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Динамічність сучасних ринків та економічна інтеграція підприємств
України до внутрішнього ринку ЄС вимагають адаптивних управлінських
рішень, які враховують не тільки короткостроковий, але й довгостроковий
сценарії розвитку подій. Однією з фундаментальних задач вищого
менеджменту є визначення альтернатив розвитку підприємства шляхом
формування оптимального стратегічного набору, який враховує особливості і
тенденції розвитку галузі та позиціонування підприємства, прогнозований
вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на результати діяльності. В
результаті стейкхолдери повинні одержати відповіді на запитання: на якому
етапі життєвого циклу підприємство знаходиться; які є «вузькі місця»
діяльності і чому; яку цінність для клієнта має продукт; якими ресурсами
володіє підприємство; які результати інноваційно-інвестиційної діяльності; в
якому напрямку необхідно розвиватись; скільки необхідно залучити
інвестиційних ресурсів для забезпечення обраного напряму розвитку; чого
вартий його людський капітал; тощо.
Переважна частина власників бізнесу в Україні вже починає розуміти,
що конкурентні переваги як на внутрішньому так і зовнішньому ринках в
значній мірі визначаються кадровою політикою підприємства, однією зі
складових якої має бути бізнес-освіта персоналу протягом життя.
Ключовим моментом для бізнесу стає залучення та утримання
талановитих висококваліфікованих і мотивованих співробітників; зростання
кадрового потенціалу підприємства шляхом постійного навчання персоналу,
що підвищує бренд роботодавця і зміцнює його конкурентну позицію на
ринку товарів і послуг.
Освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, має
забезпечувати набуття відповідних компетентностей, якими повинен
володіти здобувач освіти для якомога ефективнішої реалізації своїх знань в
практичному середовищі. Однак, як засвідчує практика, одержані знання є
досить часто відірваними від ключових цілей діяльності підприємства і не

відповідають реальним потребам роботодавця. Тож реалізація освітньої
парадигми навчання протягом життя вимагає глибоких стратегічних змін як
зі сторони підприємств так і зі сторони закладів вищої освіти (особливо
післядипломної освіти).
Головною
метою
таких
змін
має
бути
забезпечення
конкурентоспроможності людського ресурсу на ринку праці і стійкого
зростання підприємства в умовах нестабільного сьогодення. При цьому
обов‘язково потрібно враховувати індивідуальні особливості співробітників
(індивідуально-психологічні, організаційні і професійні цінності) та їх вплив
на ефективність діяльності підприємства.
Бізнес-освіта персоналу, на нашу думку, є комплексом
систематизованих знань, умінь і практичних навичок відповідно до їх
коефіцієнта пріоритетності для кожного окремого підприємства і акумулює
розуміння всього ланцюга створення цінності, що позитивно впливає на
ведення бізнесу або хід виконання проектів та передбачає набуття нових та
вдосконалення раніше набутих компетентностей для реалізації стратегічних
інтересів підприємств.
Результатом реалізації бізнес-освітніх проектів підприємств має стати
генерування інтегральних компетентностей персоналу набуття яких
підвищать цінний кінцевий результат праці, забезпечать зростання вартості
інтелектуальних активів підприємства, призведуть до зростання потоку
потенційних клієнтів та зростання вартості підприємств в цілому.
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