Apple і оголосила про 
закриття підрозділу  Personal Link.  Sony і  Motorola дотримала своє 

слово і випустили на ринок кишенькові комп‘ютери, які використову-

вали програмне забезпечення General Magic. Але збут цих комп‘ютерів 
був обмежений по тим же причинам, що і в продукції General Magic.  

Власне, проект по розробці нових світових технічних стандартів на 

цьому закінчився. General Magic припинила удосконалювати операцій-
ну систему Magic Сар  і мову Telescript и намагалося зберегти себе як 

ІТ-підприємство. Декілька раз воно змінювало стратегію: фокусувало-

ся то на системі голосового управління комп‘ютерами, та на випуску 
продуктів, які дозволяють отримувати голосові повідомлення, факси, 

електронну пошту, новини і біржові звіти з Інтернету. Але усі спроби 

виявилися марними. На протязі ІІ кварталу 2002 р. вартість акцій Gen-
eral Magic знизилася з $0,25 до $0,05 за штуку (при першій публічній 

емісії в 1995 р. вони котирувалися по $315). Восени 2002 р. компанія 

оголосила про самоліквідацію.  
Іншими словами, історію General Magic можна трактувати як 

«феномен руху на червоне світло». Причинами цього є:  

1) гординя – тобто, попередники з подібних ситуацій не знайшли вихід, 
але ми не такі – прорив в бізнесі здійснюють таланти, а таланти можуть 

зробити те, що «сірим» не під силу.  

2) нездатність протистояти спокусі. Ситуація на ринку була на користь 
спеціалістів Apple. Попит на кишенькові комп‘ютери-комунікатори був 

гарантованим. І це підтверджується сьогоднішніми об‘ємами їх прода-

жів. Засоби, як програмні, так і конструкторські також були. Інакше 
поставлена задача не була б вирішена в принципі. Проблема в тому, що 

General Magic вирішила її занадто пізно. А ще інвестор повинен мати 

не тільки гроші, але й бути єдино думцем. General Magic всього на 
всього не врахувала цю стару істинну і поїхала на «червоне світло».              
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Гарно складене резюме — перша умова успішного працевлаштування. Одним з найефективніших засобів саморек-

лами на ринку праці є вдало складене резюме. Резюме — це документ, за допомогою якого Ви можете звернути на 

себе увагу, зацікавити роботодавця своїми можливостями та професійними якостями і, отримати запрошення на спів-

бесіду. Конкуренція при працевлаштування досить значна, тому вміння презентувати себе роботодавцю має стати в 

нагоді кожному, хто шукає роботу. Основні вимоги до написання резюме: інформацію в резюме викладайте лаконіч-

но, правдиво і грамотно; не використовуйте абревіатури і специфічні терміни; надавайте тільки інформацію, яку мож-

на підтвердити; описуйте тільки позитивні сторони трудової біографії. Структура резюме: 1) прізвище, ім'я, по бать-

кові; 2) основні особисті дані: дата народження, адреса, телефон;  3) мета пошуку роботи (короткий опис посади, на 

яку Ви розраховуєте); 4) освіта та професійна підготовка (навчальні заклади, курси, отримана кваліфікація); 5) досвід 

роботи: подається у зворотній хронологічній послідовності, наголос робиться на найважливіші інформації; 6) додатко-

ва інформація (знання мов, уміння користуватися комп'ютером, ділові якості, наявність прав водія); 7) дата складання 

резюме (поточна). Складання резюме — дуже важливий процес. Інформацію, яку Ви викладає в резюме, доведеться 

часто повторювати та підтверджувати під час: написання листа-звернення до роботодавця з метою отримання роботи; 

розмови з роботодавцем по телефону; особистої співбесіди; заповнення форм та анкет під час прийому на роботу.         

 

 

Про що може спитати 

 роботодавець  

Чого не варто казати під час  

співбесіди  

Як краще відповісти на питання 

роботодавця  

Чому Вам потрібна саме ця  

вакансія? Чому Ви вважаєте, що 

впораєтесь з завданням?   

Розповідати свою біографію  Повідомити про те, що ти вмієш і  що 

здатен зробити для фірми   

Який у Вас досвід роботи?  

Чим Ви можете бути корисні нашій 

компанії?   

Перераховувати усі місця, де Ви пра-

цювали  

Детальніше розказати про свої досяг-

нення в напрямку, який цікавить фір-

му  

Як Вам вдалося впоратися з будь-

якою важкою ситуацією?  

Повідомляти незначні подробиці  ―Мені вдалося змінити ….., що прине-

сло значний прибуток фірмі‖.  Або 

розповісти, як Вам вдалося розв'язати 

кризову ситуацію   

Ваша найбільша слабкість?  Квапитися з самокритикою  Згадайте недоліки, які не впливають 

на Ваші професійні якості   

Що Вам відомо про нашу  

компанію?  

―Я збиралася дізнатися деяку інформа-

цію, але не встиг...‖  

―Я знаю, чим вона займається і що 

продає, яке місце належить їй в галу-

зі‖  

У Вас в резюме написано …. Розка-

жіть докладніше.  

―На жаль я  його складав дуже давно і 

не пам'ятаю деталей‖    

Давайте чіткі і короткі відповіді по 

суті. Підготуйтесь підкріпити фактами 

кожне твердження   

Ви готові пройти курси підвищення 

кваліфікації?  

―Ні, це мене не дуже цікавить‖  ―Так, я мріяв би бути в курсі нових 

досягнень в даній області‖  

Вам подобається працювати в ко-

манді?  

―Я б з радістю показав на що я здатен 

самостійно‖  

―Дуже подобається — і ось конкрет-

ний приклад‖  

Яким Ви бачите себе через 5 років?  ―Я займаю посаду, створену спеціаль-

но для себе‖  

Я збираюсь працювати всі ці роки у 

Вашій фірмі і сподіваюсь, що нові 

навички допоможуть моєму просуван-

ню по службі‖   

Який стартовий заробіток Вас вла-

штує?  

―Я готова погодитися на нижчий рі-

вень зарплати, яка передбачена для 

цієї посади  

―Я хотіла б більше дізнатися про цю 

роботу і своїх обов'язках‖. І дізнатися, 

яка середня зарплата передбачення 

для цієї посади (а ще краще дізнатися 

завчасно)  

Стор. 17 . Випуск №1—2011  



 

 

 

Кар'єра — процес захопливий і відповідальний. Звичайно, можливо, в один прекрасний ранок 

Вам зателефонує колишній однокласник і запропонує посаду свого заступника. Але, скоріше за 

все, досягати професійного успіху Вам необхідно буде самим, і  розраховувати не на випадок, а 

на себе.  Англійські дослідники вважають, що кар'єра тримається на трьох ―китах‖: професіоналі-

змі, комунікабельності і репутації. Навіть якщо Ви працюєте по спеціальності, почуваєте себе 

вільно на будь-якому підприємстві, а Ваша репутація не стала жертвою злих язиків, наведені ни-

жче поради допоможуть використати ці Ваші позитивні якості для професійного росту.  

1) Намагайтесь більше дізнатися про оточуючих Вас людей — чим більше ви дізнайтесь про 

партнера, начальника, колену, тим більше у Вас шансів завоювати їх повагу;     

2) Збирайте маленькі перемоги — з часом вони перетворяться на великий плюс;  

3) Шукайте нерозкриті можливості — вивчайте економіку, нові технології менеджменту, опа-

новуйте новітні інформаційні технологій, вивчайте іноземні мови, вдосконалюйтесь в тій справі, 

якою займаєтесь. А як тільки з'явитися можливість — використайте їх. Ваша цінність як спеціа-

ліста зросте.  

4) Будьте комунікабельними — відвідуйте зустрічі, презентації, виставки і знайомтесь з яко-

мога більшою кількістю людей, з якими в майбутньому можна співпрацювати.  

5) Слідкуйте за своїми манерами — будьте досконалими навіть у чомусь малому.  

6) Закріплюйте свої позиції — на замикайтеся на своєму колективі і на налаштовуйте колег і 

себе проти ваших конкурентів. Сьогодні взаємовідносини за рамками підприємства так само важ-

ливі, як і внутрішні.  

7) Знайомтесь з людьми, які знають більше Вас — їх знання допоможуть Вам підвищити Ваш 

рівень, що підвищить Вашу цінність як спеціаліста.  

8) Не відступайте від окресленої мети.  

9) Давайте Вашим підлеглим шанс проявити себе.      

10) Довіряйте своїм підлеглим — позитивне відношення налаштовує їх на робочий лад.  
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