èíåðã³ÿ

Âñåóêðà¿íñüêèé ùîêâàðòàëüíèé
à í à ë ³ ò è ÷ í î ì
ì å ò î ä è ÷ í è é æ ó ð í à ë ç á ³ ç í å ñ îî ñ â ³ ò è

Видається з листопада 2000 р.
Засновник
Центр інновацій та розвитку
Головний редактор
Павло Шеремета

Заступник головного редактора
Віталій Чуба
Директор проекту
Олександр Сидоренко
Дизайн і верстка
Сергій Горбачов
Літературний редактор
Віктор Дудко
Журнал зареєстровано
Державним комітетом інфор"
маційної політики, телебачення
та радіомовлення України.
Свідоцтво серія КВ №4674
від 10 листопада 2000 р.
Над номером працювали:
Г.Каніщенко, О.Бакланова,
Т.Савицька, А.Голоктіонова,
О.Виноградов, Л. Єсипенко
Адреса редакції:
Вул. Еспланадна, 28, офіс 6
01023, м.Київ"23
Тел./факс (044) 248 7239,
(044) 248 7249
E"mail: synergy@idc.org.ua
Web: www.synergy.edu.ua
Погляди авторів статей можуть
не збігатися з позицією редакції,
засновника чи видавця.
Журнал "Синергія" є спільним
виданням Консорціуму
із удосконалення менеджмент"
освіти в Україні
і Центру інновацій та розвитку
Діяльність із удосконалення
бізнес"освіти в Україні
фінансується Агентством США
з міжнародного розвитку (USAID)
При передруку матеріалів
посилання на "Синергію"
обов'язкове
Підписано до друку 10.11.2000
Формат 60х84/8 Тираж 2000 прим.
Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 5,60.
Обл."вид.друк. арк. 5,27
Віддруковано
в ТОВ “Вета”,
Вул. О.Гончара, 30"А,
Київ"54, 01054, Замовл. № 873

№1, 2000

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ:

БІЗНЕС.ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ
Геннадій КАНІЩЕНКО
Вісім принципІв досягнення успіху в сучасному бізнесі
та завдання української бізнес"освіти ..............................3
Вільям РУДЕЛІУС
Тренінги і освіта з бізнесу в Україні:
кілька уроків, нелегко здобутих Заходом.........................8
Пьотр ПЛОШАЙСЬКИЙ
Реформа навчальних програм у Гарвардській школі
бізнесу: модель для наслідування чи “просто цікаво”? .......13
Павло ШЕРЕМЕТА
Бізнес XXI століття: глобальний, віртуальний,
динамічний, невагомий... А освіта?................................17
Мік МЮЛЛЕЙ
CEUME: синергетичний ефект......................................21

ALMA MATER
Олексій ВИНОГРАДОВ
Інтернет"представництво вузу: українська ситуація ...........25
Ігор КАТЕРНЯК
Бізнес"освіта та технології електронного
дистанційного навчання ..............................................28

МЕТОДИКИ
Віталій ЧУБА
Антидепресант, або Стрес як навчальний засіб ................30
Хто пише найкращі кейси
Знайомимо з переможцями Всеукраїнських конкурсів
ситуаційних вправ Олександрою БАКЛАНОВОЮ
та Оксаною АНДРОЩУК............................................34
CEUME та IDC...
...називають переможців третього Всеукраїнського
конкурсу кейсів........................................................36
...оголошують умови проведення четвертого .................37

РЕАЛІЇ БІЗНЕСУ
Богдан КУПИЧ
“Найкраще, коли твоя команда працює на світовому рівні” ..38

ЗВОРОТНИЙ ЗВ‘ЯЗОК
Дмитро ДЖЕДЖУЛА
Навчання в роботі – робота в навчанні............................43
Лідія КОНДРАТИК
Бізнес"освіта очима студентів ......................................45
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

 Центр інновацій та розвитку, 2000

Сторінка редактора

Äîðîã³ äðóç³!
Протягом останніх років ми неоднора
зово скаржилися один одному на відсут
ність в Україні хорошого журналу для
тих викладачів бізнесосвіти, які вважа
ють, що нашим головним клієнтом є біз
нес. Для тих викладачів, які переконані,
що у менеджменті не може бути єдиного,
ідеального шляху, що лідерські здібності
наших випускників є настільки ж важли
вими (якщо не важливішими), ніж фунда
ментальні знання. Для тих викладачів,
які не приймають на віру моделі, закони
і правила, а готові шукати власний шлях
до майстерності й успіху, не озираючись
ні на кого, крім студентів; які готові йти
на ризик, помилятись, вчитись і пробува
ти ще раз.
Ми, напевне, почуємо сло
ва про надмірну амбітність,
Синергія – від грецького але все ж вирішили припи
нити скаржитись і спробу
слова "синергос" –
досягнення посилюючого вати створити такий жур
ефекту внаслідок
нал під назвою "Синергія".
взаємодії окремих
Ми вибрали таку назву,
складових елементів
оскільки ми справді віримо
в синергію щонайменше у
трьох вимірах:
Q

Синергія між бізнесом і освітою

Бізнесосвіта зобов'язана дати україн
ському бізнесу талановитих, амбіційних,
енергійних і компетентних лідерів, які
менше скаржитимуться на хижих інозем
них конкурентів і нездалі українські зако
ни, а більше думатимуть про те, як швид
ше дати споживачам якісніші і дешевші
товари та послуги.
Успішніші і багатші підприємства, у
свою чергу, будуть вимагати більше ви
пускників і тренінгів від бізнесосвіти,
а отже – ми допомагатимемо один од
ному.

R Синергія між закладами

бізнесосвіти

Автори статей першого номера журна
лу представляють навчальні заклади, які
жорстко конкурують між собою. Однак
ми усвідомлюємо необхідність співпраці
– передовсім з метою забезпечення спри
ятливого правового поля для розвитку
української бізнесосвіти, популяризації
послуг, які надаються нею, і проведення
спільних досліджень. Журнал "Синер
гія", який сам є продуктом співпраці кон
курентів, буде всіляко заохочувати і під
тримувати таке об'єднання зусиль.
S Cинергія

між викладачами
і студентами

Є хороша приказка: "Коня можна підвес
ти до води, але його не можна примусити
напитися". Бізнесосвіта неможлива без
вимогливих і наполегливих студентів, які
не просто отримують готові знання, а бе
руть активну участь у подекуди складному
і болючому народженні Знань.
Світ змінюється занадто швидко, щоб
ще витрачати час на з'ясування того, хто
головніший в українській бізнесосвіті.
Давайте вчитись один у одного. Давайте
діяти. Давайте рухатись уперед. Ми не
бачимо жодних перешкод, що можуть за
вадити Україні стати східноєвропей
ським економічним чудом ХХІ століття.
Ми не бачимо жодних перешкод, що мо
жуть завадити Україні мати у ХХІ століт
ті бізнесосвіту світового рівня (див. тему
номера). А відтак, ми не бачимо жодних
перешкод, що можуть завадити Україні
мати якісний журнал для викладачів уп
равлінських дисциплін.
Зробити все це ми можемо лише разом
з Вами, і в цьому теж є синергія.

Отже, в добру путь, друзі!
Команда “Синергії”
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Вісім принципів досягнення успіху в сучасному бізнесі та завдання української бізнес$освіти

Â³ñ³ì ïðèíöèï³â äîñÿãíåííÿ
óñï³õó â ñó÷àñíîìó á³çíåñ³
òà çàâäàííÿ óêðà¿íñüêî¿ á³çíåñ-îñâ³òè

Геннадій КАНІЩЕНКО

Сучасний світ бізнесу змінюється блискавично. Те, що було
далеким учора, стає буденним, і ми часто не уявляємо, як
нам вдавалося жити без "зручностей цивілізації". Це стосу
ється передовсім нових технологій у сферах як комунікації,
так і виробництва товарів та послуг.

Інтервенція сучасних засобів комунікацій,
попри невтішність порівняльних цифр, що
вказують на темпи їх розповсюдження в Ук
раїні, все ж приголомшує своїм натиском.
Інформаційні технології роблять ринки
прозорими, як ніколи.
Незадоволений попит знаходить пропози
цію так само просто, як це могло б бути хіба
в господарстві Робінзона Крузо  усі ресурси
лежать на долоні (читай – екрані монітора).
Ринки практично перестають бути націо
нальними, оскільки зв'язок з клієнтом, що зна
ходиться за тисячі кілометрів, можна встано
вити навіть швидше, ніж із сусідом по офісу.
Ринок стає простим. Ринок стає складним.
Зі зростаючою навалою інформації все важ
че справлятися і компаніям, і їх клієнтам, а в
ебізнесі все важче стати помітним навіть за
хідним компаніям з їх потенціалом просуван
ня, не кажучи вже про знекровлені україн
ські. Параноїдальність бізнесу та намагання
конкурувати зі своєю ж продукцією перетво
рюється на норму. Проміжки між виведення
ми нового продукту на ринок все скорочу
ються завдяки безмежним можливостям су
часних виробничих технологій та інвестиці
ям у розвиток.
Для українського бізнесу глобальні зміни
вже самі по собі є викликом. Ці зміни вияв
ляються як даність, за динамікою якої важ
ко встигати. Щоденно з'являються інфор
маційні можливості, які роблять наші по
передні досягнення в освоєнні технологій
застарілими. І тому відрухово з'являється
бажання переконати себе в тому, що гло
бальні процеси – "це правда, але наразі не
в Україні".

Тим паче, що проблем у наших підпри
ємств вистачає і без Інтернету. Відсутність
легкодоступних грошових та технологічних
ресурсів, складність спілкування з "турбот
ливою" державою та постачальниками енер
гії, неповага до контрактів та позичальни
ків, незацікавлена робоча сила та гіпнотич
ний переляк перед загрозою зовнішньої
конкуренції ("захистимо вітчизняного ви
робника, зв'язавши його по руках та ногах і
відгородивши від "іно
Ринок стає простим.
земних хижаків" протек
Ринок стає складним
ціоністською сіткою").
І так далі  перелічува
ти можна довго. Дійсно, виникає бажання
опустити руки і чекати встановлення спра
ведливості всевишніми (читай: Президент,
Кабінет Міністрів, Верховна Рада) та нарі
кати на те, що все немає порозуміння між
отцем, і сином, і святим духом.
На щастя, таке бажання виникає не у всіх та
не завжди. Зараз вже легше згадувати успішні
торговельні марки українських підприємств,
ніж це було ще кілька років тому. Справляють
враження і менеджери, з якими доводиться
зустрічатися як у ході міжнародної програми
МБА, що її проводить Київська бізнесшко
ла, так і в рамках консалтингової діяльності
Центру розвитку менеджменту.
Передовсім – своїм рівнем бізнесової осві
ченості, бажанням досягти успіху та енерге
тичним зарядом, спрямованим на це, попри
всю невизначеність середовища, в якому ми
працюємо. Без огляду на те, в якій сфері во
ни докладають свій управлінський талант,
все ж, мабуть, можна виділити загальні прин
ципи успішної діяльності на нашому ринку.

Геннадій КАНІЩЕНКО – декан Київської бізнес$школи та партнер Центру розвитку менеджменту (CMD$Kyiv). Має
досвід викладання як в Україні, так і в Сполучених Штатах Америки. Професор бізнес$стратегії та організаційного
розвитку в Київській бізнес$школі та Міжнародному християнському університеті. Сфера наукових інтересів –
у сфері розвитку організації, стратегії бізнесу та стратегічного маркетингу в умовах невизначеності.
% gk@cmd.relc.com

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

3

Бізнес$освіта ХХІ століття

Принцип 1.
"Забудь про манну небесну,
або Розраховуй тільки
на свої сили"

Нарікання на не
сприятливе законо
давче, політичне та
економічне середови
ще бізнесу в Україні
зрозумілі і цілком виправдані. Суперечливі
закони, надмірні податки, корумпована та
низькопрофісійна влада, низька платоспро
можність споживача, безумовно, визнача
ють фон та характер ділової активності.
І, на перший погляд, закономірними
виглядають аргументи на зразок: "Змініть
законодавчу базу, і ми станемо успішними".
Упорядкування законодавства та механіз
мів оподаткування дасть поштовх підприєм
ницькій діяльності. Цей факт усвідомлений
практично всіма і настільки давно, що ми
моволі виникає підозра (оскільки майже

нічого не змінюється), що причиною тупцю
вання на місці є не просто традиційна неп
рофесійність наших органів влади, а чиясь
вигода. Але не це є предметом нашої уваги.
Давайте задамося питанням: "Чи призведе
зміна середовища до того, що непомітні сьо
годні підприємства автоматично стануть по
мітними, як тільки наступить "світле майбут
нє"?” Чи є у нас підстави розраховувати на те,
що сприятливіші загальні умови функціону
вання допоможуть певним підприємствам
вирізнитися зпоміж безлічі інших і завоюва
ти довіру споживача?” Сприятливіші умови
функціонування будуть сприятливішими для
всіх. Зміна правил гри на краще піднесе за
гальний рівень ділової активності в країні,
але не означатиме створення конкурентних
переваг для окремих підприємств.

Не раз доводилося ма
ти справу на семінарах
та конференціях з та
кою ситуацією. Прово
диться кейс, в його ос
нові – досвід підприємства, що працює на ук
раїнському або західному ринку. Як правило,
досвід позитивний. В аудиторії – керівники
державних підприємств, які планують при
мусоводобровільну реструктуризацію, зу
мовлену тиском держави та принадливою
можливістю взяти участь у черговому проек
ті під егідою західного фонду.
Інтерес до досліджуваного у кейсі прикла
ду – мінімальний. Причини успіху встанов
люються швидко. Як правило, вони опису
ються однією з таких формул:

умовах. Що привело їх до успіху там, де він
неможливий за визначенням? Бачу скептич
ну посмішку "середнього українського ме
неджера". Звичайно ж, тут щось нечисто.
Зв'язки з бюрократією, або хабарі, або щас
лива інвестиція, або...
Але головне не в цьому. Давайте подумає
мо про дві принципові речі.

Принцип 2.
"Поважай досвід інших"

• А. "Так у них же були гроші (обладнання, рек
ламна підтримка, західний партнер, зв'язки з
державними органами) на те, щоб усе це зроби
ти. Дайте гроші (обладнання, рекламну під
тримку, західного партнера, зв'язки з держав
ними органами) нам, і ми будемо не гірші"
• Б. "Теж мені, порівнюєте наші умови з умовами
у США (Німеччини, Польщі, Кореї)".

Ми схильні бачити причини успіху інших у
випадковостях та сприянні можновладців, а
причини наших невдач – у зовнішніх неспри
ятливих обставинах. У цьому – одна з найсут
тєвіших проблем сучасного українського біз
несу, бо така логіка вводить бізнес у стан заці
пеніння і пасивного очікування на шанс.
Успішні підприємства щасливі шанси ство
рюють власними руками. Зараз ми можемо
легко згадати приклади підприємств, що
зміцніли та стали помітними саме в таких
4

Поперше, чи всі ці методи підтримки такі вже
ненормальні? Чи можна вважати ненормаль
ним щось, що домінує в економіці? На жаль, на
ша економіка працює САМЕ ТАК, і той, хто
цього не визнає, має високі шанси перетвори
тися на стороннього спостерігача за бізнесом.
Подруге, чи можна вважати, що кетчуп "Чумак"
користується популярністю серед споживачів
через вищеозначені речі, а комп'ютер у вико
нанні "Квазармікро" є якісним тільки тому, що
президент компанії Уткін – дорадник уряду?
Можна говорити, що компанія "Київстар" утри
мує сильні позиції на ринку завдяки близькості
менеджменту та власників до оточення прези
дента країни, але не можна ж заперечувати, що
успіх наступу компанії на позиції колишнього
монополіста мобільного зв’язку UMC пов'яза
ний із вдалою маркетинговою пропозицією та
просуванням продуктів на ринку.

Колись нас виселили з акваріуму. У ньому
протягом семидесяти років ми жили. Життя
було не надто різноманітним, середовище –
дистильованим. Господар акваріуму не те
щоб дуже дбав про нас, – усе було скромно,
але і стабільно. Нічого не змінювалося, воду
міняли регулярно, світла та тепла було до
сить.Та одного дня щось сталося, і вміст ак
варіуму разом з нами вихлюпнули у досить
Синергія, №1, 2000
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каламутний від отруєних стоків ставок, в
якому, до того ж, завелися хижаки. Що нам
робити? Чекати, коли хтось той ставок ви
чистить від нечистот та повиловлює хижа
ків? Але мільйони років тому динозаври
теж, мабуть, нарікали на несприятливість се
редовища і розраховували, що хтось почує їх
нарікання. Всі знають, чим це закінчилося.
Чи варто наслідувати їх сумний приклад?
Може, краще навчитися дихати в каламут
ній воді і намагатися грати за новими пра

вилами? Є компанії, які зуміли це зробити.
Сам по собі їх досвід – якщо ми налаштовані
на імітацію їх поведінки, і тільки – може ви
явитися абсолютно неприйнятним для нас.
Успіх компанії, як правило, пов’язаний з
комбінацією факторів різного характеру, і
відтворити їх саме в комбінації часто не
можливо.
Але вивчення чужого досвіду та проекту
вання його на свій бізнес може допомогти у
створенні ідей щодо напрямку руху.

Амбіції, визначення цілей, що суттєво пере
вищують наявні ресурси, здатність підтриму
вати віру в свої сили завжди були необхідними
передумовами самостійної незалежної діяль
ності. Складність полягає в тому, що дотри
мання таких передумов, як правило, є досить
складною справою на практиці. Навіть успіш
ні компанії на певному етапі свого розвитку
відчувають силу інерції; цінності, які раніше
допомагали досягати успіху, не дають побачи
ти нове, а характер відносин у компанії, що
склався на шляху до успіху, перетворюються
на пута при подальшому просуванні.
Колись у своїй чудовій книжці "У боротьбі
за майбутнє" Гері Хамел та С.К.Прахалад вка
зували на основи вдалого погляду на напрям
ки розвитку бізнесу. Серед них – здатність
позбутися короткозорого погляду на ринки
та концепції продукту, вміння відмовитися
від традиційного сприйняття співвідношен
ня ціни та продукту, розвиток безмежної ці
кавості у організації. Інколи краще навіть не

знати, що задумане є
Принцип 3.
неможливим, оскіль
"Немає
нічого
неможливого"
ки наші "штапми сві
тосприйняття" зав
жди засвідчать, що поставлених цілей досяг
ти неможливо. Але наскільки наші стереоти
пи відповідають динамічній дійсності?
Разом з тим досвід, який ми отримуємо че
рез навчання та практику, виховує не що ін
ше, як штампи. Успішні дії в минулому ляга
ють в основу стереотипу про бажану пове
дінку. Спостереження за закономірностями
успіху лягають в основу наукових концеп
цій, тобто стереотипів. Що прикро, так це
те, що стереотипи багато в чому схожі у
більшості менеджерів.
У таких умовах нестандартна поведінка
стає основою довготривалого успіху, бо во
на дає можливість відрізнитися від інших, і
її (через стереотипи інших) важко імітува
ти. Звідси і похідний принцип успіху: "Знай
теорію, щоб робити навпаки".

Одним з найбільших викликів лідера є прий
няття рішення про те, на що скеровувати зу
силля – на вирішення рутинних питань бізне
су чи на "високе", тобто на розробку стратегії.
З одного боку, кожного дня на нас звалюються
тонни роботи, і якщо вона не буде виконана,
наш бізнес, як нам здається, розвалиться.
Щодня від нас чогось очікують наші спожива
чі, постачальники, уряд, громадськість, члени
організації. Щодня ми повинні реагувати на
рухи конкурентів. Усе це вимагає негайної дії.
І все це спричиняє такий шалений ритм робо
ти, що годі й думати про стратегію.
Більше того, стратегічна орієнтація знахо

диться часто в кон
Принцип 4.
флікті з можливістю
"Не відкладай стратегію
досягнення сьогод
на завтра"
нішньої прибутковос
ті, бо ж вимагає інвес
тицій у створення ресурсів для майбутнього.
Відсутність прибутку навряд чи сподобаєть
ся власникам.
З іншого боку, оскільки націленість на ко
роткострокові завдання домінує, то компа
нії, які думають про своє унікальне позиціо
нування на ринку вже сьогодні, самим цим
фактом виділяють себе з натовпу і приверта
ють увагу споживача.

"Я тут тільки працюю", – така позиція до
сить типова. Навіть серед вищого управ
лінського персоналу. Із цього випливає ба
гато наслідків. Ми не намагаємося стрибну
ти вище голови, ми "не висовуємося", не

погоджуємося сприй
Принцип 5.
"Стався до компанії так,
мати середовище та
ніби вона – твоя власність"
ким, як воно є, ми діє
мо за підручником,
прагнемо до "формального" благополуччя.
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Бізнес в Україні є унікальним передов
сім тим, що він знаходиться в досить ди
кому процесі становлення. У ньому бага
то "сірого" і "чорного", часто використо
вуються заборонені прийоми. У таких
умовах виживають компанії, про які дба
ють, як про власну дитину. Причому дба
ють не формально, виставляючи "галоч
ки" напроти "заходів", а всією душею. Тоді
наша турбота вимагатиме від нас гнучкос
ті, мімікрії, творчості в маніпулюванні
людьми, тверезості у сприйнятті навко
лишнього світу, інноваційності в обслуго
вуванні клієнта.
Цей принцип пов'язаний з двома суттє
вими похідними вміннями.
Вміння 1. Бачити головне за деталями.
Більшість подій, тенденцій, явищ як у
житті загалом, так і в бізнесі не є чітко
структурованою. До них не пришпилені
визначення, взяті з підручників мене

джменту. Але те, що видається пожежею
сьогодні, часто є симптомом глибших
проблем. Відсутність високих стандартів
в обслуговуванні клієнтів, виробництві
продукту, ставленні людей, коливання
цих стандартів часто пов'язані з відсутніс
тю розуміння "а що ж ми робимо як ком
панія", тобто відсутністю бачення та стра
тегії.
Вміння 2. Швидка реакція за відсутності
відруховості. Швидка реакція на будьякі
зміни потрібна, але часто вона буває реф
лекторною. Рефлекси пов'язані зі стерео
типами, які ми в собі виховуємо. Але стан
дартних ситуацій все менше, і рефлекси
можуть нас підвести. Та навіть якщо наша
реакція видається вдалим кроком, вона
знову ж таки може бути спрямованою
проти симптому, а тому дуже дорогою, бо
означає затрату енергії, що не вирішує
проблему.

Істина
настільки
очевидна, що годі й
говорити про неї.
Однак ось типовий
приклад. Невелика
дизайнерська компанія, що ствердилася
на ринку одного з обласних центрів, вирі
шила створити представництво в Києві.
Мотиви прозорі – київський ринок наба
гато більший, компанія має досвід, екплуа
тує дешеву робочу силу, має доступ до якіс
ної сировини та матеріалів, тож усі конку
рентні переваги в руках. У рідному місті
компанія має репутацію надійного та якіс
ного партнера, виконала безліч контрак
тів, фотографії результатів роботи –
оформлених приміщень – ледь вмістилися
в досить об'ємному альбомі. Є що показу
вати столичним клієнтам.
Після шести місяців роботи на київсько
му ринку компанія не отримала жодного
замовлення. Все зупинялося на стадії під
готовки дизайнерського вирішення та об
говорення ціни. Клієнти були незадоволе
ні термінами підготовки пропозиції і роз
раховували на нижчі ціни. Менеджмент
компанії знизував плечима і не розумів,
чому потенційні клієнти відмовляються
продовжувати переговори. "Ми ж робимо
все так само, як вдома, там це всіх влашто
вує. А ціни – так вони ж на "київському"
рівні. Чим же вони невдоволені?" – розду
мували вони.

Господарі компанії стали жертвою що
найменше трьох хибних уявлень:

Принцип 6.
Бізнес успішний не тому,
що він "може", а тому,
що хтось це купує
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1.Вважається, що столичні компанії в погоні
за престижем практично не думають про
гроші, яких у них – хоч греблю гати.
2.Вважається, що поступливість при обгово
ренні умов контракту послаблює позиції
компанії на наступних переговорах та імідж
якісного виробника.
3. Вважається, що ритм життя в Україні – укра
їнський, хоча він різний у різних містах і ре
гіонах залежно від ступеня розвитку ринку
та рівня конкуренції.

Український бізнес часто поводиться
так, ніби те, чим він займається, робить
ся востаннє під девізом "вкрав і втік".
Насправді компанія могла б з огляду на її
потенціал давно стати відомою в Києві,
якби:
1. Якісно виконала декілька перших замов
лень за умов беззбитковості.
2. Узгодила б ритм своєї роботи з ритмом ро
боти клієнта.

Дати клієнту трохи більше, ніж те, за що
він заплатив, – простий та перевірений
спосіб утвердження на ринку. Краща
якість за такої ж ціни. Зробити швидше,
ніж передбачено домовленістю. Надати
пільги при обслуговуванні. Або безплатні
послуги, що часто компанії нічого не кош
тують. Клієнт любить, коли про нього дба
ють. За це він платить відданістю та поши
ренням доброї слави про нас.
Синергія, №1, 2000
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Люди, які працюють на нас, теж мають потре
би, думки, сім’ї, хобі, характер. Те, що ми досяг
ли вищих щаблів організації, ще не означає, що
ми кращі, розумніші, талановитіші, ніж ті, ким
ми керуємо. Дізнаватися про те, що їх спонукає
до дії, і використовувати це знання при маніпу
люванні людьми для досягнення інтересів орга
нізації, – запорука успіху менеджера.
"Теж мені новина!" – вигукне читач. І він ма
тиме рацію. Нічого нового. Але як ми це вті
люємо в життя? Системи оплати праці часто
не відображають коливання результативності.
Посадові інструкціїї ніяк не пов'язані з цілями
підприємства і лежать, густо вкриті пилом, на
верхніх полицях канцелярських шаф. Рівень
зарплати розраховується за принципом "вис
тачить і стільки". Додаткові незарплатні мето
ди заохочування – страхування, відпочинок,
пільговий відпочинок – залишилися в далеко
му ненависному минулому.
З іншого боку, після відвідування семінарів з
лідерства та сучасних методів мотивування ми
починаємо лякати людей незнайомими слова
ми на кшталт "синергія" та "парадигма" і чіпля
тися до них з надокучливим "давай працюва
ти, як одна команда".
Наука розвивається та ускладнюється. Це відоб
ражається в розвитку категорій та понять. Але ін
коли, спостерігаючи за ходом семінару для бізнес
менів, ловиш себе на думці, що це все вже колись
було. Хто з досвідчених викладачів не пам'ятає, як
"за соціалізму" закономірності господарського
Наше ставлення до держави теж повинно зміни
тися. Держава – не ворог, вона така, якою є, так са
мо, як погода, від якої нікуди не подінешся, або
дружина, яку нелегко перевиховати. Ми не повин
ні бути закоханими в державу. Ми просто повинні
перестати сприймати її як дитина, що боїться не
прогнозованого покарання від неврівноваженого
дорослого. Давайте поміняємося ролями і стане
мо на місце дорослого, який має справу з "важким
підлітком" з усіма проблемами росту. Тоді і правила
поведінки щодо державипідлітка змінюються:
1) Задовольняй тільки базові потреби. Держава лю
бить робити борги, не може без жестів та атрибутів,
і у неї теж є діти. Все це вимагає ресурсів.
Оскільки сама вона нічого не виробляє, взяти їх во
на може тільки у нас, її господарів. І так чи інакше
візьме, оскільки вважає, що без неї ми не обійдемо
ся, тому і дбає про своє здоров’я.
2) Дбай про її розвиток. Виховуючи дитину, ми прагне
мо прищепити їй принципи поведінки та цінності,
показуючи, що їх дотримання зумовлюватиме ду
шевну рівновагу та полегшуватиме життя. Державу
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життя пояснювались че
Принцип 7.
рез туманні "вихідні від
"Користуйся здоровим
носини", "основні зако
глуздом, намагаючись
ни" та "ключові супереч
згуртувати людей
навколо себе"
ності". На щастя, тоді в
більшості випадків ме
неджерам не потрібно було приймати стратегічні
рішення, тож непотрібно було і ламати голову над
тим, з якого боку підійти до того "вихідного".
Зараз виникає те ж відчуття – наука стає само
достатньою, їй затишно у цій самодостатності,
добре живеться без менеджера, оскільки він
часто тільки заважає, відмовляючись їй вірити.
Успішні менеджери скоріше покладаються
на здоровий глузд, а не на наукові побудови. А
здоровий глузд полягає ось у чому:
· Людям потрібно платити зарплату, яка не прини
жує їх гідності і не змушує оглядатися навсебіч у
пошуках додаткових заробітків.
· Людям потрібно довіряти. Довіра цінується біль
ше, ніж гроші.
· Людей потрібно виховувати власним прикладом.
Ніхто не віритиме в цінності, які не практику
ються проповідником.
· У людях потрібно виховувати лояльність. Вона
виховується грошима та довірою. І власною ло
яльністю до своїх підлеглих.
· Людей потрібно вчити працювати разом: "вдеся
тьох і батька легше бити".
· У людях потрібно виховувати відчуття мети. Ме
тою найчастіше є щасливий клієнт. Він нам пла
тить свої гроші.
треба наштовхувати на мудрі рі
шення, враховуючи всі мотиви та
Принцип 8.
"Не дратуй богів"
потреби, які вона має. Як і у ви
падку з окремою людиною, треба
довести, що їй (читай – функціо
нерам, коаліціям, партіям) це вигідно.
3) Не провокуй агресивний настрій. Пунктуаль
ність та ввічливість насамперед. Чи варто від
стоювати свою позицію у суперечці з підліт
ком, поведінка якого визначається гормонами,
а не розсудливістю?
4) Роби вигляд, що недочув або неправильно зро
зумів, коли йдеться про безпідставні вимоги
(золоте правило бізнесу – відтягуй терміни
виплати боргів до останньої секунди).
5) Не розраховуй на те, що важкий підліток буде
поводитися, як янголятко. (Дивись вище – про
манну небесну.)

Звичайно, це вимагатиме певної зміни сві
тогляду. Передовсім завдяки вихованню са
моповаги, віри у свої сили та позитивного
сприйняття світу.
7
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Принцип
без порядкового номеру

"Ніколи не визначай кількість принципів чи способів поведінки –
завжди знайдеться ще один, що зробить нечинними всі попередні".

"І до чого це все?" –
мабуть, не раз задався
Висновки для освітян
питанням читач, якщо
дійшов до цього місця в
тексті. Головний висновок полягає в тому, що
принципи успішної роботи в непевному укра
їнському середовищі вимагають від менедже
рів навиків, не пов'язаних із формальною осві
тою. Успіх багато в чому залежить не від знань
формул та визначень, а від, здавалось би, суто
людських якостей, таких, як здатність до ба
чення не окремих явищ, а їх взаємозв'язку у
процесі розвитку; вміння спілкуватися, розумі
ти мотиви інших – конкурентів, споживачів,
держави, підлеглих; уміння відкидати старі
знання та подивитися на ситуацію очима дити
ни; здатність до тверезого, але позитивного
ставлення до речей, що нас оточують. Чи мож
на навчити цьому у традиційному навчанні? Чу
дово і корисно, якщо студент може відповісти
на питання, кого можна вважати лідером і які

якості йому притаманні. Він отримає "відмін
но", але чи стане він лідером?
Таким чином, наші програми, структура кур
сів, методи навчання вимагають серйозного
перегляду. Ми навчаємо бізнесу так, як навчали
б хімії. Але хіміку не потрібно дбати про потре
би колби та внутрішні мотиватори Н2О. Біз
несосвіта повинна стати лабораторною модел
лю бізнесу, навчати постійно приймати рішен
ня, спілкуватися в цьому процесі з людьми,
дізнаватися про нове з практики, а не тільки з
підручника. Передові школи усвідомили цю не
обхідність і вже почали змінювати своє став
лення до справи. (Дивись статтю Пьотра Пло
шайського на стор. 1316 цього номера).
Тож чи варто нам від них відставати?
Уже чую: "А як же вимоги міністер
ства?" Відповідь проста – дивись прин
цип успіху за номером вісім...

Òðåí³íãè ³ îñâ³òà ç á³çíåñó â Óêðà¿í³:
ê³ëüêà óðîê³â, íåëåãêî çäîáóòèõ Çàõîäîì

Вільям РУДЕЛІУС

"Завжди будь чесним, – сказав якось американський письменник Марк
Твен, – для одних це буде винагородою, а для решти – подивом!" Чес
ність змушує мене зізнатися, що за три чверті століття бізнестренінгу та
бізнесосвіти на Заході, досконалої формули успіху в розробці та впро
вадженні цих освітніх програм так і не було знайдено. Але ми принаймні
навчилися розуміти, що саме часто не спрацьовує, і це може допомогти
Україні уникнути багатьох помилок, які дорого нам коштували.

Будучи таким же прагматиком, як Марк
Твен, і живучи так само, як і він, у верхів'ях
Міссісіпі, я сподіваюся подати читачам в Ук
раїні деяку інформацію та міркування, щоб
допомогти їм у розробці освітніх програм.
Я особливо хотів би:
1) описати елементи сучасних програм і
ключові фактори та тенденції, які на них
впливають;

2) подати структуру, що пояснює, яким чи
ном ці елементи пов'язані;
3) запропонувати висновки, засновані на
моїй практиці використання західних біз
неспрограм.
Моя мета полягає в тому, щоб читачі поєд
нали елементи та висновки найефективні
шим для їхнього закладу чином.

Вільям РУДЕЛІУС – доктор економіки університету Пенсильванія; викладає маркетинг в Університеті Св. Томаса
(США). Др. Руделіус – співавтор кількох підручників з маркетингу. Його статті друкувались у таких журналах, як Journal of Marketing, Harvard Business Review. Одна зі сфер інтересів Вільяма – бізнес$освіта в Центральній та Східній Єв$
ропі. Він неодноразово відвідував Україну як інструктор CEUME. З оригінальною англомовною версією цієї статті
можна ознайомитися на сайті журналу www.synergy.edu.ua
% wrudelius@stthomas.edu
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Тренінги і освіта з бізнесу в Україні: кілька уроків, нелегко здобутих Заходом

1. Деякі складові елементи
бізнестренінгу та бізнесосвіти
Елементи, з яких складаються освітні
програми, є дуже різноманітними – від взає
мовиключаючих до взаємодоповнюючих. Ці
питання з'ясовуватимуться у подальшому
викладі. Розуміння цих тонкощів є критично
важливим для деканів та директорів прог
рам, які розробляють пропозиції для дифе
ренційованих сегментів потенційних учас
ників програм, кожен з яких має особливі
потреби у навчанні.
Бізнестренінг у зіставленні з бізнесосвітою

Бізнестренінг ми трактуємо як навчання,
що не передбачає отримання жодного ступе
ня. Це можуть бути як окремі курси, так і
курси, об'єднані у сертифіковані програми.
На противагу цьому бізнесосвіту розглядає
мо як послідовність курсів, після яких учас
ники отримують офіційний ступінь (в аме
риканській освітній системі – найчастіше
бакалавра або магістра). Але бізнестренінг і
бізнесосвіта інколи перетинаються. Деякі
американські університети дозволяють сту
дентам для отримання ступеня MBA прохо
дити до трьох інтенсивних курсів, кожен – з
реальним підсумком наприкінці (наприклад,
дипломна робота).
Престиж і привабливість

Бізнестренінг часто розглядається як "мо
лодший і слабший брат" програм, які перед
бачають отримання ступеня. Але цей поділ
не враховує престижність програм бізнес
тренінгу – наприклад, таких, як Гарвардська
програма розвитку менеджменту (Advanced
Management Program). Саме престижність,
розташування та спілкування з певним колом
людей у Гарварді, Уортоні та Стенфорді ство
рюють для цих шкіл переваги, що роблять їх
"невразливими" перед зростаючою конкурен
цією з боку шкіл, які пропонують отримання
ступеня MBA шляхом навчання через Інтер
нет. Але важливо відзначити, що можливість
отримати ступінь у цих престижних школах
за допомогою дистанційного навчання може
суттєво зменшити попит на навчання у малих
та менш відомих школах бізнесу. Менш відомі
американські університети (такі, як універси
тет Св. Томаса) здатні конкурувати із значно
більшими та відомими програмами, наголо
шуючи на високоякісному викладанні, дуже
практичному підході та роблячи ставку на ве
чірні програми для отримання ступенів та на
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

короткотермінові курси для тих, хто працює.
Чи може бути повчальним застосування опи
саного підходу?
Програми університетів у зіставленні
з корпоративними програмами
та програмами бізнесасоціацій

Здається, що тренінгом майбутніх та тепе
рішніх менеджерів у США займаються всі.
Багато компаній пропонують власні програ
ми – такі, як Кротонвіл від General Electric,
або власну корпоративну програму MBA.
У США багато компаній пропонують висо
кокласні навчальні програми, які задоволь
няють потреби їхніх учасників ефективні
ше, ніж подібні академічні програми, які
пропонують університети.
Викладачі: професори чи бізнесмени?

Ця альтернатива часто стає засадничою
для порівняння програм, заснованих на тео
рії, з практичними, прикладними програма
ми. Багато американ
ських шкіл стали ус
У США багато компаній
пішними завдяки то
пропонують висококласні
му, що запросили ді
навчальні програми,
ючих
бізнесменів
які
задовольняють
потреби
для викладання одно
їхніх
учасників
ефективніше,
годвох курсів на рік.
ніж подібні академічні
Ці курси мали над
програми, які пропонують
звичайну привабли
університети
вість завдяки їхній
практичності
та
прикладному підходу. З огляду на те, що в
наш час у бізнесі дедалі частіше практика пе
редує теорії, запрошені до викладання пред
ставники бізнесу можуть мати більше сучас
них знань, ніж їхні колегитеоретики зі сту
пенями докторів наук.
Високий рівень безпосереднього залучення
студентів чи значне залучення технологій?

Значне безпосереднє залучення студентів
включає обговорення ситуаційних вправ, дос
лідницьку роботу студентів, актуальні, реальні
проекти з клієнтами. Все це передбачає тісну
взаємодію викладача зі студентами/учасника
ми програми. На противагу цьому значне за
лучення технологій передбачає навчання за
допомогою комп'ютера та Інтернету. Але за
умови, що студентам надається ефективний
зворотний зв'язок, навчання з використан
ням Інтернету і сучасних технологій може
іноді надавати і можливості інтенсивного без
посереднього залучення студентів.
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Подібність початкового рівня знань
і досвіду студентів

Значна відмінність у знаннях та досвіді учас
ників програм створює великі проблеми для
інструкторів і викликає незадоволеність сту
дентів. Це особливо стосується вступних, по
чаткових курсів: дея
Моделлю для майбутнього ким студентам стає нуд
стане поєднання
но від обговорення зна
дистанційного викладання
йомого матеріалу, ін
за допомогою комп'ютера
шим – надзвичайно
та Інтернету з аудиторним
складно засвоїти но
викладанням
вий для них матеріал.
Внаслідок цього створюється несприятливе
середовище для навчання. Організація, яка
пропонує курс, має докласти зусиль, щоб забез
печити приблизно однаковий рівень початко
вих знань та досвіду всіх учасників програм.

2. Структурування сучасного
бізнестренінгу і бізнесосвіти
Спочатку розглянемо окремі тенденції та
вимоги до сучасного бізнестренінгу та біз
несосвіти на Заході, щоб на основі аналізу
з'ясувати напрямок їх нинішнього розвитку.
Ключові тенденції та вимоги

Кілька напрямків розвитку бізнестренінгу
та бізнесосвіти у ХХI столітті стають все
очевиднішими:
· зростаючий наголос на корисності та практич
ності – часто через справжні дослідження та
реальні проекти;
· зростаюча увага до відповідності затрат учас
ників тим результатам, які вони отримують (як
у коротких курсах, так і в програмах, спрямова
них на отримання ступеня);
· зростаюча конкуренція традиційному викла
данню з боку навчання із залученням сучасних
технологій та Інтернету;
· зростаючий фокус на "активне навчання" (по
няття, яке включає широкий спектр взаємодії
викладача із студентом: від обговорення ситуа
ційних вправ у класі до інтерактивного навчан
ня через Інтернет);
· нетрадиційні програми навчання (дистанцій
не навчання та навчання через Інтернет) ста
ють узвичаєним компонентом освіти.
Поєднання різних видів курсів
та особистого навчання

Види тренінгкурсів та освітніх програм є ду
же різноманітними: від коротких, двотриден
них до аудиторних денних програм MBA. Мож
ливості для навчання теж можуть бути різними:
10

від моделі "інтенсивне безпосереднє залучення
студентів з незначним залученням технологій" у
традиційному навчанні до протилежної моделі
– "значне залучення технологій, незначне залу
чення студентів" у навчанні дистанційному та
заснованому на використанні Інтернету.
На цій різноманітності форм організації
навчання базується багато західних прог
рам. Наприклад, Університет Фінікса (він
нараховує зараз 75 тисяч американських сту
дентів і розширюється в Європу та Азію) і
Британський Відкритий Університет мають
безліч програм дистанційного навчання,
підсумком яких є отримання академічних
ступенів. А традиційні аудиторні заняття мо
жуть варіюватися від коротких курсів до
престижної денної програми MBA Гарварду.
Щоб розвіяти міф про те, що дистанційне
навчання є негнучким і непрестижним, вар
то сказати, що дворічна програма МВА Кем
бріджського університету, в якій навчання
відбувається за посередництвом Інтернету,
фактично пропонуватиме 60% курсу у вигля
ді аудиторних занять у самому університеті у
чотири етапи (по три тижні кожен).
Здається, моделлю для майбутнього стане
поєднання дистанційного викладання за допо
могою комп'ютера та Інтернету з аудиторним
викладанням, із врахуванням того, який метод
найефективніший у конкретній ситуації.
Схема 1 стосується співвідношення видів
навчальних курсів і особистого навчального
досвіду студентів. Горизонтальна вісь показує
узагальнене розмаїття аудиторних занять від
коротких двотриденних курсів до аудиторної
денної програми MBA. Вертикальна вісь спря
мовується від занять з інтенсивним безпосе
реднім залученням студентів і незначним залу
ченням технологій (як у традиційному навчан
ні) до занять з незначним безпосереднім залу
ченням студентів та інтенсивним залученням
технологій – таких, як навчання за допомогою
комп'ютера або Інтернету.
Пояснимо окремі елементи схеми. Індиві
дуалізовані програми – це неструктуровані
програми дистанційного типу, які дозволя
ють студентам самостійно визначити інтен
сивність і термін навчання (вони можуть
дістати ступінь на власний розсуд – за два ро
ки або за десять).
Поєднання методу навчання і оцінювання

Спектр методів викладання у бізнестре
нінгу і бізнесосвіті включає менш інтерак
тивні (лекція або самостійне навчання) та
Синергія, №1, 2000
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набагато активніші (застосу
вання ситуаційних вправ, ін
терактивного навчання через
Інтернет і реальні проекти).
Способи оцінки результа
тів навчання теж є різнома
нітними.
Оцінка може бути відсутня
взагалі або базуватися на рів
ні залучення до дискусії (що
часто використовується під
час ситуаційних вправ). Ін
шим засобом оцінювання є
інтерактивне
вирішення
проблем/завдань із подан
ням як зворотного зв'язку
(це може відбуватися з допо
могою комп'ютера та Інтер
нету) правильних відповідей
та пояснення. Студентські
дослідницькі роботи та звіти
по проектах є ще одним спо
собом оцінки результатів
навчання.
На Заході все частіше лунає
питання про те, чи набува
ють студенти у навчальних
програмах з бізнесу реальні, корисні знан
ня, які вони зможуть застосувати в роботі,
чи просто дістають задоволення? У підсумку
зростає наголошення об'єктивнішого вимі

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

рювання (а) вмінь та знань, що їх дають ба
зові курси та (б) своєрідності та істотності
досліджень і практичних проектів, які вима
гають від викладачів зворотного зв'язку.
Схема 2 відображає
зв'язок між методом нав
чання і оцінюванням. Го
ризонтальна вісь відобра
жає методи навчання, від
найменш інтерактивних
до активніших. Шляхи оці
нювання результатів нав
чання показані на верти
кальній осі.
Пояснимо деякі елемен
ти схеми 2: відповіді без
зворотного зв'язку – відпо
відь студента оцінюється
за принципом "вірно/не
вірно" без обґрунтування
того, чому саме відповідь
правильна або в чому поля
гає помилка. "Відповіді зі
зворотним зв'язком" вклю
чають зворотні реакції
викладача або комп'ютера,
доки студент не подасть
правильну відповідь.
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3. Сім прагматичних висновків
із західного досвіду бізнесосвіти
Ось прагматичний список дій, базованих
на уроках, нелегко здобутих під час функціо
нування західних програм. Він може бути ко
рисний українським університетам та іншим
організаціям, які розробляють програми з
бізнестренінгу і бізнесосвіти.
1. Вимагайте встановлення 1015 навчальних цілей
для кожного курсу. Де це можливо, робіть їх реаль
ними і практичними: "Визначити точку беззбитко
вості", а не "Оцінити важливість аналізу беззбит
ковості". На жаль, більшості західних бізнескурсів
не вистачає таких навчальних цілей.
2. Дайте можливість учасникам програми оцінити
наприкінці курсу досягнення навчальних цілей.
Передовсім запропонуйте їм визначити за п'яти
бальною шкалою, (а) наскільки важливою вони
вважають кожну ціль, (б) чи була досягнута у курсі.
Використовуйте цю інформацію для вдосконален
ня майбутніх курсів.
3. Виберіть методи навчання, які забезпечують до
сягнення визначених вами цілей. Занадто очевид
но? Зовсім ні! Багато викладачів шукає один уні
версальний метод, використовуючи який, хочуть
добитися всього. Кейси? Лекція та дискусія?
Комп’ютерні ігри та симуляції? Вирішення проб
лем? Рольова гра? Особливе застереження: вісім
років викладання в Центральній та Східній Євро
пі продемонстрували мені пристрасне захоплення
багатьох університетів кейсами у гарвардському
стилі. Це може мати сенс у тому випадку, коли сту
денти є добре підготовленими – і загалом, і до об
говорення конкретного кейсу. В іншому випадку,
так само, як і на Заході, це не тільки неефективно,
але й безглуздо – студенти висловлюють вголос ні
сенітниці для того, щоб отримати від викладача
високий рейтинг за "активність на занятті"!
4. Знайдіть шляхи поєднання аудиторних занять з ре
альним бізнесом. Найкращим навчальним досвідом
у моїй практиці було написання учасниками корот
котермінових курсів, скажімо, маркетингового пла
ну або плану розвитку інформаційних технологій
для своїх власних компаній. Так само студенти бака
лаврських і магістерських програм найбільше
вчаться під час виконання реальних проектів, які
вони готують наприкінці свого курсу для реальних
організацій (часто в командах по 4 особи).
5. Не захоплюйтеся ступенями і дипломами – як вик
ладачі, так і учасники курсів. Довготерміновою
метою бізнеспрограм в Україні є вдосконалення
діяльності бізнесу, уряду і недержавних організа
цій, що у підсумку покращило б якість життя укра
їнців. На мою думку, високоякісні короткотермі
нові курси і бакалаврські програми матимуть наба
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гато швидший ефект в Україні, ніж програми
MBA, які можуть стати абстрактними та суто тео
ретичними. Важливо усвідомити, що набагато
краще, щоб курс, скажімо, з маркетингових
досліджень викладав бізнесмен, який саме цим
займається на практиці, аніж доктор наук, який
зовсім не розуміє, що означає обмеження у часі і
затратах у вирішенні реальних маркетингових
проблем. Але не всі американські акредитаційні
організації це розуміють.
6. Знаходьте шляхи для партнерства, а не конкурен
ції. Університети можуть бути партнерами із орга
нізаціямиспоживачами (забезпечуючи тренінг
під час короткотермінових курсів), з іншими уні
верситетами (у створенні спільних програм, які
передбачатимуть отримання ступеня), з високок
валіфікованими приватними тренерами (забезпе
чуючи маркетинг чи аудиторію в окремих курсах,
які є частиною сертифікованих програм), з нови
ми технологіями (приватні тренери можуть нада
ти курси базових навичок роботи з Інтернетом,
які є передумовами участі в інших курсах) чи з ко
лишніми студентами (пропонуючи раз на рік прог
рами для випускників, в яких розглядаються нові
тенденції та зміни).
7. Поважайте нових конкурентів у бізнестренінгу та
бізнесосвіті і вчіться у них. Університет Фінікса в
США з'явився на початку 1970х років, пропоную
чи бакалаврські ступені для працюючих дорослих.
Коли у 1989 році він заснував “Університет Фінікс
Онлайн”, багато хто не сприйняв це всерйоз. Кіль
кість його студентів зростає із швидкістю 50% на
рік (зараз цей університет має 16000 студентів).
Можливо, не виглядаючи "респектабельним", Фі
нікс Онлайн несподівано зіткнувся із престижни
ми у навчанні "торговельними марками", створю
ючи для них курси та цілі програми, використову
ючи свій досвід та винайдені підходи: Корнел з їх
ньою eCornell, Стенфорд, Чикаго, Колумбія, Кар
негіМелон, Лондонська школа економіки і
Unext.com (чиказька компанія, яка створює уні
верситет, що базується на використанні Інтерне
ту). Українські університети можуть вчитися у цих
"нових гравців" чи навіть співпрацювати з ними.

Чим більше все змінюється, тим біль
ше воно залишається таким, як було!
Усі ці нові технології та ідеї спрямовані
на досягнення однієї мети, яка залиша
ється першочерговою: забезпечити
найефективніші (з погляду витрат) та
найкорисніші бізнестренінги і бізнес
освіту, щоб покращити повсякденне
життя українців.
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Пьотр
ПЛОШАЙСЬКИЙ

Реформа програми МБА Гарвардської школи бізнесу
ще не завершилася. Спостереження за її перебігом
може стати дуже корисним, особливо якщо ми хочемо
запозичити з неї корисний матеріал для розвитку біз
несосвіти в країнах Східної Європи.

Реформа, націлена на успіх
Близько шести років тому у Гарвардській біз
несшколі (ГБШ) розпочалася широка рефор
ма програми МВА. Як наголошують її автори
на чолі з деканом МакАртуром, розпочалася
вона не тому, що попередня програма була не
задовільною. Навпаки, школа ніколи ще не бу
ла в такому чудовому стані, як напередодні ре
форми. Група молодих професорів, прийнята
на роботу у 80і роки, достойно продовжує тра
диції своїх попередників. Їхні дослідницькі
праці цитуються у більшості провідних ви
дань. Незважаючи на значне падіння інтересу
до навчання у бізнесшколах у Сполучених
Штатах Америки, у ГБШ спостерігається що
річний 10процентний приріст кандидатів на
навчання. Процент кандидатів, які обирають
ГБШ зпоміж тих закладів, що готові прийня
ти їх на навчання (у США більшість бажаючих
вчитися подає заяви до кількох шкіл одночас
но; буває, що абітурієнта зараховують одразу
кілька шкіл) сягає 90% i є найвищим показни
ком у країні. Школа користується і високою
репутацією серед працедавців, які готові пла
тити випускникам початкову зарплату не мен
шу за 70 тисяч доларів на рік.
Та, попри все, з метою завчасної підготовки
до нової ситуації в діловому середовищі було
вирішено розпочати реформу. Це середовище
характеризується глобалізацією операцій;
зростанням конкуренції на ринках товарів,
послуг та висококваліфікованих кадрів; а та
кож використанням нових технологій. Зіграла
свою роль і зростаюча останнім часом на Захо
ді критика шкіл та програм МВА за продуку

вання "одержимих прибутком вузьколобих
особистостей із крижаними серцями та ма
ленькими душами". Наслідком цього було і зга
дуване вже падіння інтересу до навчання та
зростання конкуренції між школами.
Засади програми змін
На першій фазі реформ було створено чоти
ри робочі групи:
Група І  для оцінки історичних досягнень та
факторів формування специфічної програми
МВА у школі. Ретроспективний аналіз пови
нен був допомогти відповісти на питання,
якою мірою реформатори можуть використо
вувати історичні набутки школи як дороговказ
для створення майбутньої програми MБA. Гру
па мала сконцентрувати свою увагу на з'ясуван
ні історичних тенден
цій у цілях навчання;
Реформа розпочалася
процедурах прийому
не тому, що попередня
студентів та профілю їх
програма була
незадовільною, а з метою
студій; динаміці задово
завчасної підготовки
леності від навчання в
до нової ситуації
ході програми; ефек
в
діловому
середовищі
тивності різних типів
навчальних матеріалів;
на структурі та рівні викладацького складу; на
зв'язку вказаних тенденцій з історичними тен
денціями економічного, політичного та сус
пільного оточення.
Група II – для проведення порівняння з ін
шими школами бізнесу та закладами підготов
ки управлінського персоналу у США та за кор
доном. Члени групи відвідали понад 20 інсти
туцій у країні та за кордоном. Метою їх візитів

Пьотр ПЛОШАЙСЬКИЙ – доктор економіки, професор, керівник факультету теорії менеджменту Варшавської школи
економіки. Має досвід викладання у Гарварді, Москві, Берліні, Токіо. Сфера наукових інтересів – організаційний
розвиток, управління змінами.
% pplosz@sgh.waw.pl
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було з'ясувати, що унікального є у програмах
провідних шкіл; чи націлені такі програми на
власні ринкові ніші; наскільки часто здійсню
ються зміни в програмах та експериментуван
ня з її складовими; як структура організації, ма
теріальна база та послуги студентам пов'язані з
успіхом школи.
Група III  для проведення широких ринко
вих досліджень серед потенційних кандидатів
на навчання та працедавців. В основу дослі
дження було покладено метод фокусгруп, те
лефонного та поштового опитування. Метою
було встановити, якими є сучасні та майбутні
вимоги до випускника програми МВА; наскіль
ки таким вимогам відповідає випускник ГШБ,
що потрібно змінити у
школі для задоволення
Гарвардська бізнес=школа
таких вимог. Було з’ясо
концентрується
на вихованні лідерів
вано, що до найважли
бізнесу
віших рис менеджера
та потреб організації
належать розуміння міжнародних бізнесових
умов, уміння створювати ефективні команди
та налагоджувати ефективне спілкування, орі
єнтація на вміння та лідерські якості. Особли
ва увага приділялася використанню сучасних
технологій та Тотальному Управлінню Якістю
(TQM).
Група IV  для проведення оцінки існуючих
та необхідних умов навчання. Діагностика під
твердила сильні позиції школи в навчанні, до
слідженнях та в зв’язках з бізнессередовищем.
Водночас було виявлено суттєві слабкості, як,
наприклад, зростаюча фрагментарність прог
рами, що не відповідала характерові змін у біз
несі та економіці. Усі групи опитуваних ствер
джували, що у програмі потрібно більше уваги
приділяти таким темам, як навики лідера, між
функціональна співпраця, етичні питання біз
несу та суспільна роль бізнесу, управління
неприбутковими організаціями, організаційна
різноманітність, технології, охорона довкілля
та проблеми нових, малих, та середніх підпри
ємств. Багато з опитаних говорили про необ
хідність розвитку таких навиків керівника, як
усна та письмова комунікація, вміння міжосо
бистісного спілкування.
Нове бачення програми
Перша фаза реформи допомогла сформулю
вати нове бачення програми МВА, а також чіт
ку уяву про бажані риси та вміння випускника.
Було встановлено, що програма повинна від
повідати наступним критеріям:
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* Широке бачення. Школа традиційно, практич
но без винятків, концентрується на підготовці до
ролі генерального менеджера, акцентуючи на ви
хованні лідерів бізнесу, а не тільки директорів чи
керівників.
* Прагнення до самовдосконалення. Програма є
орієнтованою на молодих людей, що знаходяться
на початку своєї кар'єри. Водночас визнається,
що навчання повинно продовжуватися все жит
тя. Саме тому програма повинна включати набір
дій та ініціатив, спрямованих на розвиток здат
ності до самонавчання.
* Чіткі цілі та ставлення до проблем. Відповідно
до уявлення про бажані риси та вміння випускни
ка програма повинна:
 розвивати та зміцнювати такі цінності та риси, як
етичне ставлення до проблем бізнесу, прагнення
до постійного розвитку, віра в себе, орієнтація на
справу;
 посилювати такі вміння, як творча постановка
проблеми, логічність мислення, вирішення проб
лем, здатність до синтезу, вміння спілкуватися та
вести переговори, вміння працювати у колективі
та співпрацювати з іншими, підприємницький
хист та риси лідера;
 розвиток детального бачення функцій бізнесу, за
гального оточення, глобальних проблем, взаємоза
лежності та тендецій у науці та технологіях;

* Інтегрованість. Програма повинна інтегрувати
окремі деталізовані курси (предмети) з допомо
гою різноманітних способів, зокрема через залу
чення нових студентів до участі у курсах разом із
старшими студентами, зменшення кількості
обов'язкових предметів, посилення координації
та взаємозв'язку між курсами, заохочення студен
тів до колективної праці та групових проектів;
* Еластичність. Нова структура повинна надавати
студентам можливість перервати навчання після
першої половини програми для проходження 15
тижневої практики або ж швидше закінчувати прог
раму. Студенти мають також можливість вибору тем
двох підсумкових проектів таким чином, щоб вони
якомога більше відповідали їх науковим інтересам
та потребам майбутнього працевлаштування.
* Інноваційність. Викладачі повинні мати більше
можливостей експериментувати з новими мето
дами навчання, матеріалами та проектами нових
курсів. Студентські групи повинні бути меншими,
а курси повинні мати різну тривалість та формат.
На заняттях, попри домінування навчання через
обговорення кейсів, повинні виходити на чільне
місце такі методи, як польові емпіричні дослід
ження, групові проекти, симуляції та інші форми
інтерактивного навчання;
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* Інтернаціоналізація. Більшість курсів повинна
збагатитися інформацією про міжнародну специ
фіку бізнесу, а відділ досліджень повинен визнава
ти пріоритет за проектами, що передбачають між
народні дослідження та підготовку нових курсів,
націлених на глобальні питання бізнесу.

Нова стратегія програми
Внаслідок визначення вищевказаних страте
гічних засад друга фаза перетворень – фаза дій
сної розробки програми – спричинила появу
змістовного звіту, що визначав чотири головні
напрямки розвитку програми:
1) глибша інтеграція предметів, особливо щодо
обов'язкової частини програми;
2) набагато ширше використання проектів та гру
пових методів роботи в поєднанні з традиційним
обговоренням кейсів;
3) більша еластичність програми, яка б надавала
професорам та студентам більше можливостей
експериментувати та застосовувати нові форми
навчання;
4) часткове перенаголошення навчального проце
су у напрямку виховання лідерів бізнесу, що пев
ною мірою є розширенням орієнтації школи на
підготовку керівників підприємств.

Третя та остання фаза проекту мала на меті
перегляд та оцінювання дійсної програми.
Створені з цією метою комітети сконцентрува
ли свою увагу на матеріалізації визначених на
попередніх етапах реформи чотирьох пріори
тених напрямків. Мова йшла про такі кроки,
спрямовані на реалізацію змістовних ідей:

та матеріальних ресурсів школи.
Чим довше обдумувалися вказані питання,
тим більше виникало сумнівів стосовно органі
зації навчання, що базувалося на 9місячному
навчальному році, особливо порівняно з 12мі
сячним циклом. Врештірешт останній фор
мат був обраний за основу.
Відповідно до нової концепції диплом ГБШ
видається особам, що успішно закінчили чоти
ри п'ятнадцятитижневі
семестри. Усі студенти
Вимоги до випускників
повинні подолати пер
бізнес=шкіл
по обидва боки
ший та другий семес
Атлантики зближуються
три поспіль. Після цьо
го дозволяється брати
15тижневу перерву у навчанні для проходжен
ня практики або ж проведення дослідження.
Усі студенти повинні закінчити навчання про
тягом трьох семестрів після закінчення друго
го. Завдяки цьому студенти, які навчаються без
перерви, можуть завершити навчання за 16, а
не за 21 місяць, як це було раніше. Звичайно ж,
за такого формату програми припиняє існува
ти поняття т. зв. канікул – заняття відбувають
ся протягом усього року. Це дозволило не тіль
ки скоротити час навчання, але і значно краще
використовувати ресурси школи.
Відповідно до прийнятих засад програма по
винна навчити навчатися. Започаткування
цього процесу розпочинається зі вступу до
програми. Ще до вступу оцінюються навики
кандидатів у розрахунках, вмінні аргументува
ти на основі розрахунків, навики письма та ко
ристуванняя комп'ютером. Їх також просять
заповнити анкету, націлену на самооцінку, що
згодом повинна використовуватися в ході
програми для з'ясування динаміки розвитку.
Метою всіх оцінок є визначення вихідного
пункту, що допоможе вимірювати прогрес, а
також визначення навиків, що потребують
особливої уваги та розвитку.

1) інтеграція пропонованої ринку програми;
2) перебудова програми важливого, націленого на
спеціалізацію другого року навчання;
3) запровадження нового модуля – "Основи", який
мав на меті органічне введення студентів першо
го року навчання у ритм життя та роботи школи;
4) розробка різноманітних дій у ході програми,
спрямованих на допомогу студентам у плануванні
кар'єри та у виробленні навиків і вмінь безперер
Семестр І i ІІ
вного вдосконалення.

Організація навчання
за новою програмою
Комітети, що працювали на III фазі, безумов
но, постали перед необхідністю вирішувати
конфлікти між часто суперечливими вимога
ми: зменшення кількості студентів у групах без
відмови від ефекту масштабу (важливого при
використанні методу кейсів), збільшення гнуч
кості та інноваційності курсів при збереженні
їх інтеграції, краще використання людських
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

Детальний зміст та форма двох перших се
местрів ще тестуватиметься та змінюватиметь
ся, але вже зараз зрозуміло, що вона складати
меться з обов'язкових предметів і передбача
тиме різні форми активності студентів, інтег
ровані у три сегменти:
Сегмент 1: модуль "Основи", спрямований на
побудову мережі понять та концепцій, а також
навиків, що мають суттєве значення для всіх
напрямків програми. Саме в цьому модулі роз
починається процес систематичної самооцін
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ки та планування кар'єри, що потім продовжу
ється протягом усієї програми;
Сегмент 2: курси, що описують основні опе
раційні питання бізнесу;
Сегмент 3: курси, що стосуються координації
діяльності підприємства із його зовнішнім ото
ченням.
Заняття відбуваються щодня у першій його
половині, окрім середи, коли виділяється час
на проведення досліджень, індивідуальних та
групових проектів, інші планові акції або ж
просто відводиться під вільний час. Заняття
тривають від 60 до 120 хвилин. Кожного семес
тру є одна вільна середа, яка називається Від
критим днем і присвячується спеціальній темі.
Семестр III i IV
Хоча остаточну структуру цих семестрів ще
не визначено, узгоджено цілі навчання. Сту
дентам повинні бути запропоновані курси, які
б поглиблювали навики та знання, отримані у
перших двох семестрах, а також інтегрувалися
б із практикою. План цієї частини навчання
передбачає більше часу на польві дослідження
та пошук роботи.
Відповідно до загального визнання необхід
ності навчатися впродовж усього життя перед
бачається створення різноманітних форм, що
дозволили б школі укладати з випускником
своєрідний освітній контракт на період усього
його підприємницького життя.
Яким чином це все стосується
нашої діяльності?
Досвід ГШБ вартий вивчення будьякою шко
лою та у будьякій країні світу. Навіть визнаючи
відмінності між навчальними інституціями та
умовами країн, споживачі продукту бізнес
шкіл, а саме компанії, стають все більше схожи
ми у своєму виборі незалежно від походження.
А часто одна і та ж компанія оперує на багатьох
ринках одночасно. Тож і вимоги до випускни
ків бізнесшкіл по обидва боки Атлантики теж
зближуються, що вимагатиме певної уніфікації
програм уже у найближчому майбутньому.
Реформа ГБШ викликала великий інтерес
у всьому світі, хоча, звичайно, не можна без
застережно запозичати її філософію та спо
соби розв'язання проблем. Разом з тим вона
викликає певні роздуми щодо корисності
для нашої системи освіти. Ці роздуми стосу
ються і самої методології проведення ре
форми, і деталей нової організації навчання
та змісту програми.
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Серед корисних ідей  такі:
* переконання, що реформу можна і навіть потрібно
робити тоді, коли ще ніщо не вказує на її термінову
необхідність, а сама зміна ситуації знаходиться на да
лекому горизонті;
* трактування реформи як тривалого, ретельного про
цесу, до якого залучені усі представники шкільної
спільноти через роботу в численних робочих гру
пах, завданням яких є проведення широкої програ
ми досліджень, аналізу та вибору доцільного способу
поведінки;
* визнання важливості історії та традиції у плануванні
майбутнього;
* ідея (та її реалізація) проведення дослідження серед
випускників та працедавців як основи для прийнят
тя рішення про зміну програми;
* добре продумане дослідження ринку управлінської
праці, у тому числі практики конкурентів;
* концентрація уваги на зростаючій ролі таких питань,
як групова робота, міжфункціональна координація,
глобалізація, технологія, мале та середнє підприєм
ництво, роль бізнесу у розвитку місцевої спільноти;
* визнання значної ролі навиків спілкування, зокрема
вміння спілкуватися на письмі, вміння слухати, пере
конувати, концептуалізувати та презентувати думки;
* визнання значної ролі стратегічного мислення в ді
яльності вищої школи. Реформа засвідчила, яким чи
ном загальні завдання програми або профіль бажа
ного випускника можуть втілюватися у конкретні
форми роботи в програмі;
* нагадування про необхідність усвідомлювати свою
специфіку та орієнтацію на конкретні функції бізне
су (ринкова ніша) як при зверненні до групи потен
ційних студентів, так і при розробці спеціальностей;
* висновок про те, що найважливішим завданням шко
ли є виховання цінностей (а не просто знань), таких,
як етичні, і віри в себе, та відповідні спроби відобра
зити це прагнення у структурі та змісті програми;
* стимулювання групових методів роботи студентів як
важливої частини програми;
* зусилля, спрямовані на інтеграцію програми в цілому
та її окремих курсів, та розробка механізму такої ін
теграції;
* визнання факту, що школа повинна готувати лідерів,
а не просто менеджерів, та відображення такого виз
нання в програмі;
* концепція блоку "Основи";
* наголошення у програмі на значенні політичного та
суспільного оточення;
* не тільки визнання важливості планування кар'єри,
але й забезпечення майбутнім випускникам відповід
них широких можливостей;
* усвідомлення того, що в інтересах як студентів, так і
школи слід максимально використовувати її ресур
си, з наступною реалізацією такого усвідомлення
шляхом запровадження 12місячного навчального
року;
* передбачення у програмі днів, вільних від занять, що
використовуються для спеціальних заходів.

Реформа програми МВА Гарвард
ської школи бізнесу ще не завершила
ся. Подальше спостереження за її пе
ребігом може стати дуже корисним,
особливо якщо ми хочемо запозичити
з неї корисний матеріал для своєї ді
яльності. Я ж намагався показати, що
це варто робити.
Синергія, №1, 2000
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Павло ШЕРЕМЕТА

Прогнозувати майбутнє – невдячна справа. Набагато
освіченіші і досвідченіші від мене люди трагічно (мож
ливо, радше трагікомічно) помилялись у прогнозах.

Так, наприклад, коли у 1876 році відомій
фінансовій компанії Western Union запро
понували для використання патент теле
фонного апарату, керівник компанії ска
зав: "Цей прилад не має для нас жодної
цінності".
У 1899 році голова Комісії США по па
тентах запропонував закрити цей держав
ний орган, оскільки, як він обгрунто
вував у доповідній записці, "все, що
могло бути винайдено, вже винайде
но". Голову Комісії звільнили, Комі
сію залишили.
У 1940 році Томас Ватсон, прези
дент компанії ІВМ, спрогнозував, що
"світовий ринок потребуватиме,
можливо, п'яти комп'ютерів, вони не
мають комерційного майбутнього".
Нарешті, Біл Гейтс, президент компа
нії Microsoft, твердив на початку 90х
років, що Інтернет не потребує уваги з боку
його компанії.
Тим не менше питання "А що там за го
ризонтом?" завжди цікавило людство. Для
викладачів управлінських дисциплін
з'ясування сутнісних параметрів корпора
ції ХХI століття – не просто гадання. Це
питання стратегічної ваги, відповідь на
яке визначатиме тенденції розвитку біз
несосвіти.
Адже якою б не була корпорація ХХI сто
ліття, готувати людей для неї будемо ми.
Для точнішого прогнозування основних
рис майбутньої організації варто екстра
полювати тенденції останніх десятиліть.
Для цього давайте проаналізуємо списки
дванадцяти найбільших корпорацій Сполу
чених Штатів Америки початку і кінця ХХ

століття (Таблиця 1).
Дана таблиця переконливо фіксує ряд ха
рактерних змін у бізнесі, що відбулися про
тягом останніх 100 років, та тенденцій, які,
найімовірніше, будуть домінувати в майбут
ньому.
Таблиця 1
12 найбільших корпорацій США

1

1.

2

Перехід від промислового виробництва
до інформаційних послуг

Найбільші компанії початку ХХ століття
мали справу переважно з природними ре
сурсами та сільськогосподарською про
дукцією (сталь, ба
вовна, цукор, газ, ву
Найважливішим
гілля тощо).
обмежувальним
Наприкінці ХХ сто
фактором нині
ліття у списку зали
є інтелект і творчі ідеї,
шилась єдина компа
а не природні
ресурси чи капітал
нія такого типу – Ex
xon Mobil, яка займа
ється видобутком і переробкою нафти.
Лідери сучасного бізнесу пов'язані так
чи інакше з комп'ютерами та Інтернетом,
тобто працюють у галузі інформаційних
послуг.

Павло ШЕРЕМЕТА – декан факультету управління бізнесом Національного університету "Києво$Могилянська акаде
мія". Сфера наукових інтересів: міжнародний бізнес і менеджмент.
% pavlo@kmbs.kiev.ua
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Цю тенденцію яскраво засвідчує динамі
ка структури зайнятості населення США
протягом останніх 200 років (Графік 1)
Графік 1

З полів – у фінанси.
Структура зайнятості американської
економіки

nald's, маючи у десять разів більше людей,
ніж Microsoft, коштувала на ринку у десять
разів менше імперії Біла Гейтса. Ринкова
вартість компанії Yahoo! (теж популярний
інтернетсайт) перевищує її балансову вар
тість у 40 разів. Якби гігантська металургій
на компанія U.S. Steel Group мала таку ж про
порцію ринкової вартості до балансової, то
вона б коштувала на ринку 90 млрд доларів.
Насправді вона коштує лише 2 млрд4.

2. Динамічність бізнесу

Корпорація ХХI століття буде невагомою у
прямому розумінні цього слова. Подумаймо,
у приміщеннях компанії Microsoft немає ані
верстатів, ані конвеєрів – лише комп'ютери
(які потрібно міняти щонайменше кожні два
роки) і люди (про такі компанії говорять,
що їх основні активи щоранку підіймаються
у ліфтах і щовечора – спускаються). Продук
ція цієї компанії – це не товари, а ідеї і пос
луги. Інакше кажучи, невагома компанія
продукує не атоми, а біти. Наслідки цього бу
дуть революційними. Наведемо такий вра
жаючий приклад: типова операція, яку здій
снює клієнт у філії американського банку
(оформлення депозиту, отримання готівки з
рахунку чи переказування грошей з рахунку
на рахунок) коштує банку 1,25$. Якщо ця ж
оперція здійснюється по телефону, затрати
на неї становлять 0,54$; за допомогою банко
мату – 0,24$. А якщо цю ж операцію здійсни
ти за допомогою Інтернету, вона коштує бан
ку лише 2 центи3. Чи потрібні тоді банкам
філії? Чи, можливо, достатньо буде сайта?
(Наприклад, сайт Amazon.com став найбіль
шою у світі віртуальною книгарнею.)
Наприкінці 1999 року компанії Microsoft і
General Electric мали приблизно однакову
ринкову вартість – близько 600 млрд. дола
рів. "Незначна" відмінність полягала у тому,
що чисельність працівників компанії Gene
ral Electric становила 340 тисяч, а компанії
Microsoft – лише 31 тисяча. Компанія McDo
18

Про зростаючу динамічність та турбулен
тність бізнесу свідчать такі факти. Із дванад
цяти найбільших компаній 1900 року лише
одна зберегла своє місце у списку протягом
століття – General Electric. І вона не лише од
на, яка залишилася на вершині, але й єдина,
що взагалі вижила. Інші 11 найбільших ком
паній початку ХХ століття або збанкрутува
ли, або були викуплені і змінили назву.
Це цікавий контраргумент для прихильни
ків протекціонізму, які кажуть: "Українські
компанії – інваліди, які вийшли з епохи пла
нової економіки. Їх потрібно захистити від
цих західних монстрів". Друзі мої, половини
із 12 нинішніх найбільших американських
компаній, а саме Microsoft, Cisco Systems,
Oracle, Intel, WalMart, Lucent Technologies
сорок років тому взагалі не існувало! Десь за
раз у гаражах і підвалах створюються ма
ленькі Інтернеткомпанії (або просто Інтер
нетсайти), які через 4050 років визначати
муть правила гри на глобальному ринку. Зна
ючи потенціал українських програмістів, хо
четься вірити, що серед тих підвалів є і укра
їнські!
Ще один момент – різке загострення кон
куренції. Чому? Багато експертів (включно
із Пітером Дракером) твердять, що інфор
мація стала фактором виробництва, а з нала
годженим доступом до Інтернету отримати
її досить просто. Практично кожен, хто
вправно володіє комп'ютером, здатен за
10–15 хвилин зібрати необхідну інформа
цію. Отже, успішними компаніями і людьми
будуть ті, хто швидше отримуватиме інфор
мацію і ефективніше з нею працюватиме.
Ендрю Гроув, директор компанії Intel,
стверджує: "Інтернет – це засіб, і найбіль
ший вплив цього засобу – це швидкість.
Швидкість дій, швидкість прийняття рі
шень і швидкість інформації зросла і про
довжуватиме зростати". Незабаром не буде
великих і малих компаній, а лише повільні і
Синергія, №1, 2000
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швидкі. Повільні організації, які є занадто
бюрократичними і зосередженими на про
цесі, а не результаті, не виживуть. (Не віри
те – дочекайтесь списку найбільших компа
ній 2100 року!) Недаремно книга Ендрю Гро
ува називається "Виживуть лише параноїки".
Виживуть лише компанії, які параноїдально
зосереджені на отриманні швидшого, якісні
шого і дешевшого, ніж у конкурентів, резуль
тату. А це вимагатиме докорінних змін в ор
ганізаційному дизайні підприємств та орга
нізацій. Що, у свою чергу, вимагає ініціатив
них, творчих та відповідальних працівників.

3. Домінуючий вплив людського
фактора
На початку ХХ століття було важливо мати
землю (для видобутку природних ресурсів
чи вирощування сільськогосподарської про
дукції) і капітал (для організації ефективно
го, тобто масового виробництва). Для нева
гомих корпорацій ХХI століття земля з її
природними ресурсами і капітал не відігра
ють принципової ролі. Найважливішим об
межувальним фактором є інтелект і творчі
ідеї – інакше кажучи, продуктивність люд
ських мізків. Ефективний менеджмент і кон
куренція можуть разом створити чудеса про
дуктивності. Дані про прибутковість 100
найбільших американських корпорацій за
останні 10 років доводять цю істину. Мас
штабна реструктуризація американських
підприємств, всупереч стереотипам, прак
тично не зменшила кількість працівників.
Проте завдяки значно вищій продуктивнос
ті праці прибутковість цих компаній зросла
майже втричі (Графік 2).
Графік 2

Вищі прибутки
за тієї ж кількості працюючих

Про це ж свідчить і діяльність деяких укра
їнських компаній. Компанія UMC не збіль
шила кількість своїх працівників протягом
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

1999 року. Внаслідок дії різних факторів ре
альні витрати на утримання персоналу (в до
ларах) зменшились того року на 22%. Водно
час чистий прибуток компанії виріс більш
ніж у 2,5 рази.5
Характер "завтрашньої" роботи карди
нально відрізнятиметься від практики мину
лих десятиліть. Якщо в сільськогосподар
ську еру все визначалося сезонністю вироб
ництва (цикл "весна – осінь”), а в часи про
мислового виробництва – швидкістю конве
єра (яку можна було сповільнити, але не
збільшити), то сьогодні, коли здійснюється
робота з інформацією, все залежить від лю
дини; її настрою, енергійності, мотивації.
Продуктивність роботи з інформацією за
лежить не тільки і не стільки від технології,
скільки від організаційного середовища,
корпоративної культури та ефективного лі
дерства. Критично важливою функцію стає
управління персоналом – відбір, розвиток,
мотивація і утримання талановитих праців
ників. Пітер Дракер твердить, що навіть
маркетинг спрямовуватиметься не тільки на
те, як переконати споживачів купувати това
ри і послуги вашої компанії, а й на те, як до
вести потенційним талановитим працівни
кам, що варто працювати саме у вашій ком
панії.

4. Зростаюча роль ефективного
менеджменту і лідерства
Значення ефективного менеджменту і лі
дерства не зменшилося, а, навпаки, збільши
лося. Так, наприклад, ще у 1980 році компа
нія General Electric, коли її очолив Джек
Велш, посідала 10е місце. Результати його
лідерства є просто феноменальними. (Таб
лиця 2).
Таблиця 2
Дива харизматичного лідерства.
Результати роботи Джека Велша
у компанії General Electric6

Існує і протилежний приклад. Компанія Co
caСola ще у 1998 році знаходилася на третій
сходинці списку найбільших компаній США.
Зараз вона скотилася на п'ятнадцяте місце.
Основні активи залишилися практично не
змінними. Компанія не зменшила кількість
заводів і не продала торговельні марки.
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За два роки нібито нічого кардинально не змі
нилося – крім того, що наприкінці 1997 року по
мер легендарний директор компанії Роберто
Гоізуета. Компанія так і не змогла знайти гідної
заміни, і інвестори втратили до неї довір'я.
Дані свідчать не тільки про зростаючу роль
менеджера, але – як наслідок – і про його зрос
таючу платню. У 1980 році середній американ
ський керівник отримував у 42 рази більше, ніж
середній заводський робітник. Через 20 років
ця різниця становить 419 разів.7
Таблиця 3

Минуло лише століття.
Відмінності у погляді на корпорацію

5. Глобалізація
Усі найбільші 12 компаній США 2000 року є
глобалізованими компаніями – на відміну від
1900 року, коли майже усі корпорації зосеред
жувалися виключно на місцевому ринку. Корес
понденти журналу The Economist Джон Міклет
вейт і Адріан Вулдридж вважають, що глобаліза
ція корпорацій передбачає чотири етапи:
1. Корпоративний колоніалізм – створення представ
ницьких офісів, які продають товари і послуги ком
панії на певному ринку і мало інтегровані в її струк
туру.
2. Дешева робоча сила – відкриття виробничих потуж
ностей у країнах з дешевою працею для випуску гі
гантської кількості глобалізованих товарів, що мало
адаптовані до окремих національних ринків.
3. Транснаціональність – адаптація глобалізованих то
варів і послуг до національних ринків, використан
ня національних філій компанії не тільки для прода
жу чи виробництва, але і для розробки нових ідей.
4. Справжня глобальність – національність працівни
ків перестає грати роль. Компанія відкриває головні
офіси і реалізує свої функції у різних частинах світу.

Більшість світових корпорацій лише пере
ходить від другого етапу до третього. Через
10–15 років варто очікувати появи більшої
кількості "справді глобальних" компаній.
Аналіз тенденцій у корпоративному світі
можна підсумувати таблицею з журналу Busi
ness Week.8 (Таблиця 3).
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Наслідки для бізнесосвіти
Якщо корпорація ХХI століття справді бу
де глобальною, віртуальною, динамічною і
невагомою, це матиме революційні наслід
ки для бізнесосвіти.
1. Необхідно передовсім подумати, як посилити
міжнародний характер навчального процесу
(програми обміну для викладачів і студентів, між
народні конференції та семінари, виконання між
народних проектів, використання Інтернету). Но
ве покоління менеджерів повинно цілковито
позбутися ксенофобії і при цьому розуміти та від
чувати різні культури. Лідери бізнесу ХХI століття
повинні мати глобальний менталітет, мріяти
про успіх не лише на національному ринку,
але ставити значно вищі цілі.
2. "Єдина визначеність – це невизначеність.
Єдина константа – це зміна", – так характе
ризують бізнес XXI століття. Нам потрібно
перейти від стабільних, незмінних знань
(визначення, схеми, формули, моделі) до
практичних завдань, які б розвивали насам
перед комунікаційні та аналітичні здібності,
здатність приймати рішення в умовах невиз
наченості. Журнал Business Week, пишучи
про типове резюме успішної людини XXI
століття, зазначає, що найчастіше ми чи
татимемо таке: "Бакалаврська освіта – уні
верситет типу Liberal Arts зі спеціалізацією
в економічній теорії, а також із курсами по
психології (як мотивувати споживачів і спів
працівників), філософії (бачити ширший кон
текст і місію власної праці); знання іноземних
мов. Магістерська освіта – предмет практично не
має значення. Головне – це розвиток здібностей
мислення і аналізу”9. Бізнесосвіта повинна навчи
тися готувати лідерів, які здатні критично мисли
ти і аналізувати, працюючи у надзвичайно турбу
лентному і стресовому середовищі.
3. Навчальну програму варто структурувати таким
чином, щоб студенти виходили з навчального зак
ладу зарядженими на великі звершення, а їх енер
гії повинно вистачати для того, щоб повести за со
бою інших. Внутрішня енергія викладачів і їхніх
занять, запрошення справжніх лідерів із реально
го світу, творче і динамічне середовище бізнес
шкіл стає критично важливим.Можливо, навіть
важливішим, ніж суть знань, які передаються у сті
нах бізнесшколи.

З огляду на темпи змін, знання майже
повністю зміняться буквально за кілька
років. Енергія успіху, націленість на до
сягнення, віра у власні сили є вічними.
1. Lester Thurow, The Future of Capitalism, Penguin Book,
1996
2. Business Week, July 2 000
3. Business Week, August 28, 2000
4. Там же
5. UMC 1999 Річний звіт.
6. Running the House That Jack Built, Business Week, Octo$
ber 2, 2000
7. John Micklethwait, Adrian Wooldridge, A Future Perfect,
Crown Business, New York, 2000, page 205.
8. Business Week, August 28, 2000
9. Там же.
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Мік МЮЛЛЕЙ

Україна стала тимчасовою домівкою для багатьох аме
риканців та інших іноземців, які працюють у міжнародних
компаніях та різноманітних проектах розвитку.
"Синергія" пропонує інтерв'ю з однією такою людиною.
Це Мік Мюллей, директор Консорціуму з удосконалення
менеджментосвіти в Україні (CEUME).

Вперше пан Мюллей прибув в Україну у
1992 році як волонтер американського Кор
пусу Миру, де він виконував обов'язки біз
несконсультанта та тренера. Він має сту
пінь магістра бізнесадміністрування в галу
зі міжнародного бізнесу, протягом багатьох
років керував численними фінансовими та
банківськими установами та консультував
їх. За винятком короткочасного перебуван
ня в Казахстані, де він працював над роз
робкою та втіленням програми бізнестре
нінгів, Мік уже протягом восьми років меш
кає та працює в Україні. Три роки він був
директором програми Winrock Internatio
nal в Україні, потім перейшов до проекту
CEUME, здійснення якого розпочалося два
роки тому.
Чи не могли б Ви коротко описати проект
CEUME?

Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID) визнає важливість освіти та на
вчання в галузі бізнесу та менеджменту для
досягнення економічної ефективності будь
якої країни. Для того, щоб Україна досягла
довгострокового економічного розквіту,
навчальні заклади України повинні викона
ти свою дуже важливу роль у наданні якісної
освіти своїм студентам, лідерам бізнесу та
кадрам наступного дня.
Крім того, дуже важливо, щоб вони спів
працювали з сучасними діловими колами з
метою розробки програм, які задовольнять
потреби працюючих керівників компаній
та їх персоналу. USAID надає фінансування
проекту CEUME, який зосереджує увагу на
підвищенні потенціалу українських держав
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них та приватних навчальних закладів, що
займаються бізнесосвітою, щоб підготува
ти студентів та зробити внесок в успішне ре
формування та відродження української
економіки.
Розкажіть, хто входить до Консорціуму,
якими видами діяльності він займається
для виконання завдань, що Ви їх описали?

Консорціум – це партнерська організація,
членами якої є американські, польські та ук
раїнські навчальні заклади. До нашої коман
ди, яку очолює Університет Міннесоти, та
кож входять Бізнесшкола Університету
Св. Томаса, Варшавська школа економіки, а
також Університет ВарміаМазурія з поль
ського міста Ольштина. До команди приєд
налися сорок україн
ських бізнесшкіл, які
Консорціум сприяє
працюють разом для
підвищенню рівня
розвитку потенціалу
стандартів, що призведе
навчальних закладів
до інституціоналізації
якісних програм
України та втілення
в українських
ефективніших
нав
бізнес=школах
чальних програм з пи
тань бізнесу та управ
ління. Охоплюючи широку аудиторію, Кон
сорціум сприяє підвищенню рівня стандар
тів, що призведе до інституціоналізації якіс
них програм в українських бізнесшколах.
Наша команда займається такими видами
діяльності:
· проведення навчальних семінарів ви
хідного дня та тижневих літніх занять для
підвищення кваліфікації викладачів з ме
тодики, питань розробки навчальних кур
сів та програм;
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· створення та адаптація навчальних ма
теріалів, розробка планів навчальнопрак
тичних семінарів, актуальних для місце
вих умов, переклад основних текстів та
розповсюдження посібників та результа
тів досліджень для викладачів, які допомо
жуть їм у розробці та проведенні занять;
· організація обмінів, навчальних поїз
док та семінарів за кордоном для керівни
ків та викладачів вищих навчальних закла
дів з метою вивчення кращого досвіду
США та Польщі, який можна адаптувати
до умов України;
· проведення конференцій за участю ке
рівників бізнесшкіл України, урядовців
найвищого рангу та провідних бізнесменів
з метою розробки планів співпраці, орієн
тованих на покращення системи підготов
ки керівників в Україні.
CEUME працює на рівні аудиторії, прово
дячи з викладачами заняття з метою покра
щення підготовки навчальних курсів та ме
тодики викладання
навчальних програм.
Також він розробляє
Українські викладачі
часто ефективніше,
чи надає навчальні по
ніж їхні американські
сібники для викорис
та польські колеги,
тання в інститутських
застосовують
та університетських
та демонструють нові
бібліотеках. Крім то
навчальні методики
го, CEUME працює на
адміністративному
рівні, ставлячи за мету налагодження ефек
тивного діалогу між керівниками вузів та
представниками ділових кіл, який дозво
лить краще реагувати на їх потреби, а також
пропонує керівникам вузів ефективніші
стратегії управління.
Ви впевнені, що американські чи навіть
польські технології управління бізнесом
можуть бути застосовані в Україні? Крім то
го, методика викладання тут має зовсім ін
ші традиції.

Стратегія CEUME не передбачає нав'язу
вання суто західних методів українським
бізнесшколам. Радше він надає їм нову ін
формацію з ведення бізнесу та управління
ним і, що ще істотніше, пропонує методи та
ідеї, які можуть бути використані в аудиторі
ях і дозволять студентам застосовувати цю
інформацію відповідно до місцевих умов ве
дення бізнесу. Дуже важливо, щоб слухачі
бізнесшкіл були не лише добре освіченими,
але й набули навичок, які дозволять їм ефек
тивно провадити справи. Польща вже спро
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бувала пристосувати західні та інші стилі
менеджменту до власних умов бізнесу та ос
віти, ефективно використавши цю інфор
мацію для створення систем та стратегій,
що підходять до її ситуації. CEUME надає ін
формацію та впроваджує технології, дає
приклад того, як ними користуватися у кра
їнах з перехідною економікою; працює ра
зом з українськими фахівцями, розробляю
чи та втілюючи альтернативні плани, адап
товані до умов України.
CEUME проводить тренінги для виклада
чів. Досвідчені американські, польські та
українські лектори разом розробляють та
проводять семінари, використовуючи най
різноманітніші методики. Практичні за
няття на прикладі України, обговорення у
аудиторіях, робота у групі, рольові бізнес
ігри – це лише декілька прикладів навчаль
них технологій, які використовуються для
того, щоб продемонструвати, яким чином
студенти можуть застосувати на практиці
такі навички, як ведення переговорів, де
легування повноважень, визначення аль
тернативних дій, прийняття рішень, роз
поділ часу та інших ресурсів, а також пуб
лічні виступи. Під час навчання власне
лекції та повторення займають небагато
часу.
Дуже важливо, щоб бізнесмени навчили
ся думати та аналізувати ситуацію, швидко
приймати рішення, діяти відповідно до
них і спонукати інших робити те саме.
Чи дійсно американські та польські викла
дачі мають досвід та знання, необхідні для
навчання українських фахівців?

Кожен окремо, можливо, і ні, але в ко
манді, до якої входять і найкращі, досвід
чені українські викладачі, внесок західних
фахівців є дуже важливим, якщо не базо
вим. Вони володіють унікальним досвідом
та баченням ситуації і, працюючи поруч з
українськими спеціалістами, демонстру
ють, що і інші методи можуть бути застосо
ваними і вже застосовуються в Україні. Но
ва інформація, нові ідеї та нові методи
навчання та тренінгу спонукають наших
слухачів активно працювати під час за
нять. Потім, повертаючись у свої інститу
ти, вони впроваджують інноваційні підхо
ди та застосовують набуті навички у своїй
роботі.
Участь українських фахівців та їх внесок
у роботу CEUME є ключовим компонен
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том, який підсилює внесок американських
та польських викладачів. Українські викла
дачі не тільки беруть активну участь у тре
нінгах, але часто ефективніше застосову
ють та демонструють нові навчальні мето
дики, ніж їхні американські та польські ко
леги.
Хто входить до складу української команди
фахівців? Чи сприймають українські викла
дачі нову інформацію та ідеї своїх інозем
них колег?

Використовуючи найрізноманітніші дже
рела та контакти, CEUME зміг знайти ці
лий ряд прекрасних викладачів та бізнес
тренерів, які не тільки володіють необхід
ними знаннями, але й застосовують в ауди
торіях найрізноманітніші навчальні мето
дики.
Серед них є декани та керівники програм
державних та приватних вищих навчальних
закладів, але переважна більшість – це вик
ладачі. Багато з них, крім того, консульту
ють та проводять тренінги для представни
ків та лідерів ділових кіл.
Багатьох із цих фахівців нам допомагали
шукати наші слухачі, провідні бізнесмени,
вчені та співробітники міжнародних проек
тів. Із численними нашими викладачами ми
познайомилися під час їх участі у тренінгах.
Когось рекомендували та залучали до спів
праці співробітники CEUME.
Наша цільова аудиторія є дуже непростою.
Незважаючи на це, ще до закінчення корот
кочасних курсів багато наших українських
інструкторів – так само, як і їх американські
та польські колеги – завойовували повагу на
віть "найскладніших" та скептично налашто
ваних слухачів.
Слухачі сподівалися не лише отримати
нову інформацію, але й познайомитися з
новими цікавими ідеями, які допомогли б
їм більш ефективно проводити власні нав
чальні заняття. Їх високий рівень вимог ми
завжди намагалися задовольнити.
Проте деякі учасники забувають, що на
ша основна мета – допомогти викладачам
вузів, де викладаються курси з бізнесу та
менеджменту, покращити їх. Ці слухачі
приходили до нас з надією отримати мате
ріали для кандидатських чи докторських
дисертацій.
Для багатьох та інформація, яку ми надає
мо, є новою, але потрібно наголосити, що
найважливішим аспектом наших тренінгів є
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вивчення нових методів викладання, які до
поможуть слухачам застосувати свої нові
знання на практиці.
Наведіть, будь ласка, приклади, які про
ілюстрували б Ваше бачення відмінностей
підходу CEUME від класичних чи типових
українських програм викладання курсів з
бізнесу та менеджменту?

Як правило, при вивченні маркетингу сту
денти вивчають принцип чотирьох "Р": мар
кетингу, компоненти SWOTаналізу, прийо
ми розробки маркетингової моделі, життє
вий цикл продукції та різноманітні стратегії
протидії конкуренції. Студент може отрима
ти ці знання, відвідуючи звичайні лекції чи
читаючи відповідну літературу. Ці знання є
також дуже важливими. Підхід CEUME базу
ється на створенні та
ких ситуацій, коли Ми не розробляємо готових
група слухачів змуше
курсів і не рекомендуємо
на працювати разом,
нічого для застосування.
Радше ми надаємо
застосовуючи ці знан
інформацію,
приклади,
ня. Наприклад, ауди
інструменти
торія розбивається на
декілька груп для про
ведення практичних занять на українських
прикладах. Слухачі мають об'єднати свої
знання та досвід, визначаючи сильні та сла
бі сторони місцевої фірми, аналізуючи еко
номічне та ділове оточення, визначаючи та
оцінюючи альтернативні дії, до яких може
вдатися керівництво фірми, рекомендуючи
дистрибуцію продукції, розробляючи рек
ламну стратегію, – словом, вони вчаться за
стосовувати свої знання, одночасно навчаю
чись працювати в команді, делегувати зав
дання, обговорювати рекомендації, створю
вати маркетинговий план та презентувати
висновки своєї роботи.
Ви говорили про практичні заняття та ма
теріали, актуальні для місцевих умов.
Чи створює, розповсюджує CEUME такі ма
теріали? Як Ви визначаєте їх актуальність?

CEUME дійсно надає безліч матеріалів ук
раїнським викладачам. Слухачі разом збира
ють важливу, на їх погляд, інформацію, що
може стати інструментом, який учасники
застосують, готуючи та викладаючи власні
курси. Ми не розробляємо готових курсів і
не рекомендуємо нічого для застосування.
Радше ми надаємо інформацію, приклади,
інструменти, основні напрямки роботи,
пропозиції, а потім демонструємо методику
в аудиторіях. CEUME розповсюджує тексти
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кількома мовами для того, щоб забезпечити
викладачів ресурсами, необхідними для роз
робки чи покращення їх власних курсів лек
цій.
CEUME співпрацює з Центром інновацій
та розвитку, провідною українською неуря
довою організацією, влаштовуючи практич
ні семінари, на яких викладачі навчаються
розробляти власні ситуаційні вправи
(кейси). Водночас ми проводимо серед на
ших слухачів конкурси на кращі ситуаційні
вправи, а потім розповсюджуємо їх по всій
Україні серед викладачів, які зможуть їх зас
тосовувати у своїй роботі.
Чи дійсно адміністратори та викладачі ук
раїнських вузів отримали користь від на
вчальних поїздок до Вашої країни, про які
Ви згадували? Вам не здається, що ситуації
у наших країнах дещо відрізняються?

Так, так і так. CEUME організовує на
вчальні поїздки до США та Польщі. Досвід
свідчить, що відвідання американських уні
верситетів є дійсно корисним, але ми та
кож зрозуміли, що ця користь зростає, ко
ли наші слухачі бачать, як їхні колеги у
Польщі та в Україні (що ще важливіше) за
стосовують набуті знання. Нові стратегії
менеджменту, надання нових послуг слуха
чам та бізнесменам
практикам, проведен
Бізнес повинен
ня спільних дослі
підтримувати зв’язок
з освітою та інвестувати
джень, створення но
в освіту, щоб його
вих програм та вдос
майбутні потреби
коналення навчаль
можна було
них курсів – ось прик
задовольнити
лади результативнос
ті нашої діяльності.
Так, ситуація в Україні дуже відрізняєть
ся від ситуації в США. Можна навести чи
мало прикладів, коли підходи, що спрацьо
вують у США, неприйнятні чи недостат
ньо ефективні в Україні. Втім, нові ідеї та
методики можна адаптувати для покра
щення програм, вдосконалення роботи
інститутів, створення більш ефективної
системи викладання менеджменту. Ми на
даємо можливість відвідати інші україн
ські вузи, які досягли позитивних результа
тів у вирішенні подібних проблем, зміни
ли стратегії, впровадили нові програми,
розширили спектр послуг.
Мета навчальних поїздок, які організо
вує CEUME, – не подорож сама по собі. Під
час проведення круглих столів, конферен
цій та семінарів їх учасники отримують
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можливість налагоджувати чи продовжува
ти професійні стосунки, які сприяють у ви
рішенні їхніх спільних завдань.
Які проблеми розвитку бізнесосвіти в Ук
раїні є, на Ваш погляд, нині найактуальні
шими? У який спосіб CEUME може сприя
ти їх вирішенню?

Необхідно налагодити ефективний діа
лог між освітою, бізнесом та урядом, що
спричинить визнання важливої ролі біз
несосвіти для довгострокового розвитку
економіки країни. Навчальні заклади ма
ють усвідомити, що вони займаються
перспективним бізнесом і мають забезпе
чувати споживачів якісним продуктом.
Діловим колам належить розуміти, що
вищі навчальні заклади готують майбутні
кадри для них. Для того, щоб бізнес був
життєздатним та успішно розвивався, йо
му потрібні кваліфіковані кадри, запас
знань яких дозволить їм працювати висо
коефективно.
З економічної точки зору доцільно про
водити тренінги в Україні, для україн
ських керівників та співробітників, які
вже працюють. Навчальні заклади мають
підтримувати тісний зв'язок з бізнесом,
щоб розробляти і впроваджувати такі види
тренінгів, які відповідають потребам біз
несу, а бізнес повинен підтримувати
зв'язок з освітою та інвестувати кошти в
освіту, щоб його майбутні потреби можна
було задовольнити.
З метою підкреслити важливість бізнесос
віти та забезпечити її подальший розвиток
CEUME співпрацює із керівництвом Украї
ни. Уряду потрібно усвідомити важливість
діалогу бізнесу та освіти, підтримувати з ни
ми зв'язок, щоб визначити дії, спрямовані
на забезпечення їх плідної співпраці.
CEUME проводив круглі столи та конфе
ренції, під час яких усі три сторони обгово
рювали шляхи кооперації і, що особливо
важливо, розробляли конкретні дії. Крім
розповсюдження публікацій та інформацій
них бюлетенів, незабаром CEUME проводи
тиме всеукраїнську конференцію. На неї бу
дуть запрошені понад 200 представників ос
віти, бізнесу, уряду та міжнародної спільно
ти. Мета зібрання – розробити схему, яка
стане керівництвом до дії для фахівців, ор
ганізацій і програм, що визнають важли
вість бізнесосвіти.
Синергія, №1, 2000
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Олексій
ВИНОГРАДОВ

Чи знаєте ви, що саме університети були першими орга
нізаціями, які потрапили до "павутиння" Інтернету? Перша
комп'ютерна мережа з пакетною комутацією APRANET, що
з'явилася в 1970 році, поєднувала університети в ЛосАн
джелесі та СантаБарбарі (Каліфорнія) із Стенфордським
університетом та Університетом штату Юта (СолтЛейк).

Тоді право доступу до Інтернету мали пере
важно викладачі, науковці та студенти (які,
втім, втрачали цей привілей, залишаючи сті
ни Alma Mater). За двадцять років свого роз
витку глобальна комп'ютерна мережа охопи
ла практично всі наукові й навчальні закла
ди США. На початку дев'яностих років було
знято контроль з боку уряду за підключен
ням до Інтернету, що призвело до феноме
нального зростааня його популярності.
Тому, коли ми відвідуємо (з білою заздрістю)
сайт Гарвардського чи Мінесотського універ
ситету, можемо себе втішати тим, що їх досвід
перебування в мережі на 30 років більший!
Але Інтернет – це таке середовище, де ду
же легко когось наздогнати або перейняти
досвід. Усі, хто виходить у цей світовий
простір, мають приблизно однакові старто
ві можливості. І часом трапляється, що сайт,
у який вкладено дуже великі гроші, має попу
лярність меншу, ніж дешевший, але змістов
ніший. Хоча, безумовно, нерозумно відмов
лятися від можливості засвоїти досвід,
напрацьований роками.
Звичайно, сьогодні в Україні відсоток насе
лення, що має регулярний доступ до мережі,
мізерний. Ще багато часу та грошей треба
вкласти в розвиток вітчизняного Інтернету.
Але та цільова аудиторія, з якою працюють
бізнесвузи, вже тут, у мережі. І вона потре
бує уваги (і поваги!).
Окрім Гарварду, наших співвітчизників,
цілком природно, цікавить інформація і
про те, що діється поруч. Шукають україн
ське! Що ж сьогодні пропонується до їхньої
уваги?

Що є?
Аналізуючи стан вітчизняного Інтернету,
можна умовно виділити два основних моти
ви, що спонукають керівництво університе
ту (інституту, бізнесшколи тощо) відкрити
власний сайт:
· надати інформацію про вуз;
· не відстати від моди (від конкурентів).
Як правило, керуються обома. Питання в
тому, що переважає. Але так чи інакше сьо
годні практично кожен український вуз має
свою сторінку в Мережі.
Розглядаючи зміст і структуру існуючих
сайтів, можна констатувати, що більше по
ловини їх схожі між
Інтернет – це таке
собою, як брати
середовище, де дуже
близнюки. Це типо
ві сервери присут
легко когось наздогнати
ності – такі собі елек
або перейняти досвід
тронні буклети, що
містять адресу і телефони вузу, список спеці
альностей і факультетів, прізвища ректора і
всіх його заступників тощо. Тобто інформа
ційне наповнення сайту зводиться до роз
ширеного варіанта рекламної брошури, що
завжди є у відділі зовнішніх зв'язків будьяко
го навчального закладу.
На жаль, бувають випадки, коли сторінки
дуже відомих і шанованих вузів просто не
витримують інтернетконкуренції з тими
інститутами й університетами, які залучили
до створення сторінок професіоналів.
Намагаючись заощадити відносно нез
начну суму (скажімо, кількасот доларів),
ці вузи втрачають набагато більше з погля
ду іміджу.

Олексій ВИНОГРАДОВ – викладач Міжнародного інституту менеджменту (МІМ$Київ). Закінчив Національний техніч$
ний університет "Київський політехнічний інститут" та аспірантуру МІМ$Київ. Переможець другого Всеукраїнського
конкурсу ситуаційних вправ у категорії "Маркетинг". Сфера професійних інтересів – використання сучасних інформа$
ційних технологій у маркетинговій діяльності.
% valex@ukrnet.net

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти
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Хто ж сьогодні створює сайти вищих
навчальних закладів?
Це залежить від двох речей:
· наскільки серйозним є ставлення керівництва
до проекту;
· які відповідні ресурси має вуз.

Як правило, питання технічної реалізації
сайтів вирішується залученням студентів ву
зу або працівників комп'ютерного відділу.
Вони мають втілити в життя те, що їм про
понує керівництво в особі представника
ректорату (деканату, відділу зовнішніх зв'яз
ків або маркетингу
тощо). Часто трап
Сьогодні інформаційне
наповнення сайту зводиться до ляється так, що і
зміст сайту форму
розширеного варіанта
ють самі технарі, які
рекламної брошури, яка
виконують весь ком
завжди є у відділі зовнішніх
плекс робіт. Внаслі
зв'язків будь=якого
док аматорської ак
навчального закладу
тивності з'являється
сторінка інституту,
метою якої є... Дивися вище. Причому така
сторінка може "померти" протягом кількох
місяців. Вже зараз існують відправлені в ав
тономне плавання "летючі голландці", ос
тання дата оновлення яких, наприклад, гру
день 1998 року.
І навпаки, існують справжні сторінкише
деври, які слугують найкращою рекламою для
вузу. Однак таких, звичайно, зовсім небагато.
Ось чому трафік середньостатистичного сай
ту навчального закладу в кращому випадку
складає близько п'яти відвідувань за добу.
Але чи все насправді так безнадійно? На щас
тя, ні. Адже така гнучкість, яку надає нам Ін
тернет, дозволяє змінити ситуацію досить
швидко. Для цього треба просто замислитись –

Що є запорукою успіху?
Формуючи зміст сайту, необхідно орієнту
ватися передовсім на його функціональну
корисність, комплексне подання інформа
ції з урахуванням потенційних запитів від
відувачів.
Основна проблема полягає в самому під
ході до створення інтернетпредставниц
тва. Формуючи зміст сайту, необхідно орі
єнтуватися передовсім на його функціо
нальну корисність, комплексне подання ін
формації з урахуванням потенційних запи
тів відвідувачів.
Тобто основною метою створення сайту
має бути надання відвідувачу справді корис
ної інформації у зручній для нього формі.
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Треба постійно пам'ятати, що сайт – це
продукт, який пропонується ринку. Відповід
но для нього треба розробляти певну про
дуктоворинкову стратегію.
Над створенням інтернетпредставництва
мають спільно і, головне, узгоджено працю
вати спеціалісти трьох напрямків:
· маркетологи;
· дизайнери;
· програмісти.

З самого початку треба дуже чітко визна
чити цільову аудиторію – хто може бути ти
повим відвідувачем сайту. Як правило, ос
новні групи, на які треба орієнтуватись, це:
·
·
·
·

студенти;
викладачі;
співробітники;
абітурієнти.

Звичайно, цей список можна подовжува
ти. Але з метою раціонального використан
ня часу та грошей треба обрати кілька ос
новних груп і сконцентрувати свої зусилля
на задоволенні саме їх запитів.
Якщо вуз великий, то можна створити сер
вер, що буде інтегрувати ресурси, представ
лені кожним з факультетів у рамках розроб
леного загального підходу, дизайну і т.п. Для
залучення відвідувачів можна виставити у
вільний доступ певні матеріали "стратегіч
ного характеру" – частину курсу, результати
досліджень, проведених вузом, тощо.
Створивши сторінку, яка буде висвітлювати
всі перелічені питання, ви можете вважати,
що маєте якісний представницький сервер.
Але справа в тому, що це – лише необхід
ний мінімум. Тепер вашим завданням є дода
ти до цього набору щось своє, унікальне, що
вирізнить ваш сайт на фоні конкурентів.
Поперше, треба постійно працювати над
оновленням інформації. Будьякі новини з
життя вузу мають оперативно відображати
Синергія, №1, 2000
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Інформаційне наповнення сайту
У цьому питанні треба поступово руха
тися в напрямку від звичайного серверу
присутності до повноцінної інформацій
ної брами довузу.
Забудьте на деякий час про всі брошури,
всі рекламні матеріали та буклети, що ле
жать у вас на столі.
Спробуйте поставити себе на місце від
відувача: яка інформація може притягну
ти його увагу і потім змусити повертатися
сюди знову?
Маркетологи, які працюють з інтернет
проектами, визначили так зване правило
"75/25".
Саме таким має бути співвідношення
між інформацією, корисною для спожи
вача, та рекламним контентом.
Нижче наводиться узагальнений перелік
основних розділів і питань, що висвітлю
ються сьогодні на сайтах вітчизняних нав
чальних закладів.
Новини (цей розділ має служити відправною
точкою для відвідувача сайту)
Загальна інформація про вуз
o історія створення,
o мета діяльності,
o короткий огляд діяльності і т.ін.

ся у відповідних розділах сайту. Оголошення
про заплановані події мають публікуватися
заздалегідь.
Окремого досконалого опрацювання ви
магають питання інтерактивності. Необхід
но зробити все можливе, щоб людина, пере
буваючи на сайті, подолала бар'єр простору
та "настроїлася на хвилю", яку ви їй пропо
нуєте. Відвідувач має зануритися у ваш сайт з
головою. Але щоб досягти цього, вже треба
мати талант та певний досвід.
Розпочати можна з організації книги відві
дувачів та кількох тематичних форумів.
Дуже корисною для студентів, викладачів
та співробітників буде організація парольно
го доступу до внутрішньої мережі інституту,
поштового серверу, Intranet тощо. Можна
створити окремий розділ, присвячений "не
офіційному життю" вузу. Тут можуть обгово
рюватися поточні події з життя навчального
закладу, студенти можуть поділитися своїм
досвідом складання іспитів і т.п. Тут можна
розмістити фотоальбом студентів з можли
вістю власноруч додавати фотографії, які
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

Пропоновані курси, програми, спеціальності
Контактна, довідкова інформація
Інформація
про підрозділи
o
o
o
o
o
o

ректорат,
факультети,
програми,
кафедри,
служби,
інші підструктури

Формуючи зміст сайту,
необхідно орієнтуватися
передовсім на його
функціональну корисність,
комплексне подання інформації
з урахуванням потенційних
запитів відвідувачів

Приймальна комісія
o правила прийому,
o довідкова інформація для абітурієнтів,
o аплікаційні форми

Інформація про викладачів
та співробітників
Студентський розділ
o Дистанційне навчання
o Розклад занять
o Матеріали для заочників

Інформація про семінари, конференції
Партнери, донори
Інформація про випускників
Корисні посилання
Бібліотека
Публікації про інститут
Публікації інституту
Карта сайту

ставатимуть учасниками регулярних конкур
сів на найкращу. Можна, нарешті, встанови
ти в центральному вестибюлі відеокамеру з
прямою трансляцією у Web. Тобто ви маєте
широкий простір для експериментів.
Треба докласти максимум зусиль до того,
щоб привчити аудиторію сайту до того, що це
– найуніверсальніший засіб комунікації з ву
зом, основне джерело інформації про нього.
За грамотної розробки подібний ресурс "при
речений" на популярність.
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Мова
Сьгодні, як не дивно, дуже багато вузів
ських сайтів існують у двомовних варіантах
(як правило, українськоанглійські або ро
сійськоанглійські). Іноді навіть доходить до
того, що існує тільки
Треба прагнути на всі сто
англомовний варі
відсотків використовувати
ант. Але при вирі
шенні питання мови
переваги, які надає нам
треба зновтаки взя
Інтернет
ти до уваги, хто є по
тенційним відвідувачем. Якщо ви вважаєте,
що ваша сторінка викликає зацікавленість
відвідувачів ізза кордону, зробіть англомов
ний варіант. Але, звичайно, на ньому має
міститися відповідна інформація. Чи буде ці
кавити професора з Детройту номер теле
фона відділу охорони факультету? Навряд.
Тому ніколи не треба робити ідентичні вер
сії різних мовних розділів. Це знову ж таки –
невиправдана витрата ресурсів.

Дизайн
Дизайн не менш важливий, ніж інфор
маційне наповнення. Просто він впливає
на відвідувача на іншому рівні. Навіть як
що ваш сайт містить дуже корисну інфор
мацію, за погано розробленого дизайну у
відвідувача залишатиметься у підсвідо
мості негативний осад, який іноді пере
носитиметься на його ставлення до вузу
загалом.

Дуже часто сайти перевантажені "важкою"
графікою, недоречними javaаплетами, в офор
мленні кольорової палітри відсутній будьякий
смак тощо. Щоб уникнути цих неприємних ре
чей, дизайном має займатися професіонал.
Причому вимагайте від них зразки попередніх
робіт (до речі, незайвим буде переконатися,
що ці роботи виконали саме вони). Пам'ятай
те, дизайн розробляється один раз і надовго!

Все буде гаразд!
Можливо, якісь висловлені у цій статті су
дження є дещо загостреними. Вони зумовле
ні тим, що основна мета статті – змусити чи
тача ще раз замислитися над тим, що Інтер
нет – це зовсім нове середовище, яке вима
гає цілком нового підходу до поширення ін
формації. Маючи безмежний простір для
експериментів та втілення нових ідей, треба
прагнути на всі сто відсотків використовува
ти переваги, які надає нам ця мережа.
Розпочніть сьогодні!

Á³çíåñ-îñâ³òà òà òåõíîëîã³¿
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Ігор КАТЕРНЯК

На зламі двох тисячоліть ми знаходимося на шляху до суспільства
знань, де інформація, навики та компетентність стануть рушійною си
лою соціального та економічного розвитку. Але вислів "Хто володіє
інформацією, той володіє світом!" з кожним днем стає все менш ак
туальним. Людина загубилася в сучасному інформаційному просто
рі. Як трансформувати величезний потік інформації, який проходить
через нас, в знання, як відібрати те, що буде потрібне завтра? 1

Мистецтво управління знаннями є необ
хідною складовою конкурентноздатності та
розвитку в сучасних умовах глобалізації, які
тісно пов'язані з високотехнологічним ви
робництвом та передовим менеджментом,

передачею знань і розвитком телекомуніка
ційних та інформаційних технологій. Укра
їнські компанії, які ще 5 років тому орієнту
валися лише на інноваційні продукти, сьо
годні для забезпечення конкурентноздат

Ігор КАТЕРНЯК – керівник проекту "UDL System – система дистанційного навчання в Україні". Кандидат фізико$
математичних наук. Диплом МВА Львівського інституту менеджменту. Веде курс "Технологічний трансфер".
Сфера професійних інтересів – електронне навчання, інноваційний менеджмент.
% ik@uar.net
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Бізнес$освіта та технології електронного дистанційного навчання

ності впроваджують нові технології у вироб
ництво та управління і потребують талано
витих людей з практичними навиками уп
равління бізнесом та сучасними інформацій
ними технологіями (Інтернет).
Розробники телекомунікаційних та інфор
маційних технологій пропонують підпри
ємствам нові ефективні інструменти та ком
плексні рішення бізнесуправління, що, в
свою чергу, впливає на розвиток навчальних
технологій, трансформує педагогіку, систему
освіти та освітній бізнес. З одного боку, під
приємці потребують (без відриву від вироб
ництва) постійного доступу до навчальних
ресурсів, тісно пов'язаних із практикою. З
іншого боку, навчальні заклади намагаються
надавати дедалі кращі освітні послуги, пере
магати у конкурентній боротьбі на ринку.
Розширювати свою діяльність здатний
тільки той вищий навчальний заклад, який
впроваджує нові методи викладання, такі, як
аналіз випадків із життя як українських, так і
глобальних компаній (кейсове навчання), і
залучає до навчального процесу професіона
лів та експертів з бізнесу. Щоб зробити про
цес навчання більш гнучким, для клієнтів,
застосовуються вечірня та заочна форми
навчання. Найефективнішим засобом нав
чання для бізнесу, шкіл та окремих осіб у нас
тупні десять років повинно стати електрон
не навчання через Інтернет та розвиток нав
чальної Webіндустрії. За даними компанії
CISCO, цього року понад 70 мільйонів людей
у світі отримують освіту через Інтернет.
На сучасному етапі розвитку дистанційно
го навчання науковці, викладачі та адмініс
тратори вищих навчальних закладів врахо
вують результати великої кількості дослі
джень та експериментів, проведених у Пів
нічній Америці та Західній Європі. Хтось
має більший досвід, хтось – менший, але
провідні університети світу (глобальні уні
верситети) об'єднуються для досягнення
своїх цілей, для забезпечення стандартів
навчання та якості. Наприклад, 20 жов
тня ц.р. у Бельгії відбувся саміт ректорів уні
верситетів ряду країн Європи, де був підпи
саний меморандум про створення Європей
ського віртуального університету. Найавто
ритетніші університети Англії отримали 400
млн фунтів стерлінгів від свого уряду для
створення електронного університету (ЕU
niversity).
В Україні сьогодні нараховується лише
близько 500000 користувачів Інтернету
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(1%), але аналітики прогнозують, що у 2002
році їх кількість зросте майже у п'ять разів.
Отже, Україні, щоб посісти гідне місце у сві
товому співтоваристві, що стрімко набуває
ознак інформаційного суспільства, а його еко
номіка стає економікою знань, належить ство
рити сприятливі фінансові умови, законодав
чий та правовий простір для наукових до
сліджень, практичних експериментів та при
ватних ініціатив у галузі освітніх послуг.
У травні 2000 року в Україні успішно стар
тував проект розвитку дистанційного на
вчання UDL System, заснований на пар
тнерстві 26 організацій (6 університетів, 9
бізнесшкіл, 8 центрів підтримки бізнесу, Ін
тернетпровайдери, науководослідницькі
інститути). Метою проекту є впровадження
сучасних технологій дистанційного навчан
ня у бізнесосвіту та сприяння професор
ськовикладацькому складу навчальних зак
ладів у плані опану
вання методик та
У травні 2000 року в Україні
технологій дистан
успішно стартував проект
ційного викладання
розвитку дистанційного
(використання муль
навчання UDL System,
заснований на партнерстві
тімедіа та телекому
26 організацій
нікаційних мереже
вих технологій у на
вчальних програмах). UDL System, розвива
ючи електронну систему дистанційного на
вчання в Україні, підтримує інтеграційні
процеси в Європі через: обмін та сертифіка
цію навчальних програм, спільні досліджен
ня та впровадження новітніх педагогічних
та технологічних рішень у навчальний про
цес. Очікується, що внаслідок реалізації не
давнього Указу Президента України Л. Куч
ми "Про заходи з розвитку національного
компоненту глобальної інформаційної мере
жі "Інтернет" та забезпечення широкого до
ступу до нього в Україні" прискориться фор
мування необхідної законодавчої бази і, та
ким чином, буде ліквідовано дезорганізацію
сфери інтернетпослуг в Україні2.
1. UDL System <http://web.uar.net/~webct/ua/> пропонує
вам стати учасником віртуального навчального середо$
вища, яке використовує технології та методи дистан$
ційного навчання для передачі, створення та оцінки
знань.
2. Міністерство освіти та науки України створило центр
дистанційної освіти, якому доручено координувати ро$
боту з розвитку концепції дистанційного навчання.
Детальніша інформація про розвиток Глобальної уні$
верситетської системи подається у статті "Бізнес$осві$
та в Україні на основі відкритих стандартів та пар$
тнерств / Глобальна університетська система":
(<http://194.44.214.38/~webct/ua/newsletters/
ublications/Abstract_00_01.htm>).
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Віталій ЧУБА

Cтрес є невід'ємною частиною бізнесового життя. Тому слід
ставити питання, як подолати стрес, оскільки уникнути його
здебільшого неможливо. Стрес варто трактувати як джерело
мобілізації потенційних можливостей та прихованих ресурсів
організації, вияву нестандартних варіантів досягнення пос
тавлених цілей.

Стрес і бізнес
Дуже часто ми чуємо слово "стрес". Можна
сказати, що наше життя нагадує перманентну
патову ситуацію. Чи не щодня кожен із нас
потрапляє у непередбачені ситуації, які вима
гають нестандартних підходів та рішень.
Оскільки бізнес є концентрованою,
жорсткішою моделлю життя, вплив стресу
тут подвоюється, а інколи здобуває і ступе
неву компоненту. У бізнесі стрес, наче
тінь, переслідує людину – через затримки
поставок і недоотримання платежів, зміни
кон'юнктури і не
Коли у нас буде досвід
порозуміння все
успішного подолання
редині фірми. Реа
складних проблем, ми
лії бізнесу вимага
й надалі почуватимемося
ють максимальної
впевнено та спокійно
концентрації
та
реагуватимемо
віддачі
фізичних,
на стресові ситуації
психологічних та
емоційних сил. Це, звичайно, не покращує
здоров'я тим, хто грає в цю гру.
Наслідки стресу можуть бути більш ніж
прикрими, згадаймо хоча б, до чого приз
вела у вищих фінансових колах азіатська
криза 1998 року. Ми не говоримо про де
сятки більш та менш критичних випадків з
повсякденного життя. Стрес завжди сто
їть за спиною бізнесмена. І коли він вихо
дить звідти, треба мати неабияку волю та
стійкість, щоб подолати його. Ніхто ніко
го не застрахує від стресу, але можна нав
чити успішно боротися з ним.
На основі зазначених фактів можна кон
статувати доцільність запровадження до
навчальних програм бізнескурсів антис
тресової підготовки, бажаність викорис
тання стресу, як методичного засобу.

Сутність стресу
Стрес визначають порізному. Наприклад, у
"Психологічному словнику" за редакцією
В.П.Зінченка і Б. Г. Мещерякова стрес тракту
ється як "стан психологічної напруги, який
виникає у людини в процесі діяльності у най
складніших, найважчих умовах як у повсяк
денному житті, так і за особливих обставин"1.
Ви, напевно, погодитесь, що у стресовому
стані людина не здатна ефективно мислити та
продуктивно діяти. І це відбивається не лише
на її здоров'ї, але й на фінансових результатах
компанії. Американець Гоулмен з'ясував, що у
критичних ситуаціях діяльністю людини ке
рує не кора півкуль, а мигдалевидна залоза. У
таких випадках ми схильні діяти ірраціональ
ніше, керуючись емоціями та інформацією,
яка записана в пам'яті мигдалевидної залози.2
Саме наш попередній досвід і зумовлює по
дальші реакції та поведінку. Негативна інфор
мація викликатиме у нас у схожих ситуаціях
страх та розгубленість. Коли ж у нас буде дос
від успішного подолання складних проблем,
ми й надалі почуватимемося впевнено та спо
кійно реагуватимемо на стресові ситуації.
Можемо стверджувати, що стрес став скла
довою сучасного бізнесу. Очевидно, зараз, в
епоху турбулентного середовища, прийшов
час підходити до стресу, як свого часу Макс
Вебер та його колеги підійшли до ролі та міс
ця конфлікту в діяльності організацій. Його
слід розглядати не лише в негативному, але й
у позитивному сенсі. Здатність конструктив
ного подолання стресу можна вважати запо
рукою успішного ведення бізнесу. Необхід
ність цього давно усвідомили західні освітні
заклади, де стрес ще зі школи починають ви
користовувати як навчальний інструмент.

Віталій ЧУБА – закінчив Тернопільську академію народного господарства, викладав у Бучацькому інституті менед$
жменту і аудиту. Сфера наукових інтересів – маркетингова сегментація, психологія споживача та інтерактивні мето$
ди викладання.
% chuba@idc.org.ua
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Про це свідчить підготовлений Світовим
банком "Звіт про світовий розвиток. 1996"3,
в якому наводяться результати дослідження
старшокласників різних країн за трьома гру
пами здібностей:
1) знання фактів; українські школярі впевнено
переважають своїх зарубіжних опонентів за об
сягом знань;
2) здатність використовувати факти на практиці;
за цим показником перевага українців над за
хідними школярами є незначною;
3) використання фактів у непередбачених ситуа
ціях; тут наших учнів західні ровесники зали
шають далеко позаду.

Які ж причини таких результатів та які відпо
відні висновки повинні зробити ми, працівни
ки бізнесосвіти. Щодо причин, то це, звичай
но, обмеженість нашої класичної методики
викладання, де навчальний процес, переваж
но, лімітується стінами аудиторії і в ньому до
мінує теорія. Саме тому, коли окремі наші сту
денти завершують вузи, бізнесове середовище
доволі часто стає для них справжнім стресом,
оскільки не всі вони досконало знають практи
ку бізнесу, механізм його діяльності та відмін
ності від теоретичних канонів. Реальний світ,
на жаль, мало схожий на чіткі й логічно вибу
дувані книжкові схеми. Тому відповідне змі
щення акцентів в організації навчального про
цесу дозволяє вирішити левову долю майбут
ніх проблем.
Бізнесосвіта повинна вчити механізму по
долання стресу. Це подолання можна
здійснити двома шляхами. Перший – зміни
ти обставини, які зумовлюють критичну си
туацію. Але це, на жаль, не завжди в наших
силах, тому зазвичай ми змушені використо
вувати другий спосіб – адаптацію.
Запроваджуючи в навчальний процес стре
сову методику, ми переслідуємо такі цілі:
 вміння орієнтуватися в умовах невизначеності;
 адаптація до зовнішнього середовища;
 стійкість до стресових ситуацій;
 розвиток творчого, нестандартного мислення.
СТРЕС – у психології та біології будь$яка напруженість
або перешкода функціонуванню організму. Поняття стрес
запровадив канадський фізіолог Г. Сельє (1936 ), описую$
чи адаптаційний синдром. Стрес може здійснювати як по$
зитивний, так і негативний вплив на діяльність, аж до пов$
ної дезорганізації, що ставить перед дослідниками зав$
дання вивчення адаптації людини до складних (т. зв. екс$
тремальних) умов, а також прогнозування її поведінки у
схожих умовах.
Стрес нерозривно зв'язаний з процесом життєдіяльнос$
ті, він є складним феноменом технологічного суспільства.
Здатність чи нездатність індивіда контролювати потенцій$
но стресові ситуації може мати вирішальне значення для

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

Рекомендації для бізнесосвіти
У навчальному процесі стрес можна
створювати шляхом виведення студентів
із зони внутрішнього комфорту, ставлячи
їх у нові, незвичні ситуації, стосовно яких
у них немає готового варіанту вирішення
або поведінки. Це можна робити, вико
ристовуючи низку методичних прийомів.
1. Незрозумілі та заплутані завдання

Це може бути завдання, яке взагалі не
має вирішення, або з помилками в умові,
без усунення яких його неможливо вирі
шити.
2. Завданнясюрпризи

Формулювання завдань, про необхідність
вирішення яких заздалегідь не йшлося, або
ж вони взагалі не розглядалися в навчально
му процесі. Варіантом такого завдання може
бути, скажімо, одне з питань екзаменаційно
го білету.
3. Нереальні завдання

Задавайте студентам такий обсяг матеріа
лу, який можна освоїти або при максималь
них зусиллях (не спати всю ніч), або опра
цювати однозначно нереально. Цей підхід
особливо ефективний, коли завдання даєть
ся "на завтра".
Нереальне завдання може виявитися для
студентів дестимулюючим фактором, але хі
ба не той, хто ставив
перед собою надре
Здатність конструктивного
альні цілі, не завойо
подолання стресу
вував світ, хіба не ро
можна вважати
бота на межі мобілі
запорукою успішного
зує і дає можливість
ведення бізнесу
проявити весь наш
потенціал, досягти
максимальної самореалізації. Врештірешт,
краще досягти 5% від мільйона, ніж 70% від
тисячі. Чим вищі цілі ви ставите, тим вищий
результат отримуєте.
його функціонування. Здатність переборювати стрес є
предметом багатьох психосоматичних досліджень. Існує
статистична залежність між серцево$судинними захворю$
ваннями і схильністю індивіда до стресу (тип поведінки, що
позначається як тип "А"). Цей тип зв'язаний зі стилем жит$
тя, який характеризується нетерплячістю, поспіхом, жорс$
ткою конкуренцією і стурбованістю професійним чи іншим
успіхом.
Джерела: Философский энцеклопедический словарь /
Ред.$ сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А.Лутчен$
ко. – М.: ИНФРА$М, 1999; Психологический словарь /
Под. ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова;2$е изд. –
М.: Педагогика$Пресс, 1996.
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Методики

Тут є ще один момент – коли студент розу
міє, що він не в змозі виконати весь обсяг
завдання, то змушений робити вибір. Він мо
же об'єднати завдання, може визначити прі
оритети і відмовитися від виконання друго
рядних завдань задля вирішення основного.
Одним з основних завдань бізнесосвіти є
формування середовища, близького до ре
ального бізнесу, з жорсткою конкуренцією та
надвисокими завдан
У навчальному процесі стрес нями. Студентам до
можна створювати шляхом
цільно ще в стінах
виведення студентів із зони
навчального закладу
внутрішнього комфорту
включитися в цю ат
мосферу, цей темп і
стиль життя. При цьому варто не забувати,
що вивчення бізнесу – це ще не бізнес. Важ
ливо "зарядити" студента енергією, а не вико
ристати її завчасно. Наявність в людині цієї
енергії надзвичайно важлива в сучасному біз
несі. Наприклад, Джек Велш, керівник на
йуспішнішої в світі компанії General Electric,
у концепції "E4 Leadership Ingredients" визна
чає характеристики найкращих лідерів. Се
ред них – “(а) гігантська енергія та натхнен
ня до дій, (б) здатність надихати і передава
ти енергію іншим, інфекційний ентузіазм,
що максимізує потенціал організації.”4
4. Заниження оцінки

Ще один прийом, здатний вивести студен
та зі стану психологічної рівноваги, приму
сити його працювати "over the top". Особли
ва його ефективність у випадках, коли ком
панія має непогані показники, і її персонал
неохоче йде на зміни. Доречно буде навести
приклад використання цієї технології.
Керівник однієї західної фірми вимагав від
своїх підлеглих змін, покращення результа
тів, але люди говорили, що оскільки справи
у фірми йдуть добре, немає потреби "лізти зі
шкіри". Тоді він вирішив змінити методи її
бухгалтерського обліку таким чином, що йо
го компанія начебто опинилася в збитках.
Одного ранку він повідомив про це своїм
працівникам, зауваживши: "Якщо ми і далі
будемо так працювати, через кілька місяців
ви втратите свої робочі місця". Працівники
усвідомили, що від якості їх роботи зале
жить їх доля та майбутнє їх сімей. Вони по
чали працювати з більшою ефективністю,
віддачею, мобілізувавши всі свої сили. Зав
дяки цьому прибутки різко зросли. Мети бу
ло досягнуто, зміни відбулися, люди працю
вали краще, прибутковість компанії зросла.
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5. Непередбачені завдання

Вони повинні бути новими та несподівани
ми як за змістом, так і за формою. Ось один
із класичних прикладів даного підходу, який
доволі часто використовується в західних
бізнесшколах.
Збирається група людей, студентів чи ви
кладачів, кожному з них по черзі дається ар
куш з темою виступу, який він повинен підго
тувати за 20–30 секунд, доки буде йти до мік
рофона. Добираються загальновідомі теми
на зразок: "Ваше ставлення до фемінізму".
Наголос робиться не на темі, а на здатності
студента мобілізуватися і швидко підготува
ти виступ, який повинен бути логічно проду
маним і структурованим.
6. Нестандартні життєві ситуації

Бізнес – це життя, і багато його проблем
перегукуються з повсякденним життям.
Ставлячи перед студентами завдання такого
типу, ми даємо їм зрозуміти, що бізнес – це
реальність. Хто здатний подолати складну
життєву проблему, той успішніше впораєть
ся з бізнесовою. Прикладом завдань такого
типу може бути складання конструктора або
ремонт програвача.
7. Провокаційна поведінка

Деякі менеджери і викладачі викорис
товують такий, дещо суперечливий, підхід.
Вони говорять своїм студентам те, чого вони
зовсім не очікують. Наприклад, що вони –
невдахи. Так, невдахи. Ось вам один з
прикладів такого виступу:
"Випускники Йєльского університету, я хочу поп
росити вас дещо для мене зробити. Озирніть
ся, будь ласка, навколо. Подивіться на свого су
сіда ліворуч. Подивіться на свого сусіда право
руч. Тепер подумайте: мине п'ять років десять,
тридцять... Ваш товариш ліворуч буде невда
хою. Ваш товариш праворуч теж буде невда
хою. А ви, посередині? Чого можете очікувати
ви? Стати невдахою. Отака група невдах. Ви
засмучені? Це зрозуміло.
Врештірешт, як можу я, Лоренс "Ларі" Елісон,
людина, що залишила коледж, мати нахабство
промовляти таку єресь перед випускниками од
ного з найпрестижніших закладів країни?
Я скажу вам, чому можу.
Тому що я, Лоренс "Ларі" Елісон, друга найбагат
ша людина планети, не закінчив коледж, а ви
його закінчили. Тому, що Біл Гейтс, найбагатша
людина планети, є втікачем з коледжу, а ви – ні.
Тому, що Пол Ален, третя найбагатша людина
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планети, втік з коледжу, а ви – ні. І, для рівного
рахунку, Майкл Дел, який є номером 9 у списку
і рухається вгору дуже швидко, є втікачем з ко
леджу, а ви – знов – ні. Хмм... Ви засмучені. Це
зрозуміло. Дозвольте мені полити вам трохи
бальзаму на душу: ваші дипломи не були здобуті
марно. Більшість із вас, наскільки я уявляю,
провели тут по чотирип'ять років, і те, чому ви
навчилися та чого набули, послужить вам доб
ром у майбутньому. Ви здобули хорошу наснагу
до роботи. Ви встановили зв'язки з людьми, які
допоможуть вам згодом у багатьох ситуаціях.
Це все добре. Тому що, насправді, вам знадоб
ляться ці зв'язки. Вам знадобиться наснага до
роботи. Вони знадобляться вам, бо ви не втек
ли, і тому ніколи не будете серед найбагатших
людей планети.
Врештірешт, я розумію, що багато з вас (сподіва
юся, що на цей момент – більша частина) питає
себе: "Чи є щось, що я можу зробити? Чи є хоч
якась надія?" Взагаліто немає. Занадто пізно. Ви
увібрали в себе забагато, думаєте, що знаєте все.
Вам вже більше не 19. Ви маєте вбудовані у вас і
зацементовані стереотипи. Я вже не кажу про
зацементовані плати у ваших головах. Хмм... Ви
дійсно засмучені. Це зрозуміло. Так що, можли
во, це буде хорошою нагодою зробити важли
вий висновок. Не для вас, випускники 2000го
року. Ви вже "списані", так що я дозволю вам
опинитися на ваших патетичних, з платнею у
200 тис. доларів на рік, робочих місцях, де ваші
чеки підписуватимуть колишні товариші по нав
чанню, які втекли двома роками раніше.
Замість цього я хочу дати надію тим, хто лише почи
нає навчання сьогодні. Я кажу вам, я не можу наго
лосити цього істотніше, ніж уже зробив: втікайте.
Пакуйте свої речі і свої ідеї, і не повертайтеся.
Втікайте. Розпочинайте свою справу. Інакше, я
можу вам сказати напевно, бонет і мантія три
матимуть і вас далеко від успіху..."*

Кілька підсумкових міркувань
Слід формувати у своїх студентів потребу
відчуття незадоволеності собою і перма
нентного бажання самовдосконалення та са
морозвитку. Бізнес шукає людей, які завжди
прагнуть більшого. Оскільки в них закладе
но потребу пошуку, зростання і вдосконален
ня, вони не здатні сидіти, склавши руки, во
ни не можуть не працювати.
Скажете, що застосування розглянутих ме
тодик виявить неспроможність багатьох сту

дентів діяти результативно. Зрозуміло, що
будуть і такі. Але будуть і інші, що почувати
муться, як риба у воді. Вони шукатимуть і
знаходитимуть правильні рішення. Саме ці
люди потрібні бізнесові, у майбутньому во
ни так само найефективніше впораються з
реальними проблемами. Можна провести
паралель з тим, як діти вчаться їздити на ве
лосипеді. Деякі з них падають, розбивають
коліна, а інші впевнено їдуть відразу. Олім
пійські чемпіони виростають з других.
Можливо, деякі читачі зауважать, що ці ме
тоди є занадто жорсткими, і внаслідок їх зас
тосування ми підготуємо невротиків, а не май
бутнє українського бізнесу. Проте варто
пам'ятати, що ми формуємо бізнесменів, а
світ бізнесу набагато жорсткіший і невблаган
ніший, ніж освітні
"Стресова атака" має на меті
вимоги. Нехай наші
не зламати, а зміцнити,
студенти зараз отри
не дестимулювати,
мають нижчу оцінку,
а мобілізувати студента
аніж потім фінансо
вий колапс. Бізнес – не місце для сантиментів.
І ми, викладачі, і наші студенти повинні жити
за правилом: якщо ти не ставатимеш сьогодні
кращим, завтра будеш гіршим.
Ще раз наголосимо, що використання да
них прийомів повинно бути чітко дозованим.
Як і всюди, а тут особливо, важливим є відчут
тя міри як у кількісному, так і в якісному вимі
рі. Дана "стресова атака" має на меті не злама
ти, а зміцнити, не дестимулювати, а мобілізу
вати студента. Як це зробити? Ось вам, ша
новні колеги, поле для вдосконалення свого
вишколу та шанс виявити професійний хист.
Ми не вчимо уникати стресу, оскільки роз
глядаємо випадки, коли це зробити немож
ливо. Завдяки тому, що студенти проходити
муть через навчальні, змодельовані міні–
стреси, вони здобудуть досвід і навички пове
дінки в аналогічних критичних ситуаціях.
Студенти вироблять імунітет до розпачу і
депресій, стануть досконалішими, а від цьо
го виграють усі: і вони, і бізнес, і суспільство.
1. Daniel Goleman. Emotional intelligence, Bantam Books, 1995.
2. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко,
Б. Г. Мещерякова; 2$е изд., – М.: Педагогика$Пресс, 1996.
3. From Plan to Market. World Development Report 1996, published
for the World Bank by Oxford University Press, p. 124$125.
4. Robert Slater. The GE Way Fieldbook: Jack Welsh's battle plan for cor$
porate revolution. – McGraw$Hill.$NY, 2000. – 288 р.

* Текст цього виступу інтенсивно циркулював електронною поштою влітку 2000 року. Однак авторство Ларі Елісона, як і
факт його виступу у Йєльському університеті піддається сумніву. Ми все ж вирішили подати цю цитату у статті, щоб
проілюструвати можливий варіант використання такого методу. Джерело: www.snopes.com/quotes/ellison.htm

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти
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Õòî ïèøå íàéêðàù³ êåéñè
Відбулися три Всеукраїнських конкурси ситуаційних вправ. І в усьох трьох перемогу
– перше місце – здобувала Олександра БАКЛАНОВА, а у двох –Оксана АНДРОЩУК.
Журнал "Синергія" знайомить читачів з найактивнішими авторами кейсів, які активно
використовуються багатьма викладачами в практичній роботі

Олександра каже, що подорожі навчили її дивитися на світ відкритима
очима і бути сміливішою. Заняття бальними танцями – цінувати партнера,
поважати суперників, вміти і вигравати, і програвати.
А кілька років роботи – спочатку в AIESEC (міжнародна студентська еконо
мічна організація), потім в європейському офісі SONY, а зараз – у Школ
бізнесу КиєвоМогилянської академії – робити неможливе можливим.
Олександра
БАКЛАНОВА

Як ти сама сприйняла ці перемоги?

Чесно? Мить перемоги, звичайно, є при
ємною. Це варто святкувати – відверто, щи
ро, шалено. А потім – новий день, нові про
екти (не тільки кейси, але і кейси також).
Що для тебе написання кейсів:
спосіб самореалізації чи заробітку?

Мені це подобається. Доводиться працю
вати з різними, переважно дуже цікавими
людьми, у яких можна багато чого навчити
ся. Кожна організація – це унікальна систе
ма, і хіба не варто цінувати можливість поба
чити її зсередини?
За рахунок чого ти перемагаєш? Які факто
ри є запорукою написання доброго кейсу?

Не думаю, що є якийсь один секрет, як і не
вважаю, що мій підхід є відображенням "істини
в останній інстанції". Я намагалася реалізувати
під час виконання
Мить перемоги звичайно,
конкурсних завдань
є приємною. Це варто
усі свої тогочасні
святкувати: відверто, щиро
вміння. Міркувала: "А
і шалено! А потім – новий
що, коли…" Ми оби
день, нові проекти
рали, разом із компа
нією, яскраву і неоднозначну ситуацію, і потім
я говорила із включеними у неї людьми, дода
вала до цього найважливіше, на мій погляд, для
розуміння самої фірми і того, як і що в ній від
бувається. Коли ми разом з Наталкою Чичко
вою писали перший кейс (про "Procter & Gam
ble"), то робили майже все разом, бо ніхто з нас
перед тим не пробував писати кейси.

% alexandra@kmbs.kiev.ua

Думаю, дещо допомагає досвід створення
внутрішньоорганізаційних освітніх програм –
те, чим я займалася перед тим, як прийшла до
Бізнесшколи КиєвоМогилянської академії, але
наразі саме написання кейсів для мене є настіль
ки ж новою справою, як і для більшості з нас!
Ти двічі перемагала в категорії управління
людськими ресурсами. Чому саме ця сфера?

З професійного погляду мене цікавить кіль
ка сфер: навчання та розвиток людини,
впровадження змін, сталий розвиток та ство
рення інновацій. Теми для кейсів я обирала
саме із цих сфер, оскільки це – моє. А вже за
умовами конкурсу вони потрапляли до кате
горії управління людськими ресурсами.
Як справи у наших підприємств у цій галузі
управлінської діяльності?

Міжнародні компанії зазвичай мають мо
дель, за якою будують систему управління
персоналом, але переважна більшість адап
тує її до нашого бізнессередовища. Україн
ські компанії мають тут величезний простір
для творчості. Як мені здається, найбільше
виграють ті, хто не запроваджує позицію ме
неджера з персоналу, "оскільки так треба", а
дбає про результативність роботи з персона
лом. Останній мій кейс, підготовлений на
матеріалі "Emergex Business Solutions", сто
сувався якраз цієї проблематики: компанія
не має ані менеджера з персоналу, ані склад
них процедур в управлінні людьми, але тут
створено оптимальне для динамічного роз

Інтерв’ю з Олександрою БАКЛАНОВОЮ готувалося ще до того, як були розглянуті матеріали, що надійшли на 3$й Всеукраїнський
конкурс ситуаційних вправ. Інформацію про його результати “Синергія” отримала за день до підписання журналу до друку. Відтак ми
внесли зміни до підзаголовку матеріалу, а текст залишили таким, яким його було підготовлено. “Синергія” приєднується до
численних привітань, які Олександра отримає під час церемонії нагородження переможців, і сподівається на її активну участь у
створенні наступних номерів журналу.
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Хто пише найкращі кейси

витку внутрішнє середовище. Практика свід
чить, що воно є ефективнішим, ніж відповід
ні формальні структури та інструкції, є кон
курентною перевагою компанії.
Олександро, розкажи, будь ласка, про себе.

Сподіваюся, що мої найбільші досягнення
ще попереду. А з тих, які вже відбулися… Да
вай пригадаємо. Вступити до університету, на
міжнародну економіку "просто так" – у мож
ливість цього мало хто вірив. Чи це досягнен
ня? Тоді для мене це був злет. Провчитися від
середини другого до п'ятого курсу за індивіду
альним графіком, працюючи повний робо
чий день? Напевно, це можна вважати важли
вим. Впровадити за цей час стратегічні зміни
у великій організації (понад 300 працівни
ків), у складі команди таких же "молодих і зе
лених", але небайдужих людей – я дійсно вва
жаю це професійним досягненням. А про ме
не саму краще запитати тих людей, з якими я
працювала раніше і працюю зараз.
Чим ти цікавишся поза роботою?
Хобі? Захоплення?

Захоплення? Найбільше мені додає енергії
вільне і відкрите спілкування з людьми (мені
щастить зустрічати надзвичайно хороших,
цікавих людей). Ще дуже люблю море: це
якийсь необмежений простір і майже фізич
но відчутна сила природи, навіть коли прос

то дивишся. Те ж саме – в горах. Якщо перей
ти до активної частини відпочинку – звичай
но, танці: я займалася колись бальними тан
цями, і це навіть була моя перша робота у 16
років – викладати у двох групах п'ятишести
річних дітей. Спробувала зараз грати в те
ніс. (Вчуся. Готуюся до Уїмблдону: вже почи
наю попадати по м'ячику.) Музика – я навіть
працюю переважно під музику, не кажучи
вже про відпочинок. Подорожі – це особли
ва частина життя. Одна мудра людина сказа
ла мені якось, що "для відкритого розуму по
дорожі – найкраща освіта". Знайомство з ін
шими культурами, людьми та способом їх
життя допомагає побачити іншими очима
те, до чого звик: виникають нові ідеї, знахо
дяться рішення. А ще – це ж просто чудово!
Маючи багатий досвід практичної роботи,
як ти уявляєш своє професійне майбутнє?

Своє найближче майбутнє пов'язую із робо
тою, якою зараз найбільше займаюся – із ви
конанням окремих проектів. Ця діяльність
дає майже необмежений простір для зрос
тання: кожен новий проект – це щось нове, і
після його виконання я знаю і вмію більше.
Ще я колись із задоволенням модерувала ос
вітні конференцій, була тренером – ця робо
та мені також дуже подобається, і до неї я ще,
сподіваюся, повернуся – на новому, вищому
рівні, бо відтоді я багато чого навчилася.

Оксана викладає в Тернопільському державному технічному універси
теті, навчається в аспірантурі. Їй вдається вдало поєднувати педагогічну
діяльність із заняттям бізнесом. Водночас вона працює у Міжнародній фі
нансовій корпорації, де бере участь у проекті "Корпоративне управління
в Україні". У неї за плечима також досвід роботи у компаніях "УДО" P&G та
ЗАТ "ОреолТрейдінг".
% andr@home.te.ua
Оксана
АНДРОЩУК

Як ти сприйняла перемоги у Всеукраїн
ських конкурсах ситуаційних вправ?

Після обох перемог вражень було надзви
чайно багато. Після першої – своєрідний
шок, спричинений несподіваністю успіху. Я
не сподівалася на перемогу, для мене тоді бу
ло істотним просто взяти участь у конкурсі.
Після процедури нагородження я ще довго
не могла усвідомити, що сталося.
Другу перемогу я сприйняла спокійніше, хо
ча також не була налаштована тільки на успіх.
Стосовно ж думок з приводу наведу рядки
Миколи Заболоцького:
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, –
На самом деле то, что именуют мной,
Не я один. Нас много. Я живой.
Які фактори є, на твій погляд, запорукою
написання доброго кейсу?

Передовсім слід знайти "хорошу" ситуа
цію, "хороше" підприємство – у тому сенсі,
що воно надається для розгляду певної проб
леми. Тобто на матеріалі не кожного підпри
ємства можна написати задуманий кейс.
Вважаю, що треба спочатку побачити ситуа
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цію, яка надається для написання кейсу, а вже
потім братися за роботу, вирішувати у межах
якої дисципліни найкраще дослідити конкрет
ний матеріал. Крім того, обов'язково зважаю
на те, чи хочуть на підприємстві, щоб ситуація
з його практики стала матеріалом для кейсу.
На мою думку, у високоякісному кейсі на
основі аналізу конкретної ситуації мають
висвітлюватися проблеми, актуальні для ба
гатьох підприємств. Крім того, кейс пови
нен бути читабельним.
Як відбувається твоя робота
над написанням ситуаційної вправи ?

Всю роботу я розділяю на дві частини. Пер
ша частина роботи виконується переважно
спонтанно на основі спілкування з практика
ми. Друга частина –
Спочатку треба побачити
це сам процес напи
ситуацію, яка надається
сання – збирання та
для написання кейсу,
аналіз інформації,
а вже потім братися
що стосується даної
за роботу
проблеми.
Завер
шальним етапом є виклад і редагування зіб
раного матеріалу. Відповідаючи на сформу
льовані мною запитання до кейсу, шукаю від
повідь у самій ситуації. Якщо фактів бракує,
вношу корективи чи то у кейс, чи до мето
дичних вказівок. Важливим для мене є досяг
нення "прозорості" тексту, це полегшує його
сприйняття і розуміння. Хоча це не завжди
легко зробити. Блез Паскаль, звичайно, мав
рацію, зауважуючи: "Варто розташувати вже
відомі думки в іншому порядку – і вийде нове

поєднання, так само, як ті ж, але інакше роз
ташовані слова створюють нові думки".
Твої конкурсні кейси стосувалися різних
аспектів управлінської діяльності.
Яка з управлінських дисциплін
найближча тобі ?

Найцікавіше мені займатися проблемами
стратегічного менеджменту. У ньому поєдну
ються різні управлінські дисципліни і, крім
того, застосовуються елементи маркетингу.
Мені здається, що саме заняття стратегіч
ним менеджментом тримає мене "у формі".
Чи використовуєш ти кейси у власній
викладацькій практиці?

Звичайно. Цей метод дозволяє мені поєд
нати практику і теорію, а це подобається
студентам. Окрім того, кейсметод дозволяє
створити в аудиторії невимушену обстанов
ку, відтак реально оцінити знання студен
тів, побачити їхнє вміння не тільки вчити
ся, а й самостійно думати. Дуже важливим
тут є зворотний зв'язок, якого так бракує на
заняттях, що проводяться за узвичаєною
методикою.
Як, на твій погляд, найкращим чином
поєднати викладання і заняття бізнесом?

Для поєднання цих двох сфер необхідно
тільки бажання. Зрозуміло, що працювати
необхідно вдвічі більше. Щоб уникнути не
продуктивних витрат часу, потрібно вибра
ти роботу, яка є найкориснішою для педаго
гічної практики.

Îðãàí³çàòîðè Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñèòóàö³éíèõ âïðàâ 
Êîíñîðö³óì ³ç âäîñêîíàëåííÿ ìåíåäæìåíò-îñâ³òè ³ Öåíòð ³ííîâàö³é òà
ðîçâèòêó  îãîëîøóþòü ïåðåìîæö³â 3-ãî êîíêóðñó çà êàòåãîð³ÿìè:
"Фінансовий менеджмент"
1 місце – Лідія Дядечко та Оксана Каращук (До
нецький державний університет економіки і тор
гівлі ім. М. ТуганБарановського) – "Не можна зупи
нятись, треба рухатись";
2 місце – не присуджено;
3 місце – Людмила Чижевська (Житомирський ін
женернотехнологічний інститут) – "Раз – дирек
тор, два – бухгалтер".
"Управління людськими ресурсами"
1 місце – Олександра Бакланова (Школа бізнесу
КиєвоМогилянської академії) – "Про що не дізна
ється той, хто приєднається пізніше?";
23 місця – не присуджено.
Заохочувальні премії:
Андрій Наврузов (Академія митної служби України)
– "Колесо фортуни".

Юлія Веретельникова (Європейський університет
фінансів, інформаційних систем, менеджменту та
бізнесу) – "Створи себе сам".
"Маркетинг"
1 місце – Валентина Пастухова, Наталія Ткаченко
(Київський національний торговельноекономіч
ний університет) – "У ХХІ століття з конкурентос
проможною продукцією";
2 місце – Олена Каніщенко, Тетяна Гавриленко
(Національний технічний університет України "Ки
ївський політехнічний інститут") – "Celotex Corpo
ration: проблеми виходу на український ринок";
3 місце – не присуджено.
У категоріях "Організаційний менеджмент"
та "Міжнародний бізнес" нагороди
не присуджувалися.

Умови четвертого конкурсу – читайте на сторінці 37.
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у рамках Програми поширення ситуаційної методики навчання оголошують

ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,
ЗА ЯКИМИ ПРИЙМАЮТЬСЯ
НА КОНКУРС СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ
Менеджмент організації (включаючи менеджмент,
стратегічний менеджмент, організаційний розвиток,
малий бізнес, управління змінами, менеджмент
проектів, управлінські інформаційні системи).
Управління людськими ресурсами (включаючи лі
дерство, управління людськими ресурсами, поведін
ка в організації).
Управління фінансами (включаючи фінансовий менед
жмент, аналіз фінансової звітності, бухгалтерський об
лік, управлінський облік, міжнародні стандарти бух
галтерського обліку, податкове планування).
Маркетинг (включаючи методи дослідження ринків,
формування маркетингових стратегій, розподіл та
логістика, управління продуктом, ціноутворення,
просування продукту на ринку).
Міжнародний бізнес (включаючи діяльність трансна
ціональних корпорацій і спільних підприємств в Ук
раїні та українських підприємств на міжнародному
ринку).

УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
Вправи (кейси), що подаються на конкурс, можуть бути
написані як особисто, так і колективом авторів;
Для участі у конкурсі автор може подавати один кейс на
кожну з категорій, але не більше двох;
Експерти, які запрошуються для оцінки кейсів, мо
жуть подавати свої кейси до будьякої з категорій, ок
рім тієї, в якій вони є експертами, або до категорії,
експертом в якій виступає представник організації
чи інституції, в якій працює експерт.

НАГОРОДИ
У кожній з номінацій буде присуджено по три нагороди:

· перша нагорода – 500 $US;
· друга нагорода – 300 $US;
· третя нагорода – 200 $US.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
15 листопада 2000 р. – Оголошення конкурсу.
15 травня 2001 р. – Кінцевий термін подання кейсів.
Липень 2001 р. – Нагородження переможців.

ВИМОГИ ДО СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ
Ситуаційні вправи повинні:
· Стосуватися діяльності бізнесових структур або дер
жавних та інших установ, що працюють на націо
нальному або місцевому рівні;
· Бути написані українською мовою;

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

· Створені на матеріалах реально існуючого підпри
ємства або установи;
· Бути сфокусованими на конкретній темі, що чітко
окреслена у методичних вказівках;
· Відбивати сучасну ситуацію;
· Містити методичні вказівки для викладачів, як вико
ристовувати вправу.
Ситуаційні вправи (кейси), які не будуть відповідати
вищезазначеним вимогам, не розглядатимуться.
Заохочуються до створення мультимедійні презента
ції кейсів (з комп'ютерними програмами, відеомате
ріалами тощо).
Примітка: права на поширення ситуаційних вправ,
які одержать нагороди, будуть належати автору і ор
ганізаторам конкурсу – CEUME та Центру інновації
та розвитку.

ДЛЯ ДОВІДОК:
з докладними умовами конкурсу, зокрема, крите
ріями оцінки, формою подачі матеріалів на
конкурс тощо можна ознайомитися:
· на вебсайті www.idc.org.ua (Розділ "Ситуацій
не навчання" – "Конкурси з написання кейсів");
· надіславши запит про умови конкурсу на елек
тронну пошту: casestudy@idc.org.ua
· у регіональних представників Консорціуму із
удосконалення менеджментосвіти в Україні за
адресами:
у Києві – Ганна Самородова,
01024, Київ, вул.Лютеранська, 21/12, офіс 35,
Тел./факс (044) 253 6618, 254 0842,
Email: anna_sam@ceume.kiev.ua
у Дніпропетровську – Вікторія Яковлева,
49044, Дніпропетровськ44, вул. Гоголя, 29, оф.106,
Тел./ факс (0562) 371217,
Email: vic_yakovleva@ceume.dp.ua
у Донецьку – Тетяна Шуняєва,
83052, Донецьк52, бульвар Шевченка, 133, кім. 502,
Тел./факс (062) 3357057,
Email: oleg_byelyayev@ceume.donetsk.ua
у Львові – Лідія Кушплер,
79601, Львів601, пр. В. Чорновола, 57, кімн. 905,
Тел. (0322) 970635, факс (0322) 524463,
Email: lida@ceume.lviv.ua
в Одесі – Тетяна Рейтарова,
65011, Одеса11, вул. Базарна 48, кв. 1,
Тeл./факс: (0482) 226565,
Email: tatyana_reytarova@ceume.odessa.ua
у Харкові – Лариса Крупська,
62077, Харків77, пл. Свободи, 4, 6й пов, к.643,
Тел: (0572) 457498, факс: (0572) 141542,
Email: larisa_krupskaya@ceume.kharkov.ua
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На запитання журналу "Синергія" відповідає Богдан Купич,
директор з маркетингу та продажу UMC.
Пане Богдане, розкажіть, будь ласка,
про нинішній етап діяльності UMC.

На мою думку, компанія знаходиться сьо
годні на дуже цікавому етапі. У нашому, теле
комунікаційному бізнесі все дуже швидко ру
хається. Настільки швидко, що люди ще не
так давно не могли собі навіть уявити. На
приклад, у нас зараз, на кінець жовтня 2000
року, понад 325000 клієнтів, і це число зрос
тає з кожним днем більш як на 1000. Отже, в
місяць виходить понад 32000 нових клієнтів.
Для України це дуже швидкий темп.
Минулий вересень був для компанії найус
пішнішим за всю її історію. Це свідчить про
декілька істотних речей. Поперше, про по
кращення економічної ситуації в Україні.
Подруге, про те, що мобільний телефон
поступово стає не розкішшю, а нормою.
Ми прямуємо до європейського рівня. Так,
у Фінляндії 98% населення у віці 12–66 років
користується мобіль
ним телефоном. У
Коли компанія здатна
світі не мати мобіль
поєднати кращі елементи
ного телефону є не
із Заходу й України,
нормальним. У нас із
тоді в підсумку отримаємо
успішну українську компанію кожним днем стає
дедалі більше людей,
які можуть дозволи
ти собі купити телефон і стати мобільними.
Щодо компанії, то ми повинні з кожним ро
ком ставати все ефективнішими і розумніши
ми. Оскільки ми працюємо на українському
ринку сім років, у нас більшає досвіду. Велика
кількість наших працівників виросла у компа
нії. Вони також повинні ставати ефективніши
ми, і ми, відповідно, вимагаємо від них більше.
Наступний момент – конкуренція. Ми вітає
мо нормальну конкуренцію, оскільки вона зму
шує нас добре продумувати кожен крок і кож
не рішення – чи правильно ми все робимо.
Якими є ключові фактори успіху UMC?

Перше – золотий баланс між задоволен
ням інтересів наших клієнтів та власників.
Знаходження цього балансу – не математи
ка, а радше мистецтво.
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Ми повинні відстежувати динаміку ринку, бу
ти гнучкими, змінюватися залежно від його
тенденцій, розуміти, що стан ринку визнача
ється цілим рядом факторів. Це не лише час
тка ринку, а також і фінансові результати. Важ
ливою є якість клієнтів. З точки зору бізнесу іс
нують клієнти, які хочуть отримувати послуги
мобільного зв'язку, але мають недостатні фі
нансові ресурси, і тому є збитковими. Звичай
но, краще, щоб їх не було. Проте тенденцією
поточного року є якраз зростання кількості
клієнтів, які менше розмовляють. Постає
проблема обопільного задоволення потреб
клієнтів та власників. Ми успішно це робимо.
Основний показник: ми – прибуткова компа
нія, що для України не є нормою у нинішньому
економічному середовищі. Якщо ми – комер
ційна компанія, то метою є прибутковість.
Ще один, не менш важливий чинник – на
ші сильні західні партнери. Вони прекрасно
знають цей бізнес і допомагають нам. Ми ж
використовуємо їх поради, а тоді беремо
найкращі мізки, які є в UMC, і гнучко при
стосовуємо ці знання до України. Бо Україна
– це не Голландія чи Швейцарія. Коли ком
панія здатна поєднати кращі елементи із За
ходу й України, тоді в підсумку отримаємо ус
пішну українську компанію.
Успіх неможливий і без таких факторів, як
постійне прагнення до вдосконалення якості
послуг, до інновацій. У нашому випадку це, нап
риклад, такий продукт, як SIMSIM. Важливим
фактором є створення бренду, якому б довіряли
споживачі. Важливо бути хорошим "корпора
тивним громадянином" країни – платити подат
ки, підтримувати важливі громадські ініціативи.
До 1998 року UMC була практично монопо
лістом на ринку у стандарті NMT. Сьогодні
ринок мобільного зв'язку, можливо, є одним
з найбільш конкурентних. Яким був перехід
UMC з одного середовища в інше?

Конкуренція була і до впровадження GSM
900, оскільки на ринку діяли в інших стан
дартах також Golden Teleсom та DCC.
Парадигма змінюється, і не всі здатні змі
нити бачення світу.
Синергія, №1, 2000

“Найкраще, коли твоя команда працює на світовому рівні”

Така ж ситуація була і в UMC. Багато лю
дей звикли до однієї системи, і коли світ змі
нюється, вони не можуть одразу адаптувати
ся. У нашому бізнесі необхідно дуже швидко
адаптуватися до нових умов, якщо ні – це
смерть. У зв'язку з цим я згадую комп'ютер
ний бізнес: той, хто не бачив, що комп'ютер
змінюватиме світ, залишився далеко позаду,
а багатьох компаній взагалі не існує, бо вони
не могли пристосуватися.
Можна те саме сказати і про суспільство в
Україні. Існує багато людей, які звикли до од
нієї системи і не можуть перейти до іншої, ос
кільки вони не бачать світу, яким він є зараз.
Пішло доволі багато часу на те, щоб ми зміни
ли такий погляд на світ і на наш бізнес.
Коли на ринку з'явилося п'ять операторів
мобільного зв'язку, це було для нас шоковою
терапією. Ти або адаптуєшся, або не будеш
мати успіхів. Протягом останніх двох з поло
виною років ми вже діємо в умовах загостре
ної конкурентної боротьби, усвідомлюючи,
що кожного року наша компанія та наш біз
нес зростає, і ми повинні дедалі краще,
ефективніше працювати.
Які можливі шляхи зміщення організацій
них парадигм у межах компанії? Наскільки
Вам як менеджеру необхідно було посилюва
ти відчуття небезпеки, що з'явилося після
появи конкурентів. Загалом, як, на Ваш пог
ляд, ефективно управляти змінами?

Дуже гарне запитання. Є люди, які настіль
ки звикають до одного менеджменту, що не
обхідний зовнішній поштовх, щоб їх зміни
ти. У нас також були люди, що не могли себе
змінити; зараз вони не працюють в UMC.
Ми змушені були робити інколи вибір. Ос
кільки люди не можуть пристосуватися до
нових умов, то, можливо, краще, щоб вони
працювали деінде.
Проте – як змінити людей? Деякі швидко
сприймають зміну ситуації, передовсім мо
лоді працівники. Старші роблять це не так
охоче. Важливим є те, щоб вони самі зрозу
міли необхідність змін. Протягом останніх
двох років проводилися інтенсивні тренін
ги – свого роду концентровані мініпрограми
MBA. Люди, дійсно, багато чого не знали, і
ми мусили дати їм поштовх.
На чому наголошувалося під час тренінгів?

Для різних менеджерів пропонуються різ
ні курси. Наприклад, є тренінг для директо
рів територій, переважно зв'язківців за фа
хом. Вони знають технологію, але їм були
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

необхідні навички продажів, маркетингу,
розуміння важливості роботи з клієнтами.
Інша програма призначена для представни
ків різних департаментів, пояснювала, що
ми є однією командою і що в нас одна мета.
Ми не створюємо департаменти, щоб потім
натягувати між ними колючий дріт, через
який будемо перекидати цеглу туди і назад.
Коло обговорюваних питань було досить
широким. Як нам краще співпрацювати, що
таке віртуальна команда? Як професійно ке
рувати проектами, яка методологія існує для
цього? Плюс навики продажу. Що таке клі
єнт, що він не є останнім у списку. Він
обов'язково має бути першим.
Робота з клієнтами розпочинається з того,
як ми спілкуємося з ними по телефону. Ді
яльність нашого телефонного сервісцентру
відповідає світовому рівню. Ми отримуємо
понад 20 000 тисяч дзвінків щоденно. Опера
тори спілкуються з клієнтами професійно.
Багато людей не звикли до цього, і ми перес
тавили їх уявлення з голови на ноги. Двад
цять чотири години на добу і сім днів на
тиждень, у будьякий час і з будьякого теле
фону ви можете отримати обслуговування
по телефону. Ми вчили людей, що це важли
во, що клієнт – наш перший пріоритет.
Які знання Ви цінуєте та винагороджуєте
передовсім? Які риси менеджерів, на Ваш
погляд, визначатимуть обличчя компаній
XXI століття?

Хороший працівник – це пропорційне (50
на 50) поєднання, з одного боку, формаль
них знань і досвіду, а з іншого, характеру і
потенціалу людини, а саме: готовність бра
ти на себе відповідальність, ризикувати, за
питувати, коли чо
гось не розуміє, на
Хороший працівник –
віть помилятися...
це пропорційне (50 на 50)
один раз, щоб нав
поєднання, з одного боку,
читися від цього. Ба формальних знань і досвіду, а
жання
зробити
з іншого, характеру
і потенціалу людини
кар'єру, і бажання
себе показати, що
вона дійсно може. Це її комунікабельність
як вміння спілкуватися з різними людьми,
різними характерами і темпераментами,
вміння працювати в команді, стратегічно
мислити і виконувати тактичні завдання,
якщо це потрібно.
Компанії XXI століття потребуватимуть
менеджерів, які розуміють, як нові техно
логії змінюють усе навколо нас; можуть
працювати з різними культурами, поєдную
39
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чи їх найкращі елементи; бачать цікаві
можливості у майбутньому; можуть працю
вати у різних відділах компанії і виконувати
різні функції; коли потрібно, закочують ру
кави; можуть вести за собою інших.
Щодо 50 відсотків знань. Викладачам ціка
во було б дізнатись, які це саме, на Ваш пог
ляд, повинні бути знання. Візьмемо, нап
риклад, Вашу сферу – маркетинг.

Це не лише теорія. Теорія – це важливо, це
база, з якою ти можеш робити, що захочеш.
Скажімо, економісти мають теоретичну базу,
а щоб десять економістів сиділи в одній кімна
ті і доходили згоди з приводу якогось питан
ня, ти такого не побачиш.
Те ж саме і в маркетингу – теорія плюс мис
тецтво. Існує аналі
тична робота, а є і
Знайти людину, в якій би
креативна – у марке
успішно поєднувалися
тингових комунікаці
аналітика і креатив,
ях, розробці бренду
означає знайти
чи іміджу. Поєднати
ідеального маркетолога
ці речі досить склад
но. Знайти людину, в
якій би успішно поєднувалися аналітика і кре
атив, означає знайти ідеального маркетолога.
У середньому двічі на місяць UMC організо
вує нові акції. Наскільки важливий у марке
тинговій стратегії елемент агресивності?

Існують іміджеві, стратегічні речі, а є так
тичні. Можна сказати, що це випливає із ро
зуміння динаміки ринку. Маємо чіткі корпо
ративні цілі до кінця року, серед них – час
тка ринку, дохід, середній дохід на одного
користувача. Важливо розуміти, що ми теж
інколи помиляємося. Бізнес – це не матема
тика.
Ми оцінюємо свою роботу на основі визна
чених завдань. Коли бачимо відхилення,
"настроюємо" стратегію, тобто не боїмося
дещо змінювати, бо в нашому бізнесі все змі
нюється дуже швидко – динаміка ринку, дії
конкурентів. Наприклад, посекундна тари
фікація – драматичний і, я вважаю, дещо пе
редчасний крок у нашому бізнесі. Але наші
конкуренти пішли на це, і нам необхідно бу
ло "настроювати" інші речі, щоб вийти на та
кий само результат і досягти наших цілей.
Тому ми, у свою чергу, також зробили дуже
сильний крок – безкоштовні вхідні дзвінки
між усіма клієнтами UMC, включаючи GSM,
NMT і SIMSIM. До кінця року очікуйте від
нас ще кількох сильних кроків.
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Як стверджують багато менеджерів, корпо
ративні цілі повинні бути дещо завищени
ми, щоб працівники досягали їх із надзусил
лям. Чи Ви вважаєте такий підхід ефектив
ним?

Це також частина мистецтва: знайти
пункт, який є реально досяжний і який моти
вує на роботу. Якщо він зависокий, він демо
тивує. Бо люди кажуть, що не зможуть цього
зробити. Мистецтво знайти цей рівень, щоб
люди бачили, що його досягти реально, і що
це випливає із стратегії компанії.
Це завжди для продажів дуже складно. Тут,
як на олімпіаді: пробіжи сто метрів за дві се
кунди – ось твоя мета. Можеш тренуватися,
скільки завгодно – нічого не вийде...
Отже, завдання – знайти рівень, який до
зволить задовольнити цілі організації та мо
тивуватиме працівників. Щоб вони працю
вали на всю потужність і мали можливість
бачити свої результати. І фінансові, заробіт
ну платню, і перспективу в роботі.
Звернемось до іншого питання – до корпо
ративної культури. Якщо компанія – лідер, у
ній часто починає з'являтись відчуття само
задоволення. Як Ви реагуєте на це?

Дана проблема характерна для багатьох
країн. Лідер ти чи ні, люди люблять status
quo. Але коли ти лідер, за тобою завжди
хтось буде йти. Причому той, хто на другому
місці, повинен докладати подвійних зусиль.
Те ж і в компаніях. Люди звикають. І для
керівництва секрет полягає в тому, як ство
рити компанію, яка бачить своє майбутнє і
прямує до нього, і бачить, що в змозі туди
йти. Тоді всі інші будуть за нами йти завжди.
UMC – транснаціональна компанія: заснов
ники із різних країн, в одній команді працю
ють люди різних культур. Що компанія ро
бить для того, щоб забезпечити єдність та
ефективність команди?

Компанія не може цього робити, це роб
лять люди. Люди, що можуть пристосовува
тись до різних культур, розуміють різні куль
тури, ті, які працювали в різних середови
щах і різних країнах. Ймовірніше, що вони
можуть зробити це краще.
Поперше, вони намагаються вносити в
організацію все найкраще зі свого середо
вища, а подруге, – відчувати і розуміти,
що люди біологічно однакові. Немає кра
щих чи гірших. Треба позбутись стереоти
пів, що всі американці – такі, українці – ін
ші і т.д. Це дуже погано. Я завжди намага
юсь створити команду працівників світо
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“Найкраще, коли твоя команда працює на світовому рівні”

вого рівня, які будуть конкурентоспро
можними, де б вони не працювали: у Бра
зилії, Китаї чи Канаді. Це наша мета. Між
народний рівень співробітників – найкра
ще, що може бути. Найкраще, коли твоя
команда працює на світовому рівні.
Розкажіть, будь ласка, про себе.

Багато років тому мої батьки залишили Ук
раїну і оселилися в Канаді – країні, де нікого
не знали. Там вони народили мене. Вони не
могли мені багато допомагати, оскільки їм
самим доводилось нелегко. Основне, що во
ни мені дали настанову: чим би ти не займав
ся, прагни стати найкращим.
Із 13 років я працював на різних роботах.
Чи це було миття посуду в ресторані, чи пра
ця на фабриці – все було для мене дуже ко
рисним досвідом. Я зрозумів, що не хочу тим
займатися.
Це мотивувало мене до навчання. Я непо
гано вчився. Та в університеті не був кращим
студентом. Я багато займався політикою і
студентськими справами. Між іншим, укра
їнськими справами також. Це було важливо
для мене.
Якщо б я міг все зробити вдруге, я б сер
йозніше навчався. Я був студентом Йорк
ського університету, вивчав політичні нау
ки, трохи економіку, гуманітарні дисцип
ліни. Згодом, коли я став керівником, це доз
волило орієнтуватися в різних сферах.
Ще в університеті мене зацікавила журна
лістика. Я мав досвід роботи у студентській
газеті. І в Університеті Торонто отримав
диплом з рublic relations. Після закінчення
навчання потрапив до найбільшої газети Ка
нади. Я працював не як журналіст, а над різ
номанітними проектами, зокрема, щодо
дистриб'юції по цілій Канаді. Також мав по
саду в консультаційній компанії. У цей час я
взяв участь в одному важливому проекті,
який стосувався комп'ютеризації.
З того часу я зацікавився комп'ютерним
бізнесом, а згодом почав у ньому працювати.
Тоді я багато вчився. Оскільки наша фірма
співпрацювала з IBM, мав нагоду вивчити її
корпоративну культуру, це виявилося дуже
корисним для мене.
У 1987 році я потрапив у компанію Digital,
де став займатися продажем комп'ютерів ве
ликим клієнтам. Ця транснаціональна ком
панія мала дуже інтенсивну внутрішню ос
вітню програму, завдяки чому я зміг взяти
участь у програмі з управлінського ровитку у
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

бізнесшколі Insead у Франції.
Згодом мене зацікавив проект зі створен
ня бізнесплану щодо колишнього СРСР. Di
gital розпочинала діяльність у колишньому
Радянському Союзі і, що найголовніше, в Ук
раїні. Я зголосився працювати в Україні. Ме
не завжди цікавило, що тут робиться, і я хо
тів прилучитися до цього. Хоча десь років
п'ятнадцять тому не міг подумати, що пра
цюватиму в Україні. Керівництво погодило
ся зі мною і призначило мене генеральним
директором компанії Digital в Україні. Я роз
почав тут роботу у 1992 році.
Як Ви оцінюєте цей свій крок сьогодні?
Це, напевно, було непросте рішення?

Так. Направду багато людей не радили ме
ні їхати. Вони казали, що все нормально, ма
єш добру роботу. Але інколи треба йти на та
кі кроки. Якщо душа каже, що треба пробува
ти, так і слід робити. На мою думку, це прий
нятно, щоб людина декілька разів змінювала
роботу, якщо вона хоче щось інакше спробу
вати. Деякі компанії дають цю можливість, і
в Digital я дістав її, переїхавши працювати в
Україну.
Багато наших клієнтів мали справу з те
лекомунікаційним бізнесом, і я почав
вивчати цей ринок. Через деякий час ме
ні запропонували
посаду в UMC. На
Компанії ХХІ століття
це були дві причи
потребуватимуть
ни: поперше, мій
менеджерів, які розуміють,
досвід роботи в
як нові технології змінюють
комп'ютерному біз
усе навколо нас
несі, подруге, ус
пішна діяльність
на українському ринку, розуміння цього
середовища. І ось уже два з половиною
роки я працюю в UMC.
Ще про перехід із Digital в UMC. У Digital
Ви всетаки були першим номером, а в UMC
знаходитеся сходинкою нижче. Як би Ви
прокоментували це нестандартне, на пер
ший погляд, рішення?

Крок був важким, але я йшов на це з від
критими очима. Я розумів, що телекомуніка
ційний бізнес швидко розвивається, це дуже
висока технологія. Крім того, цей бізнес іде
до Інтернету, і мої знання у цій сфері дуже
стали мені у пригоді. Зараз я гарно розбира
юся як у телекомунікаційному, так і в
комп'ютерному бізнесі. Це особливо важли
во тому, що через кілька років це все буде
певним чином поєднано.
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Наскільки складно було Вам звикнути до
"українських особливостей" бізнесу?

Я не можу сказати, що навіть сьогодні ро
зумію всі ці особливості. Україна була неві
домою для багатьох людей, і багато хто мав
занадто високі по
чаткові очікування.
Досвід роботи
Потрібно було тро
в Україні готує
хи часу, щоб зрозумі
до роботи
у будь=якому
ти "підтекст" і те, що
середовищі
робиться за сценою.
Адже для того, щоб
зрозуміти, як працює бізнес в Україні, пот
рібно "подивитися за фасад".
Нині, маючи як українських, так і неукра
їнських колег по бізнесу, можу сказати, що
досвід роботи в Україні готує тебе до роботи
в будьякому середовищі.
Опишіть, будь ласка, Ваш звичайний робо
чий день. Скільки часу у Вас забирають, ска
жімо, зустрічі з клієнтами, аналітична робо
та в офісі?

Десь 30% – це спілкування з клієнтами,
пресою, презентації.
Мені дуже подобається зустрічатися з клі
єнтами, і намагаюся робити це якомога час
тіше – і у формальній, і у неформальній об
становці. Багато часу забирає робота на
комп'ютері.
Але ніщо не може замінити спілкування
з колегами по відділу. Креативні зустрічі,
brain storming також забирають багато
часу.
Посада директора з маркетингу у такій ком
панії, як UMC – це щоденно десятки елек
тронних повідомлень, безліч дзвінків, бага
то зустрічей. Це потужний двосторонній по
тік інформації. Як Ви плануєте свій день, як
Вам вдається не потонути у цьому інформа
ційному потоці?

Справді, забагато інформації. Ми працює
мо в інформаційному бізнесі, і треба вибира
ти, на що спрямувати свої зусилля.
Наприклад, я щодня отримую та відси
лаю близько 50 повідомлень електронною
поштою. Це забирає багато часу, але це –
потрібна річ. Звичайно, попередню робо
ту допомагає здійснювати моя команда,
наприклад, зібрати інформацію чи зроби
ти аналіз. Мої колеги роблять це опера
тивно і кваліфіковано.
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Ви сказали раніше, що треба дослухатися до
поклику душі. Якщо б, скажімо, Ваша душа
скерувала Вас до бізнесшколи, і Вам запро
понували підготувати курс із маркетингу, як
би Ви його провели?

Курс із маркетингу повинен бути вдалим
поєднанням теорії і практики, зокрема, шля
хом використання кейсстаді. Студенти мо
жуть багато з цього навчитися. Але це по
винно бути не лише прочитання, а і спілку
вання з реальними людьми, які виконують
цю роботу. Слід наголошувати, що за кон
кретними людьми завжди стоїть команда.
Не завжди у них все одразу виходить. Різні
люди пропонують різні ідеї. Треба бути від
критим до цього і дивитися на результати.
Аналізуючи досвід компанії UMC, які уроки
чи висновки Ви могли б запропонувати сту
дентам бізнесшколи, а також нинішнім і
майбутнім менеджерам?

Важливими є такі речі:
· мати бізнесплан, однак водночас бути го
товим змінити чи адаптувати його;
· бути гнучким, готовим іти на ризик, по
милятися (один раз);
· ставити споживача на перше місце у спис
ку пріоритетів;
· оскільки все робиться командами, розви
вати співпрацю між різними відділами ком
панії;
· знаходити і просувати молодих динаміч
них людей.
Останнє запитання. Галузь телекомунікацій
є знаковою у плані технологічного прогре
су. В якому напрямку розвивається Ваша га
лузь?

Ми рухаємося в епоху, де мати мобільний
зв’язок буде нормою. Ціни падатимуть, тари
фи знижуватимуться. Будуть надаватися нові
послуги, як, наприклад, WAP – доступ до Ін
тернету через мобільний телефон. Хоча за
великим рахунком ніхто не може спрогнозу
вати, що буде через кілька років. Передбача
ють, що за кілька років буде мільярд клієнтів
мобільного зв'язку, тобто двадцять відсотків
населення Землі.
Це буде інший світ.
Я думаю, мобільний зв'язок змінює саме
сприйняття життя. Хоча при цьому не варто
забувати, що мобільний телефон завжди
можна вимкнути.
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диту АТВТ "Банкомзв'язок" і головним бухгалтером НПО "Спілка інвалідів
Чорнобиля Ленінградського району". Водночас Дмитро є студентом ІІ кур
су економічного факультету НаУКМА.
% dzhedzhula@bkc.com.ua

Дмитре, що означає для тебе водночас вчи
тися і працювати?

Це – no problem. Мою роботу сьогодні важ
ко трактувати як потужну ріку капіталу, скорі
ше, це струмок життєвого і трудового досвіду.
Дмитре, чотири роботи, навчання в акаде
мії, громадські акції – як ти встигаєш?

Доба містить стільки годин, скільки ми
створимо їх для себе. Хоча, звичайно, ре
сурс часу дуже обмежений, тому ключ до ус
піху – оптимальна комбінація альтернатив
них витрат. Необхідно навчитися правиль
но розставляти акценти. А також прагнути
органічно поєднувати різні справи, збалан
совуючи заняття.
Чи ти обмежуєш себе у чомусь? Чи є у тебе
приватне життя?

Існує закон так званої Пареттоефективнос
ті: система перебуває є ефективною, коли не
можливо покращити стан одного її елемента,
не погіршивши при цьому стану іншого. Зви
чайно, мені доводиться вибирати. Я іду на
певні жертви, але це жертви у визначених
мною межах: наприклад, якщо я терміново
маю бути в банку, то змушений пропустити
лекцію.Та загалом я ні від чого не відмовляю
ся: у мене є приватне життя, яким я дуже задо
волений. Щоправда, часу все ж малувато.
Давай поговоримо про освіту. Які, на твій
погляд, проблеми існують у нашій бізнесос
віті, зокрема, та освіті в цілому?

Вищу освіту не дають, її здобувають. У ха
рактеристиці нашої сучасної освіти є кілька
важливих моментів.
Поперше, щоб влаштуватися на роботу,
необхідно мати два роки стажу. А де його
взяти випускникові, який ще не працював?
Другий момент – пасивність та інертність
багатьох студентів, яких необхідно підштов
хувати. Більшість їх вважає: "Зараз навчан
Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти

ня, а робота потім". "Потім" вони ходять, на
че їжаки в тумані, невиразно уявляючи сво
го майбутнього. Серед таких студентів мож
на виділити дві категорії: одні вважають, що
немає куди поспішати, оскільки вони ще та
кі молоді, і все життя попереду; інші – що їм
бракує досвіду, вони ще нічого не знають, то
му їм важко буде вижити в дорослому світі.
Стосовно цього хотів би навести дуже
корисний закон Паркінсона про запізнення:
"Прийшов раніше – прийшов занадто рано;
прийшов вчасно – вже розпочали без тебе;
трохи запізнився – спізнився безнадійно".
Де ж тоді вихід? Студенти також не мають
стажу.

Вихід у тому, що можна знайти роботу і без
попереднього стажу. Існує багато компаній,
для яких важать знання, а не наявність дип
лома. Деякі пропонують студентам стажува
тися у них безкош
Вищу освіту
товно: компанії – ви
не дають,
года, студентові –
її
здобувають
досвід. Навіть якщо
перша спроба вия
виться невдалою, досвід пошуку роботи та
кож є чималим здобутком. Крім того, на
співбесіду вас можуть запросити і через рік
після того, як отримають ваше СV.
Студента треба вчити насамперед аналізу
вати і ризикувати, а також бути впевненим у
собі. Саме такі пріоритети я визначаю для
себе як викладач.
Цікаво в даному напрямку діє Національ
ний університет "КиєвоМогилянська акаде
мія", де створено мікромодель нашого ринку
праці. Студенти мають змогу відпрацювати
вартість додаткових навчальних послуг на
численних вакансіях, пропонованих адмініс
трацією. Одні – працюють, інші – платять.
Конкуренція за вакансії є досить відчутною.
Я, наприклад, відпрацьовую на посаді ста
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рости потоку факультету економічних наук,
моя дівчина – у видавництві "Дух і літера".
Що тобі, працюючому студенту, потрібно
від вищої освіти?

Насамперед я хотів би наголосити, що ви
щу освіту не дають, її здобувають. Думаю, що
одне з основних завдань освіти – навчити сту
дента шукати, обробляти і використовувати
інформацію. Ви можете знати 72 томи енцик
лопедії напам'ять, але що з того, коли ви не
здатні використати ці знання на практиці?
Які навички та здібності ти намагаєшся здо
бути в ході навчального процесу?

Навчальний процес не може на 100 відсот
ків забезпечити розвиток тих чи інших
практичних навичок. Будьяка навичка стає
твоєю, коли ти засвоїш її на практиці.
Але хіба інтерактивні методи викладання не
сприяють формуванню у студентів навичок
майбутньої роботи?

Справді, цієї мети можна досягати і таким
чином. Із цього можна починати.
Вважаю, що студентів, які бажають працю
вати поза науковою сферою, від самого почат
ку навчання варто націлювати на практику.
Студента треба вчити насамперед аналізу
вати і ризикувати, а також бути впевненим у
собі. Я розумію практику таким чином: все,
що робили до мене –
теорія (це стосуєть
Студента треба вчити
насамперед аналізувати
ся як лекції, так і
і ризикувати, а також бути
кейсів), а ось що далі
впевненим у собі
буду робити я – це
вже практика. Ос
новні відмінності лекції і кейсу, на мою думку,
такі: лекція – це (1) виклад минулого досвіду і
(2) його аналіз та застосування; кейс склада
ється із (1) минулого досвіду, (2) наступного
його аналізу і власної інтерпретації, (3) ство
рення практичного рішення, (4) ще однієї не
великої порції минулого досвіду, (5) нового
етапу аналізу. Таким чином, кейс є більш актив
нішою формою сприйняття і аналізу інформа
ції, примушує більше думати, дає змогу "вжити
ся у роль", приймати рішення і, відповідно,
має більшу практичну користь, ніж лекція.
Чи не пора нам відмовитись від викорис
тання лекцій і переорієнтуватись на інтер
активні методи?

Ні. Для досягнення однієї мети корисні
шою буде лекційна форма, для іншої – кейсо
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ва. І не надто важливо, яким чином інформа
ція потрапляє до тебе, головне – мати мето
дику її сприйняття та обробки і, звичайно,
застосовувати її в житті.
Як ти ставишся до такого питання: чи мож
ливо за одними й тими ж програмами готу
вати аналітиків та практиків?

Схиляюся до думки, що це повинні бути
різні підходи. Першу групу слід більше орі
єнтувати на отримання базових знань, ко
рисно при цьому нагадувати ті чи інші речі
протягом тривалого періоду. Вони повинні
вміти аналізувати, шукати закономірності в
житті, виводити формули з життєвих ситуа
цій. Навчання практиків я будував би радше
у вигляді короткотермінових курсів, щоб во
ни прийшли, сприйняли і пішли втілювати
здобуті знання в життя. Хоча є сегмент, в
якому поєднуються аналітичні та практичні
навички та підходи. На основі реального
досвіду його представники будують теоре
тичні концепції та з'ясовують закономірнос
ті і потім використовують їх на практиці.
Можливо, це вихід у даній ситуації. Він мені
імпонує, оскільки я не люблю однобокості.
Ще одне з ключових питань української біз
несосвіти: готувати вузько чи широкоспе
ціалізованих спеціалістів?

Я більше схиляюсь до універсальності. Ко
ли людина занурена у вузький, хоч і глибо
кий спектр знань, на мою думку, вона не мо
же не бачити ситуації в цілому.
Але ж неможливо все знати досконало,
тому, можливо, краще бути добрим спеціа
лістом хоча б у певній царині?

Розвиток не має меж, тому якщо в когось є
обмеження з даного приводу, це ще не озна
чає, що вони повинні існувати і для мене. І вза
галі, як визначити поняття "добрий спеціа
ліст" або "глибокі знання", де тут межі? Я не ба
чу стелі, прогрес відбувається невпинно, і в
науці, у пізнанні не може бути вічних кон
стант досягнення. Необхідно постійно праг
нути до постійного самовдосконалення.
Тут, я думаю, найкраще навести моє життєве
кредо:
Good, better, best 
Never rest.
Till good – is better
And better is best!
Синергія, №1, 2000
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Лідія КОНДРАТИК

У жовтні 2000 року на замовлення Консорціуму з удосконалення менеджмент
освіти в Україні Центром інновацій та розвитку було проведено соціологічне
дослідження з метою вивчення думки студентської молоді щодо навчального
процесу у вузах України для визначення та вирішення проблем та потреб
професійного зростання майбутніх економістів та менеджерів.

Об'єктом даного дослідження були студен
ти економічних спеціальностей старших кур
сів шести найбільших центрів освіти Украї
ни, а саме – Києва, Харкова, Донецька, Дніп
ропетровська, Львова та Одеси. Дослідження
охопило 6 найбільших міст України, в яких
зосереджена найбільша кількість вищих уч
бових закладів (близько 60 відсотків загаль
ної кількості вузів України). Обсяг вибіркової
сукупності становив 550 осіб. Кількість рес
пондентів у кожному місті було визначено за
допомогою методу квот.
У цій статті подаються деякі результати
дослідження. Докладний звіт незабаром буде
надруковано окремим виданням.

Знання та навички, що необхідні,
на думку студентів, успішним
економістам та менеджерам
Результати аналізу відповідей на відкрите
запитання: "Як Ви вважаєте, які знання та
навички є необхідні успішним економістам
та менеджерам?" можна розділити на три ос
новні групи. Першу та найпопулярнішу мож
на умовно назвати "Практика", наступну –
"Знання", а третю – "Вміння та здібності".
Відповіді, що згадувалися найчастіше, рівно
мірно розподілилися у всіх містах, існування
значущої різниці у розподілі по містах буде
спеціально обумовлено.
Практика

Найціннішим набутком успішного еконо
міста чи менеджера є, на думку студентів,
практичний досвід. 115 опитаних студентів
економістів
висловилися
про
це,

відповідаючи на відкрите питання! У дещо
іншій інтерпретації – вміння застосовувати
теоретичні знання на практиці – про це ж
висловилися 40 респондентів.
Орієнтація у реальній ситуації також є не
обхідною успішним економістам та мене
джерам, на думку 39 респондентів.
17 респондентів назвали найважливішим
елементом професіоналізм.
Знання

Глибокі знання економічних дисциплін
вважають найбільш необхідними успішним
економістам та ме
Найціннішим набутком
неджерам 104 рес
успішного економіста
понденти.
чи
менеджера
є, на думку
Ще 52 респонден
студентів,
практичний
ти у всіх містах вка
досвід. 115 студентів=
зали на важливість
економістів із 550 опитаних
вузькоспеціалізова
висловилися про це,
них знань.
відповідаючи
Інші респонденти
на відкрите питання
навіть назвали дис
ципліни, знання з яких необхідні успішним
економістам та менеджерам:
·
·
·
·
·
·
·
·

Менеджмент (64 відп., з них 24 у Харкові)
Маркетинг (40 відп., з них 14 у Харкові)
Психологія (34 відп., з них 15 у Харкові)
Право (31 відп., з них 13 в Одесі)
Бухгалтерський облік та аудит (28 відп.)
Фінанси (13 відп.)
Математична підготовка (4 відп.)
Економетрика (1 відп. в Одесі)

Слід окремо відзначити знання іноземних
мов, що є необхідним успішним економістам
та менеджерам, на думку 69 респондентів.

Лідія КОНДРАТИК – докторант Міжнародної школи соціальних досліджень при Польській академії наук, аспірант
кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка. Керівник
проекту соціологічного дослідження Центру інновацій та розвитку.
% lilya@email.lviv.ua
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Уміння та здібності

Чи отримують усі ці знання та навич
ки, необхідні успішним економіс
У цій групі найважливішим елементом є
там та менеджерам, студенти еко
вміння користуватися комп'ютером –
номічних спеціальностей у процесі
78 опитаних студентівекономістів указали
навчання у вузах?

на це, відповідаючи на відкрите питання.
Важливою є комунікативність (27 респон
дентів).
Така ж кількість респондентів (27 осіб)
вважає необхідною наявність логічного мис
лення. Крім того, ще
2 респонденти у Хар
Лише 20% респондентів
кові назвали гнуч
відповіли ствердно на
кість
мислення,
питання, чи отримують вони
один
респондент
з
у вузах знання та навички,
Одеси – стратегічне
необхідні успішним
економістам та менеджерам
мислення, ще двоє –
вільне мислення.
Окрім знання психології, досить багато
респондентів (25 чоловік) назвали вміння
працювати з людьми.
Уміння, необхідні успішним економістам
та менеджерам, на думку опитаних студен
тівекономістів:
·
·
·
·
·
·
·

Вміння працювати з інформацією (13 відп.)
Вміння вийти з будьякої ситуації (9 відп.)
Вміння адаптуватися (9 відп.)
Вміння приймати рішення (8 відп.)
Вміння висловлювати свою думку (5 відп.)
Здатність до підприємництва (2 відп.)
Вміння подати себе (1 відп. в Одесі)

Також були згадані такі здібності, як:
· Організаторські здібності (12 відп., з них 6 у
Донецьку)
· Сконцентрованість (10 відп., з них 5 у Києві)
· Хист (6 відп.)
· Впевненість у собі (6 відп.)
· Ініціативність (5 відп.)
· Творчість (3 відп.)
· Кмітливість (3 відп.)
· Терпіння (3 відп.)
· Об'єктивність (2 відп.)
· Інтелект (2 відп.)
· Постійне інтелектуальне вдосконалення (1відп.)
· Наполегливість (1 відп.)
· Дисциплінованість (1 відп.)
· Оперативність (1 відп.)
· Амбіційність (1 відп.)
· Інтуїція (1 відп.)

Як найнеобхідніші успішним економістам
та менеджерам були також вказані:
·
·
·
·
·
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Хороші зв'язки (2 відп.)
Ділова хватка (1 відп.)
Вміння блефувати (1 відп.)
Нахабство (1 відп.)
А також просто диплом вузу (1 відп.).

Аналіз результатів соціологічного дослі
дження засвідчив, що лише 20 відсотків рес
пондентів відповіли ствердно на це питан
ня. Більше двох третин респондентів (73%)
вказали, що отримують ці знання та навички
лише частково у навчальному процесі. Реш
та респондентів (7 %) визнала, що зовсім не
отримує у вузі знань та навичок, необхідних
успішним економістам та менеджерам.
Дані дослідження представлені на карті
схемі 1.
Найбільше респондентів, які отримують у
процесі навчання у вузах знання та навички,
необхідні успішним економістам та мене
джерам, навчається у Донецьку (29%), Києві
(23%) та Харкові (22%), найменше – в Одесі
(лише 7%) та Львові (9%). Приблизно одна
кова кількість респондентів у всіх містах час
тково отримує ці знання та навички у вузах
(68% – 75%), найбільшим числом таких від
повідей вирізняється Одеса (84% респон
дентів).
Найменше відповідей про те, що студенти
не отримують під час навчання у вузі знань та
навичок, необхідних успішним економістам
та менеджерам, надійшло у Донецьку (1 %).
Слід пригадати, що саме серед тамтешніх
респондентів найбільше таких, які вважа
ють, що отримують у вузі знання, необхідні
успішним економістам і менеджерам. Крім
того, донецькі студенти найвище оцінили
професійний рівень підготовки випускників
своїх вузів (4,01 бали).
Решта цілком незадоволених навчанням у
вузах коливається від 5% (Київ) до 11%
(Львів) та 12% (Дніпропетровськ).

Що потрібно додати, на думку сту
дентів, для покращення професій
ного рівня майбутніх економістів
та менеджерів?
Аналіз відповідей на це відкрите питання свід
чить, що студенти потребують і, найголовніше,
усвідомлюють потребу у практичному досвіді.
Майже половина опитаних студентівеко
номістів старших курсів (207 респондентів)
вказала практичний досвід (в інших інтер
претаціях – більше практики, стажування,
збільшити практику в реальних фірмах то
що) у відповіді на відкрите питання.
Синергія, №1, 2000

Бізнес$освіта очима студентів

Окрім вимоги збільшити практику, рес
понденти також подавали інші пропозиції
щодо вдосконалення навчального процесу,
зокрема найбільше пропозицій було вислов
лено стосовно підвищення якості практич
них занять:

· Не ставити в програму непотрібні (застарілі)
курси (4 відп.)
· Вивчення предметів іноземною мовою (3 відп.)
· Вільне відвідування (3 відп.)

·
·
·
·

· Викладачі повинні мати практичний досвід
(23 відп.)
· Замінити викладачів старого вишколу (6 відп.)
· Підвищити заробітну плату викладачам (4 відп.)
· Лекції іноземних викладачів (3 відп.)

Розглядати реальні ситуації (69 відп.)
Більше інтерактивних занять (42 відп.)
Ділові ігри (28 відп.)
Обговорення кейсів (25 відп.)

Багато респондентів вважають необхід
ним поглибити вивчення та використання
комп'ютерних програм (63 відп.), іноземних
мов (29 відп.), а також використовувати у
процесі навчання Інтернет (15 відп.).
Було запропоновано також багато змін для
покращення навчального процесу:
·
·
·
·
·
·
·

Зустрічі із спеціалістамипрактиками (27 відп.)
Глибша спеціалізація (25 відп.)
Використання сучасної літератури (25 відп.)
Сучасні знання (предмети, теорії тощо) (16 відп.)
Радикальні зміни в навчальному процесі (8 відп.)
Вільний вибір курсів (5 відп.)
Менше теорії (5 відп.)

Багато пропозицій стосувалось також
викладачів:

Інші пропозиції
щодо вдосконалення
навчального проце
су для покращення
професійного рівня
майбутніх економіс
тів та менеджерів:
·
·
·
·
·

Майже половина опитаних
студентів=економістів
вважає, що навчальний
процес повинен тісніше
пов’язуватися із практикою

Проведення конференцій (5 відп.)
Справедливий відбір абітурієнтів (4 відп.)
Контакти з іншими вузами (3 відп.)
Обмін студентів (3 відп.)
Можливість стажування за кордоном (2 відп.)

Карта=схема 1

Чи отримують студенти під час навчання у вузах знання та навички,
необхідні успішним економістам та менеджерам?

Аналітично$методичний журнал з бізнес$освіти
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Summary
The Innovation and Development Centre (IDC), an Ukrainian
non=profit organization, jointly with the Consortium for En=
hancement of Ukrainian Management Education (CEU=
ME) publishes a quarterly Ukrainian=language journal
Synergy for business instructors and business adminis=
tration students. Synergy Journal promotes advanced
interactive learning methods and serves as a catalyst for
generating management knowledge through an open
exchange and discussion of ideas. This first issue of
Synergy addresses the vision and challenges of business educa=
tion of the 21st century

SUMMARY

АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ

Genady Kanishchenko
Eight principles of achieving success in modern business and sug=
gestions for the Ukrainian business education

Геннадій Каніщенко
Вісім принципів досягнення успіху в сучасному бізнесі і зав=
дання української бізнес=освіти

Presented is structured logical framework to understand the current bu=
siness environment and how to succeed in it using such ideas as self=relian=
ce, benchmarking, customization and setting high goals. Business educati=
on should become a laboratory of business, strengthening students mana=
gerial skills.

На основі структурованого підходу розглядаються сучасне бізнесове се=
редовище і передумови успішності (необхідність покладатися на власні
сили, увага до досвіду інших, орієнтація на споживача, встановлення ви=
соких стратегічних цілей). Автор наголошує, що бізнес=освіта має стати
лабораторією бізнесу, яка посилює управлінські навички студентів.

William Rudelius
Management=training and management=education in Ukraine:
some hard=won lessons from the West

Вільям Руделіус
Тренінги та освіта з бізнесу в Україні: кілька уроків,
нелегко здобутих Заходом

The article describes some elemental building blocks of today's manage=
ment programs and key trends impacting it; provides some structure for
how some of these elements are interrelated; and states the major lessons
learned in Western management programs. The goal is to have readers
combine the elements and lessons in a way that works most effectively for
their institution.

Автор описує кілька елементів сучасних програм з менеджменту і
ключові фактори та тенденції, які на них впливають; з'ясовує, яким
чином ці елементи пов'язані; висловлює рекомендації, засновані на
вивченні західних менеджмент=програм. Автор пропонує читачам по=
єднати ці елементи та рекомендації найефективнішим для їхнього
закладу чином.

Piotr Ploszajski
Curriculum reform at Harvard business school: model to follow or
"just interesting"

Пьотр Плошайський
Реформа навчальних програм у Гарвардській школі бізнесу:
модель для наслідування чи "просто цікаво"?

Six years ago Harvard Business School started to reinvent its MBA Prog=
ram. Its new vision and strategy is described in this article. The author also
investigates fundamental assumptions and the stages of this reform and
elaborates recommendations for other business education institutions.

Шість років тому у Гарвардській бізнес=школі розпочалося реформу=
вання програми МВА. Висвітлюються її нове бачення та стратегія, фун=
даментальні положення та стадії реформи, подаються рекомендації
для інших навчальних бізнес=закладів.

Pavlo Sheremeta
Business of the 21st century: global and dynamic.
How about education?

Павло Шеремета
Бізнес XXI століття: глобальний, віртуальний, динамічний, не=
вагомий. А освіта?

Business of the 21st century becomes more global, almost virtual
and weightless, and much much more dynamic. Are graduates of your bu=
siness school ready for this challenge?

Бізнес у XXI столітті ставатиме глобальнішим, переважно віртуальним
та невагомим, набагато динамічнішим. Чи готові випускники ваших
вузів до таких змін?

CEUME as an institution built on synergy effect
Interview with Mickey Mullay, CEUME Regional Director

CEUME: синергетичний ефект
Інтерв'ю з Міком Мюллеєм, регіональним директором CEUME

This interview is a discussion about the USAID Funded Consortium for
Enhancement of Ukrainian Management Education its mission, activities
and plans for the future.

Oleksiy Vynogradov
Education Institution's Internet Representation: Ukrainian situation
This article draws a comparative analysis of a content, structure and a
format of Ukrainian business=institutions' Web=sites and suggests ways for
significant improvement.

Ihor Katerniak
Business=education and technology
of electronic distance learning
The article describes the importance of computerized distance education
and a development of the Ukrainian Distance Learning system.

Vitaliy Chuba
Anti=depressant: Stress as a learning method
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Центр інновацій та розвитку (IDC), українська неурядова ор=
ганізація, у співпраці з Консорціумом з удосконалення менед=
жмент=освіти в Україні (CEUME) видає щоквартальний
україномовний журнал "Синергія", призначений для
викладачів бізнес=освіти та студентів бізнес=адміністру=
вання. Журнал "Синергія" сприяє поширенню інтерак=
тивних методів навчання в українській бізнес=освіті,
слугує каталізатором для генерування управлінських
знань через дискусію та відкритий обмін ідеями. Пер=
ший номер "Синергії" присвячено баченню та викликам біз=
нес=освіти в XXI столітті.

В інтерв'ю йдеться про фінансовану USAID діяльність Консорціуму з
удосконалення менеджмент=освіти в Україні, його місію та плани на
майбутнє.

Олексій Виноградов
Інтернет=представництво вузу: українська ситуація
Аналітичний огляд змісту, структури і форми Web=сайтів україн=
ських бізнес=закладів; пропозиції щодо суттєвого вдосконалення
їх змісту та оформлення.

Ігор Катерняк
Бізнес=освіта та технології електронного
дистанційного навчання
Стаття описує важливість комп'ютеризованого дистанційного навчання
і розвиток системи українського дистанційного навчання.

Віталій Чуба
Антидепресант, або Стрес як навчальний засіб

Given the fact that modern business becomes more and more stressful,
the author suggests that business schools think how to create a moderate
stress environment for their students to better prepare them for a succes=
sful career in business

З огляду на те, що сучасний бізнес стає все більш стресовим, автор
пропонує бізнес=школам подумати над створенням помірного стресо=
вого середовища для студентів з метою їх кращої підготовки до успіш=
ної кар'єри.

It is great, when your team performs at the worldclass level.
An Interview with Bohdan Kupych,
UMC Marketing and Sales Director.

Найкраще, коли твоя команда працює на світовому рівні
Інтерв'ю з Богданом Купичем,
директором з маркетингу і продажу UMC

The executive describes the critical factors behind success of the leading
Ukrainian mobile communication company. Sugegestions and advice is gi=
ven to business educators on how to improve their Marketing courses.

Менеджер аналізує чинники успіху компанії – лідера українського
ринку мобільного зв'язку. Подаються пропозиції та поради викладачам
бізнес=дисциплін щодо вдосконалення їх курсів з маркетингу.

Синергія, №1, 2000

