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- пов’язані з соціальним статусом громадян (пра-

цюючі пенсіонери, самостійні працівники);
- пов’язані з нестандартними режимами робочо-

го часу (неповний робочий час, скорочений робочий 
тиждень, альтернативний робочий тиждень);

- пов’язані з нестандартними організаційними 
формами праці (сезонні й тимчасові роботи, самозай-
нятість) [1, с. 29–33].

Однак гнучкий ринок праці характерний розви-
нутим країнам. Ринок праці України є жорстким, 
що зумовлено економічними та соціальними пробле-
мами в країні, зокрема нераціональною структурою 
податків і соціальних виплат, які стримують пропо-
зицію робочої сили; неефективною системою оплати 
праці; відсутністю державної політики щодо трудо-
вої міграції; складністю запобігання безробіттю.

Застосування гнучких форм зайнятості визначи-
ло дуалістичний характер (двоїстість) ринку праці  
(Таблиця 1). 

Ми не погоджуємось з авторами, які розглядають 
вторинний ринок праці як неформальний сектор еко-
номіки. «Неформальний сектор» означає сферу еко-
номіки, на яку не поширюється законодавство, від-
сутній статистичний облік працівників, їх соціальний 
захист, тоді як на вторинному ринку праці уклада-
ються трудові контракти, тимчасові договори, угоди.

Західні спеціалісти вважають, що зовнішні ринки 
відповідають умовам циклічного розвитку виробни-
цтва, а внутрішні – структурним змінам.

Слід зазначити, що в економічній літературі й на 
практиці оперують поняттям приховане безробіття. Від-
повідно можна вважати, що прихований ринок праці 
охоплює робочу силу, на яку поширюється дія прихо-
ваного безробіття та визначається як надлишок робочої 
сили з низькою продуктивністю й інтенсивністю праці.

Висновки з проведеного дослідження. Підсумову-
ючи вищевикладене, можна зазначити, що сучасний 

стан розвитку суспільства вимагає особливої уваги до 
формування та ефективного розвитку ринку праці. 
Це можна реалізувати у двох площинах: конкретно-
економічній і теоретико-методологічній. У другому 
випадку в центрі уваги опиняється теорія ринку пра-
ці та її складові, де чільне місце відводиться поня-
тійному апарату.

Поділ ринку праці на первинний і вторинний, зо-
внішній і внутрішній, відкритий і прихований має 
важливе практичне значення як для регулювання за-
йнятості в підприємствах, так і для місцевих органів 
державної служби зайнятості, тому що дає змогу точ-
ніше аналізувати та прогнозувати стан ринку праці й 
відповідно розробляти заходи щодо його державного 
регулювання.
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У статті розглянуто підходи щодо визначення пріоритетів організації праці менеджера в сучасних умовах. Запропоновані 
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Постановка проблеми. Праця управлінців є 
невід'ємною частиною сукупної громадської праці, 
а сам менеджер, зазвичай, виступає як організатор 
роботи тієї чи іншої системи. Перед ним завжди сто-
їть завдання об’єднати персонал в єдине ціле й ви-
значити стратегічні напрями його діяльності, ско-
ординувати роботу функціональних підрозділів і 
безпосередніх виконавців. З огляду на те, що Укра-
їна переживає не найкращі часи, все значніше від-
чуваються наслідки кризи (у громаді, у політиці, в 
економіці), якісна праця менеджерів у всіх сферах 
суспільного життя стає чи не основною рушійною си-
лою, яка дасть змогу подолати стагнацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження цієї проблеми відображено в наукових пра-
цях зарубіжних і вітчизняних учених, таких як  
М. Виноградський, І. Вовчак, Я. Волейшо, Л. Довгань, 
П. Друкер, Н. Лукашевич та багато інших [1–6].

Проте аналіз публікацій дає змогу зробити висно-
вок, що особливості та проблеми організації управ-
лінської праці в сучасних умовах на вітчизняних 
підприємствах в умовах кризи недостатньо вивчені 
і є актуальними, що підтверджує важливість цього 
дослідження.

Постановка завдання. Саме тому метою статті є 
дослідження щодо визначення пріоритетів організа-
ції праці менеджера в сучасних умовах його функці-
онування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відо-
мо, що менеджмент є складовим елементом управ-
ління й порівняно з ним охоплює відносно вузьку 
сферу, що включає соціальні системи (людей), метою 
яких може бути виробництво товарів і їх реалізація, 
надання різних послуг споживачам у межах певної 
організації, яка діє в ринкових умовах.

Для досягнення цієї мети менеджери застосову-
ють сукупність функцій, принципів, методів, засо-
бів, за допомогою яких здійснюється цілеспрямо-
ваний вплив на соціальні системи. Серед найбільш 
дієвих (і, що важливо, найдоступніших) методів – 
раціональна організація праці. 

Як і будь-яка система, організація праці мене-
джера складається з сукупності елементів, які знахо-
дяться в певному зв'язку один з одним і утворюють 
єдине ціле. Елементи системи організації праці роз-
кривають її зміст, який можна визначити так:

1. Розподіл і кооперація праці.
2. Організація трудових процесів, методи праці.
3. Організація робочих місць.
4. Створення сприятливих умов праці.
5. Нормування праці.
Слід зазначити, що організацію праці можна роз-

глядати як в статиці, так і в динаміці. У статиці – 
це перелік елементів організації управлінської пра-
ці, у динаміці – ідеться про процес удосконалення 
елементів. Наукова організація управлінської праці 
пов'язана з організацією праці в динаміці, оскіль-
ки це безперервний процес її вдосконалення. Щось 
міняється в організації виробництва, в організації 
управління, у техніці – вимагаються зміни і в орга-
нізації управлінської праці.

Друга складова системи, про яку говорилося 
вище, нині привертає найбільшу увагу дослідни-
ків. Вона передбачає набір найбільш раціональних 
систем і методів виконання робіт. Критерієм (чи по-
казником) вибору є мінімальна трудомісткість робо-
ти при високій якості й оперативності виконання. І 
саме цей елемент організації праці менеджера нара-
зі можна кардинально оновити, перетворити його в 
додатковий ресурс, у генератор нових можливостей. 

Йдеться про автоматизацію та інформатизацію робо-
чих місць менеджерів за останніми досягненнями на-
уково-технічного прогресу. 

Перші кроки в цьому напрямі було зроблено 
останніми десятиліттями. Загалом наукова організа-
ція управлінської праці передбачає особливий підхід 
до вирішення всіх перерахованих елементів організа-
ції праці. Вона базується на ретельному аналізі всіх 
її складових, виявленні недоліків і позитивних мо-
ментів і пропозиції практичних заходів щодо їх удо-
сконалення, основаних на досягненні сучасної науки 
й передової практики. Однак особлива увага приді-
ляється інноваційним рішенням щодо автоматизації 
робочих місць управлінців.

Інформація в роботі менеджера є засобом обґрун-
тування рішення. Вона необхідна йому для успішно-
го виконання виробничих і соціальних завдань ор-
ганізації в конкурентному середовищі. Від повноти 
інформації залежить вірогідність того, чи буде ви-
роблено оптимальний варіант рішення або той, що 
має негативні наслідки. А в поєднанні з сучасними 
можливостями автоматизації створюються передумо-
ви для істотного підвищення якості і продуктивності 
праці менеджера. 

Під автоматизованим робочим місцем (далі – 
АРМ) розуміється професійно орієнтований комп-
лекс, що включає в себе технічні й програмні засоби, 
інформаційне й методичне забезпечення для вирі-
шення завдань користувача безпосередньо на робочо-
му місці в режимі діалогу з ЕОМ [2]. 

Кожне «інтелектуальне» робоче місце забезпечує 
роботу у багатофункціональному режимі й одночасно 
посилюється інтеграція управлінських функцій (див. 
рис. 1).

КОМПЛЕКСИ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ

Внутрішні зв'язки: 
інформаційні взаємодії

окремих завдань, комплексів 
і ділянок прийняття рішень

Зовнішні зв'язки:
взаємозв'язок з іншими 

підрозділами, організаціями, 
зовнішнім середовищем,

Рис. 1. Комплекс управлінських завдань менеджера

Основні завдання автоматизованих робочих місць 
менеджерів охарактеризовано на рис. 2.

За таких умов основними видами забезпечення 
АРМ менеджерів є такі: 

– організаційне;
– технічне;
– програмне;
– інформаційне.
Тобто, для ефективної роботи менеджера важливо 

створити на підприємстві єдину автоматизовану ме-
режу ПЕОМ, що передбачає взаємний обмін інфор-
мацією між усіма рівнями управління на базі сучас-
них засобів передачі даних. Автоматизована система 
управління являє собою сукупність економіко-мате-
матичних методів, технічних засобів (ЕОМ, засоби 
зв’язку, обладнання відображення інформації, пере-
дачі даних) й організаційних комплексів, що забез-
печують раціональне управління складним об’єктом 
(наприклад, підприємством) [2, с. 45].

За досвідом розвинутих країн, серед сучасних ін-
формаційних технологій АРМ керівника найбільш 
відомими є технології оперативного аналізу розподі-
лених даних (OLАР-технології), мережеві технології 
загального доступу, статистичні пакети, геоінформа-
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ційні системи (ГІС-технології), саsе-технології, сис-
теми підтримки прийняття рішень. Підвищується 
попит на автоматизовані HR-системи, які не тільки 
містять у собі технології, пов’язані з обліком, збором 
даних щодо персоналу, а й забезпечують вирішення 
складних питань гармонічного розвитку кадрів ор-
ганізації, управління людським капіталом. Слід за-
значити, що ринковими перевагами володіють HR-

системи, у яких враховується українська специфіка 
ведення бізнесу. Тому зараз спостерігається зсув ін-
тересу замовників у бік вітчизняних корпоративних 
обліково-аналітичних систем. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних систем електро-
нного документообігу та їхніх можливостей наве-
дений у таблиці 1. Більша частина систем електро-
нного документообігу виробляється закордонними 
постачальниками, хоча існують декілька успішних 
розробок від вітчизняних ІТ-компаній. 

Якісна інформаційна HR-система має забезпечува-
ти ефективне управління організаційною структурою 
підприємства і включати інструментальні засоби моде-
лювання кадрових процесів, оцінювати якісний і кіль-
кісний склад персоналу й прогнозувати потреби в ньо-
му, аналізуючи кваліфікаційні вимоги до посад тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Наукова 
організація управлінської праці може здійснюва-
тися при будь-якому рівні технічного оснащення. 
Що вища технічна оснащеність, тим більше можли-
востей для кращої організації управлінської праці. 
Якщо впроваджується нова техніка й не змінюєть-
ся організація управлінської праці, то ефекту або не 
буде, або він буде низьким.

Українські підприємства найближчими роками 
нагально потребують новітніх підходів до пошуку 
резервних можливостей розвитку. Менеджери всіх 
рівнів мають опанувати культуру вибору й експлуа-
тації комплексних інформаційних систем. Замовни-
кам слід більш прискіпливо вибирати HR-системи, з 
огляду на їхню функціональність, вартість, легкість 
настроювання й супроводу. 

Хоча останніми роками підсилюється експансія 
російських компаній-розроблювачів корпоративних 
HR-систем на регіональні ринки (із спробою витіс-
нення місцевих розробників), водночас спостеріга-
ється проникнення низки українських софтверних 
компаній на широкий ринок. Перспективні перетво-
рення ряду українських HR-систем мають стосува-
тися відповідності MRP-Стандартам (реалізації MRP-
Ядра в системах). 

Зрештою нова когорта менеджерів, бізнесменів 
значною мірою переглядає своє ставлення до новацій 
і в багатьох випадках вводить елементи ефективної 

Основні завдання АРМ адміністративного 
управлінського персоналу

інформаційна підтримка процесу прийняття 
рішень, спрямованих на ліквідацію відхилень від
плану: виявлення причин і винуватців, 
моделювання діяльності об’єкта управління

збір статистики з прийняття управлінських 
рішень

аналіз виробничої діяльності об’єкта управління 
й виявлення очікуваних відхилень від плану

одержання довідок про основні показники, що 
характеризують поточний стан виробничо-
господарської діяльності об’єкта управління

прийняття колегіальних рішень у процесі 
телефонних нарад, телеконференцій

контроль виконавчої дисципліни

контроль якості управлінських рішень підлеглих 
лінійних керівників

складання плану особистої роботи керівника з 
наступним нагадуванням строків виконання

Рис. 2. Основні завдання АРМ адміністративного 
управлінського персоналу

Таблиця 1 
Основні можливості систем електронного документообігу*

Систем
Можливість Б-Р ГД Д Е-Д СМ LN DIS DV LD O-W

Реєстрація документів + + + + + + + + + +

Ведення реєстраційної картки + + + + + + + + + +

Ведення номенклатури справ + + + + + + + + + +

Розпізнавання документів +/- + +/- + +/- +/- +/- +/- +/- +/-

Пов'язані документи + + + + + + + + + +

Прикріплені файли + + -/+ + + + + + + +

Робота зі словниками й довід-
никами + + + + + + + + + +

Строки доручень + - + + + + + + + +

Списання документу в архів + + + + + + - + + +

Ведення архіву електронних 
документів +/- +/- + + +/- + + + + +/-

Маршрутизація + - + + + + - + + +

Генерація звітів +/- +/- + + +/- + + + + +/-

Розмежування прав доступу + + + + + + + + + +

«+» – можливість є, «-» – можливості немає, «+/-» – неповна функціональність можливості

*Складено автором за даними [7–14]

Умовні позначки систем у таблиці: Бос-референт (Б-Р), Грандок (ГД), Справа (Д), Євфрат-Документообіг (Е-Д), 
CompanyMedia (CM), Lotus Notes (LN), DIS-Системи (DIS), DocsVision (DV), LanDocs (LD), Optima-Workflow (O-W).
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ  
У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

У статті розглядається проблеми формування конкурентоспроможності випускників вишів Автором запропоновано визна-
чення поняття конкурентоспроможності та досліджено підходи до понять компетентність, компетенція, проаналізовано модель 
особистої конкурентоспроможності випускників та європейський досвід.
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Дидковская Е.Г. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОCНОГО ПОДХОДА
В статье рассматриваются проблемы формирования конкурентоспособности выпускников вузов. Автором предложено 

определение понятия конкурентоспособности и исследованы подходы к понятиям компетентность, компетенция, проанализиро-
вана модель личной конкурентоспособности выпускников и европейский опыт.
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Didkivska O.G. GRADUATES’ COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF COMPETENCY APPROACH
This article views the problem of forming of graduates’competitiveness. The author gives a definition of competitiveness and studies 

the approaches to the concepts of competence, analyzes the model of graduates’ competitiveness and European experience.
Keywords: competitiveness of college graduates, kompenetnist, competence, personal competitiveness.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Роз-
глядаючи конкурентоспроможність випускника на 
ринку праці як економічну категорію, можна зі-
штовхнутись зі складністю й неоднозначністю цього 
поняття. Конкурентоспроможність молодої людини 
можна розглядати з різних точок зору: як джерело 
максимального задоволення працівником ринкової 
потреби в товарах і послугах, як властивість здатнос-
ті до праці, як властивість людського капіталу, як 
здатність суб'єкта управляти своїми конкурентними 
перевагами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конку-
рентоспроможності випускників закладів освіти при-
свячено низку робіт науковців, зокрема О.А. Грішно-
вої., Л.М. Колєшні, І.С. Кравченко, Е.М. Лібанової, 
Л.С. Лісогор, І.Л. Петрової, М.В. Семикіної, В.В. Оні-
кієнко, О.І. Цимбала, Р.М. Нурєєва. Аналіз публі-
кацій підтвердив, що при визначенні поняття кон-

курентоспроможності випускників вишів у вчених 
немає єдності в поглядах, тому є потреба продовжу-
вати дослідження цієї проблеми.

Метою статті є вивчення суті наукового понят-
тя «конкурентоспроможність випускників вишів» та 
аналіз іноземного досвіду. 

Основний матеріал. Роботодавці з одного боку, а 
система вищої професійної освіти – з іншого, стоять 
перед загальною проблемою невідповідності між по-
питом і пропозицією кваліфікованих працівників на 
ринку праці. За ситуації слабкої прогнозованості по-
яви нових робочих місць з гідними умовами оплати 
і змістом професійної трудової діяльності (за спеці-
альностями, кваліфікаціями), за дефіциту трудових 
ресурсів («демографічна яма»), що посилюється, все 
частіше виникають локальні перекоси «притоку – 
відтоку» кваліфікованого персоналу. Серед причин –  
різна динаміка процесів підготовки й поставки «про-

організації праці, раціональнішого використання ро-
бочого часу. Адже на сьогодні від якісної організації 
праці, ефективної діяльності кваліфікованого мене-
джера залежить продуктивність праці, ефективність 
використання виробничих фондів, собівартість про-
дукції і загалом розвиток української економіки.
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