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Annotation. The article reveals the features of a crypto currency as a new
means of payment and a settlement tool that can be used by economic entities
— individual entrepreneurs and enterprises. The purpose of the study is to
identify and describe the transformations of the macroeconomic environment
of business due to the introduction of the institute of cryptocurrency. To
achieve this goal, the following tasks are formulated and solved: a) analyze the
features of electronic money, which determine the changes in factors that will
affect the activities of enterprises; b) describe possible changes in legal,
economic, socio-cultural and technological macro conditions in which an
enterprise using crypto-currency will operate; c) reveal the influence of new
conditions in the macro environment on the efficiency of the business. Based
on the analysis of the practice of working with crypto-currencies in Ukraine
and the world and on the conclusions drawn from the generalization of the
identified trends, authors identified and described the defining transformation
processes in the macroenvironment of modern business, combined into three
groups: economic — a qualitatively new mechanism for the formation of supply
and demand for electronic money; the appearance of new effects in the
economic activity of enterprises that introduce operations with the crypto
currency; social — the lack of understanding of the essence of the crypto
currency from the side of potential customers and, as a result, the growth of
social tension around operations with the crypto currency; technological — the
need to master the work with cryptocurrency platforms and their
implementation in the economic mechanism of the enterprise.

Keywords: crypto currency, electronic money, business macro
environment.
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Анотація. Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципо-
вого нових вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурі-
єнтів, студентів, викладачів, роботодавців, представників зацікавлених
державних установ та відомств, суспільства в цілому. Відповідно запрова-
дження адекватної викликам сьогодення моделі підготовки фахівця у сфе-
рі економіки та управління має спиратися на підходи, що передбачають
використання якісно нових принципів і методів роботи з цільовими ауди-
торіями. У такому контексті залишається невирішеною проблема пошуку
результативних в сучасних умовах стратегій набуття освітніми закладами
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та окремими освітніми програмами стійких конкурентних переваг. У стат-
ті уточнено сутність та визначено роль ціннісного профілю освітньої про-
грами у забезпеченні її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.
Наведено результати дослідницького проекту формування ціннісного про-
філю магістерської програми та розробки на цій основі її логотипу.

Ключові слова: ціннісний профіль, освітня програма, конкурентна пе-
ревага, ціннісна пропозиція, стейкхолдери, цільові аудиторії, репутаційний
проект.

Вступ. Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових
вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурієнтів, студентів,
викладачів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та ві-
домств, суспільства в цілому. Відповідно запровадження адекватної викликам
сьогодення моделі підготовки фахівця у сфері економіки та управління має
спиратися на стратегію, що передбачає використання якісно нових принципів і
методів роботи з цільовими аудиторіями. Але що саме очікує від вищої бізнес-
освіти кожна із груп її стейкхолдерів?

Останніми роками проблемою удосконалення системи підготовки високо-
кваліфікованих фахівців-економістів опікуються освітяни, підприємці та науко-
вці у форматі стратегічного партнерства «наука — освіта — бізнес». У спеціа-
льній літературі активно обговорюються такі питання, як: модернізація системи
управління вищим навчальним закладом шляхом впровадження стратегічного
менеджменту в сфері вищої освіти [1, 2]; запровадження концепції студентоце-
нтризму університету як суб’єкту освітнього бізнесу [3]; удосконалення освіт-
ньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців різних рівнів
[4]; впровадження інноваційних технологій навчання [5] та інші.

Постановка задачі. Незважаючи на високу активність дослідників у сфері
формування «нової» моделі підготовки фахівців стратегічного спрямування, у
першу чергу залишається невирішеною проблема пошуку результативних в су-
часних умовах стратегій набуття освітніми закладами та окремими освітніми
програмами стійких конкурентних переваг.

За умов постіндустріальної економіки на перший план у спектрі джерел змі-
цнення конкурентоспроможності організацій (незалежно від їх масштабу та
сфери діяльності) виходять нематеріальні активи — знання, ноу-хау, компетен-
ції, динамічні здатності, які стають реальним підґрунтям для набуття та утри-
мання відмітних серед конкурентів ознак.

Для досягнення більш високої лояльності з боку ключових стейкхолдерів ор-
ганізації свідомо працювати зі своїми цінностями. Дієвим інструментом такої ро-
боти є ціннісний профіль організації, побудова якого дозволяє: інформувати всіх
стейкхолдерів про систему цінностей та переконань, які поділяються організаці-
єю; підвищувати лояльність різних груп стейкхолдерів до компанії; створювати
та підтримувати стійкі конкурентні переваги, які ґрунтуються на так званих
«м’яких» компетенціях організації — організаційній культурі, системі внутрі-
шньо-організаційної комунікації тощо. Подібні питання постають не тільки перед
керівниками бізнес-організацій, але й є актуальними для таких утворень як освіт-
ні програми. Більш того, з прийняттям у 2015 році «Закону про вищу освіту»,
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яким визначається новий статус освітніх програм, проблематика роботи з цільо-
вими аудиторіями та стейкхолдерами програми лише загострюється.

Отже, не претендуючи на комплексне вирішення описаної проблематики у
межах цієї статті маємо за мету уточнити сутність та визначити роль ціннісного
профілю освітньої програми у забезпеченні її конкурентоспроможності на рин-
ку освітніх послуг.

Результати. У сучасному світі освіта як потенційна можливість і знання як
головний продукт освіти стають визначальними стратегічними чинниками роз-
витку суспільства. У рамках концепції сталого розвитку знання визнається тією
основою, яка дозволить реалізувати імператив виживання людства [6, с. 12].

Подібні цивілізаційні трансформації зумовлюють усвідомлення вищими на-
вчальними закладами свого нового положення на світовому ринку освіти, ви-
значення своїх конкурентних переваг, зміни ставлення до процесу навчання як з
боку студентів, так й з боку викладачів.

Збереження сучасним університетом лідируючого положення на ринку осві-
тніх послуг неможливо без:
- налагодження та підтримання довгострокових відносин з випускниками і

бізнес-структурами (як роботодавцями випускників та партнерами у дослі-
дженнях) [7];
- чіткого позиціонування освітніх програм для абітурієнтів;
- забезпечення високого рівня лояльності з боку однієї з ключових груп

стейкхолдерів — викладачів та наукових співробітників;
- дотримання вимог нового законодавства у сфері освіти та високої іннова-

ційної активності щодо модернізації змісту та форми освітньої діяльності.
Останніми роками автори цієї статті стали безпосередніми учасниками роз-

винення стратегічного напрямку підготовки сучасних фахівців підприємниць-
кого типу, що набуло конкретного результату у вигляді магістерської програми
«Стратегія та розвиток бізнесу» (спеціальність 076 — Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність), яку було відкрито у 2016 році на базі факультету еконо-
міки та управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана». Місія програми полягає у сприянні росту конкуренто-
спроможності української економіки на основі підготовки дієвих і ефективних
підприємців стратегічного спрямування зі знанням новітніх управлінських тех-
нологій і відповідних їм механізмів організації та управління бізнесом. Тому
основна мета підготовки фахівців по програмі «Стратегія та розвиток бізнесу»
— підготовка висококласних фахівців, здатних формувати стратегію і тактику
поведінки підприємця та підприємства на ринку [7].

Ураховуючи, що магістерська програма була відкрита за новою для універ-
ситету спеціальністю та фактично не мала «історії успіху», постала проблема її
позиціювання на ринку освітніх послуг. Для забезпечення подальшого існуван-
ня та набуття стійкої конкурентної переваги у доволі складному оточенні, кері-
вництво освітньої програми поставило перед спільнотою магістрантів задачу
виявити та описати ціннісний профіль програми задля реалізації практичних за-
ходів щодо підвищення конкурентного статусу програми у сприйнятті її основ-
них стейкхолдерів.
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Сутність ціннісного профілю бізнес-організації. За визначенням фахівців Бі-
знес-школи AMI ціннісний профіль (Values Profile) — це управлінський та діаг-
ностичний інструмент, який дозволяє дослідити площини мотивації персоналу
та на організаційному рівні зрозуміти процеси, які лежать в основі поведінки
співробітників компанії та їхні реакції на стратегічні й операційні зміни, які
проводяться в компанії, чому наявний опір змінам, неприйняття цих змін, низь-
кий рівень результативності, пасивність персоналу компанії тощо [8]. Відповід-
но метою розробки ціннісного профілю є об’єднання організації навколо стра-
тегічних цілей, розкриття інформації про цільові настанови розвитку для
стейкхолдерів, розробка заходів щодо їхнього розуміння та досягнення персо-
налом. Ціннісний профіль забезпечує співробітників розумінням організаційних
змін, надає інформацію щодо визначення їхнього особистого профілю в моделі
поведінки при трансформаційних процесах та зменшує супротив щодо прийн-
яття змін тощо.

Для керівництва значення ціннісного профілю полягає у: підтриманні зворо-
тного зв’язку з персоналом; інформуванні щодо необхідних змін у комунікаці-
ях; порівнянні станів ціннісних систем; посиленні залученості співробітників;
доведенні способів просування у розвитку організації [8].

Для персоналу ціннісний профіль — це: розуміння організаційних змін; ви-
значення особистого профілю в моделі поведінки організації; прийняття змін
при трансформаційних процесах.

Ціннісне управління може бути:
- істинним, за умови, коли керівництво компанії свідомо аналізує, оцінює та

управляє ціннісною структурою компанії та її підрозділів;
- хаотичним та безконтрольним, коли керівництво не надає належної уваги

цінностям компанії, що дозволяє ситуації розвиватися під впливом певних фак-
торів, подій та «третіх осіб».

Принципами істинного управління є: 1) відповідність цілям бізнесу; 2) узго-
дження цінностей на різних рівнях організації; 3) управління персоналом як
«спілкою однодумців»; 4) збалансованості інтересів всіх стейкхолдерів; 5) все-
бічного проникнення та вдосконалення [9].

Прикладом ціннісного управління може слугувати ціннісна структура проек-
ту, реалізованого у рамках оптимізації системи управління та впровадження
управління цінностями [9]:

1) якість (основа нашої репутації та довіри до компанії й бренду — це
якість нашої продукції та послуг, яке забезпечується завдяки професіоналізму,
якості роботи та особистим зусиллям кожного співробітника. Ми надаємо пе-
ревагу високим стандартам якості. Висока внутрішня планка в усьому, що ми
робимо, забезпечує постійне підвищення якості продукції та послуг нашої
компанії);

2) результативність (важливим є постійне досягнення конкретних та вимірю-
ваних результатів відповідно до високих стандартів компанії. Ми ставимо амбі-
ційні цілі та досягаємо їх за допомогою злагодженої командної роботи та осо-
бистого внеску кожного співробітника);
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3) відкритість (розуміння кожним співробітником цілей компанії, своєї ролі
в їхньому досягненні та розуміння бізнес-процесів сприяє якісному виконанню
роботи. Тому ми орієнтовані на прозору та зрозумілу організацію нашої діяль-
ності та на створення єдиного інформаційного поля для усіх співробітників. Ми
відкриті до спілкування, взаємодії та зворотного зв’язку).

Впровадження ціннісного управління починається з визначення ціннісної
структури компанії та опису цінностей у поведінкових проявах для подальшого
використання в усіх підсистемах управління.
Ціннісний профіль освітньої програми. Ціннісні профілі можуть застосо-

вуватися не тільки в комерційних організаціях, а й в освітніх закладах. У по-
передніх публікаціях одного з авторів цієї статті у співавторстві з іншими до-
слідниками (Востряков, Гребешкова, Решетняк, 2010) вже викладалися
результати емпіричного дослідження ціннісної пропозиції магістратури [10],
де було виявлено очікування ключових стейкхолдерів (викладачів, студентів,
адміністрації вишу, державних іституцій, роботодавців та суспільства в ціло-
му) та описана пропонована магістратурою ціннісна пропозиція задоволення
цих очікувань.

Проте, якісні зміни інституціонального середовища та нові виклики, що зу-
мовлені відкриттям нових спеціальностей та освітні програм в універитеті зу-
мовило необхідність вирішення аналогічних дослідницьких завдань на новому
вітку «спиралі розвитку». До того ж з урахуванням фахової спрямованості під-
готовки магістрантів програми «Стратегія та розвиток бізнесу» на набуття під-
приємницьких компетентностей, фокус дослідження було зміщено убік прикла-
дного аспекту.
Дослідницький проект виявлення ціннісного профілю та розробки логотипу

магістерської програми «Стратегія та розвиток бізнесу». У лютому-квітні
2017 року під науковим керівництвом доцента О. М. Гребешкової магістранта-
ми програми було реалізовано дослідницький проект, який мав за мету підви-
щення популярності магістерської програми «Стратегія та розвиток бізнесу»
внаслідок виявлення ціннісного профілю її учасників та формалізованого опису
ціннісної пропозиції програми для ключових груп стейкхолдерів. На основі
отриманих результатів розробки логотип програми та реалізовано репутаційний
проект організації вступної кампанії 2017 року.

Визначення ціннісного профілю магістерської програми здійснено за допо-
могою опитування ключових стейкхолдерів програми — магістрантів, виклада-
чів, випускників та потенційних аплікантів програми — студентів бакалаврату
(рис. 1).

Активність різних груп стейкхолдерів доводить, що потенційні апліканти
(студенти бакалаврату) є справді зацікавленими в подальшому навчанні, праг-
нуть обрати результативну магістерську програму, отже мають потребу в дета-
льній інформації про неї.

За результатами відповіді на запитання «Що для Вас є навчання/робота на
програмі «Стратегія та розвиток бізнесу»?» було сформовано «хмару тегів»
(рис. 2), яка надає уявлення про очікування стейкхолдерів від ціннісної пропо-
зиції магістерської програми.



Стратегія економічного розвитку України. № 41 (2017)180

студенти
32%

викладачі
27%

випускники
9%

інші
32%

Рис. 1. Структура учасників інтерв’ювання щодо виявлення ціннісного профілю
магістерської програми «Стратегія та розвиток бізнесу»

Рис. 2. «Хмара» визначальних характеристик ціннісних очікувань учасників
опитування щодо ціннісного профілю магістерської програми

«Стратегія та розвиток бізнесу»
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Необхідно зазначити, що потенційні апліканти часто зізнавалися, що не уяв-
ляють, яку цінність для них може мати магістерська програма (окрім отримання
диплому). Можна зробити висновок, що задля підвищення ефективності роботи
з цією цільовою аудиторією необхідно надавати більше змістовної інформації
про магістерську програму з урахуванням особливостей її сприйняття молодими
людьми 19-20 років. Напевно «академічні» презентації магістерських програм від
викладачів та формальна інформація на сайті університету не сприяє повній ін-
формативності аплікантів та не вмотивовує їх до вступу в магістратуру.

Виявлення відмітних характеристик магістерської програми «Стратегія та
розвиток бізнесу» порівняно з іншими освітніми програмами довело, що у до-
сліджуваній спільноті переважає відкритість у відносинах між студентами та
викладачами, навчальний план включає цікаві дисципліни та активності, має
місце інноваційний формат організації навчального процесу (із запровадженням
моделі «змішаного навчання»). Також відмічалася спрямованість навчання на
стратегічну орієнтацію та пошук нових сфер бізнесу. Можна стверджувати, що
стейкхолдери програми загалом мають позитивні відгуки щодо програми. У
сприйнятті учасників опитування вона є платформою для творчості, має інно-
ваційний характер.

За результатами опитування було ідентифіковано п’ять визначальних цінно-
стей освітньої програми, які у порядку спадання важливості проявляються у
спрямуваннях до: розвитку, згуртованості та командної взаємодії, бізнес-
орієнтації, стратегічного мислення, досягнення успіху, інноваційних змін, креа-
тивного вирішення проблем (рис. 3). Для студентів та викладачів важливою є
командна робота, яка націлена на результат та розвиток, як особистісний, так і
професійний.

Рис. 3. Результати оцінки учасниками інтерв’ювання
важливості ціннісних суджень про магістерську програму

«Стратегія та розвиток бізнесу»
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З урахуванням отриманих ціннісних характеристик учасниками проекту бу-
ло розроблено логотип магістерської програми (рис. 4).

Рис. 4. Логотип магістерської програми «Стратегія та розвиток бізнесу»
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана [11]

Вивчення асоціативного ряду учасників проекту щодо образу магістерської
програми «Стратегія та розвиток бізнесу» дозволило виявити такі переважні
тренди.

1. У кольоровій гамі фаворитом виявися зелений колір (про що зазначило
72% опитаних), що було очікуваним, оскільки саме зелений є основою «корпо-
ративної» символіки КНЕУ. На другому місці — жовтий (18%), який асоцію-
ється з осяянням, світлом знань, благополуччям, та, як виявилось у ході вивчен-
ня практики академічної символіки зарубіжних університетів, золотий є
кольором економістів. Третє місце посів червоний колір, за який проголосувало
10% опитаних, оскільки насамперед студенти асоціюють себе з лідерами, май-
бутніми підприємцями, активними членами суспільства.

2. Щодо символіки логотипу, безперечну перевагу було надано стрілам, які
обертаються навколо шару, що на переконання учасників проекту характеризує
глобальність, єдність академічного та бізнес-середовищ, цілеспрямованість та
рух до успіху.

Переконані, що логотип магістерської програми надає різним групам стейк-
холдерів символічне уявлення про ціннісні орієнтири магістерської програми,
які полягають у прагненні розвитку всіх причетних до програми, командній ро-
боті учасників спільноти, стратегічному мисленні, креативності, поєднанні нау-
ки та бізнесу. Зважаючи на те, що це перший логотип магістерської програми в
університеті, до того ж розроблений силами студентів, а не дизайнерів, залуче-
них зі сторони, які не можуть знати всіх тонкощів діяльності, він має більшу
цінність у забезпеченні конкурентоспроможності магістерської програми та
університету в цілому.

На основі виявлених ціннісних пріоритетів ключових стейкхолдерів програ-
ми та з використанням нового логотипу влітку 2017 року реалізовано репута-
ційний проект вступної кампанії [12], який включав: створення офіційної сторі-
нки програми в соціальній мережі Facebook; підготовку інформаційних
матеріалів про програму та спеціалізацію; опублікування портфоліо магістран-
тів та викладачів програми для широкої публіки. Внаслідок проведеної кампанії
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за умов жорсткої конкуренції між освітніми програмами забезпечено успішний
набір студентів та уточнено ціннісно-фахові обриси концепції магістра з під-
приємництва.

Висновки. Проведені дослідження теоретичних засад застосування цінніс-
ного профілю у забезпеченні конкурентних переваг організацій різних бізнес-
профілів доводять, що успіх в сучасному світі великою мірою визначається цін-
нісними установками тих, хто приймає рішення. Для ефективної діяльності та
взаємодії різних груп стейкхолдерів необхідне спільне підґрунтя, яким може
бути ціннісний профіль організації. Чіткий опис та науковий підхід до виявлен-
ня такого профілю є запорукою високої конкурентоспроможності організації у
тривалій перспективі. Практична апробація концептуальних положень побудо-
ви ціннісного профілю доводить високу результативність такої роботи задля
досягнення стратегічних цілей організацій різних масштабів та бізнес-профілів.
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Аннотация. Современное бизнес-образование развивается под влияни-
ем принципиально новых требований и ожиданий со стороны его ключе-
вых стейкхолдеров — абитуриентов, студентов, преподавателей, работода-
телей, представителей государственных учреждений и ведомств, общества
в целом. Отвечая требованиям современной модели подготовки специалис-
та в сфере экономики и управления образовательное учреждение должно
опираться на подходы, предусматривающие использование качественно
новых принципов и методов работы с целевыми аудиториями. В таком
контексте остается нерешенной проблема поиска результативных в совре-
менных условиях стратегий формирования образовательными учреждени-
ями и отдельными образовательными программами устойчивых конкурен-
тных преимуществ. В статье уточнены сущность и определена роль
ценностного профиля образовательной программы в обеспечении ее кон-
курентоспособности на рынке образовательных услуг. Приведены резуль-
таты исследовательского проекта формирования ценностного профиля ма-
гистерской программы и разработки на этой основе ее логотипа.

Ключевые слова: ценностный профиль, образовательная программа,
конкурентное преимущество, ценностное предложение, стейкхолдеры, це-
левые аудитории, репутационный проект.
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Abstract. Modern business education develops under the influence of
fundamentally new requirements and expectations from its key stakeholders —
applicants, students, teachers, employers, representatives of state institutions
and departments, society as a whole. Responding to the requirements of the
modern model of training specialists in the field of economics and
management, the educational institution should rely on approaches that
involve the use of qualitatively new principles and methods of working with
target audiences. In this context, the problem of finding effective competitive
strategies for forming effective educational strategies in educational
institutions and individual educational programs remains unsolved. The article
clarifies the essence and determines the role of the value profile of the
educational program in ensuring its competitiveness in the market of
educational services. The results of the research project on the formation of
the value profile of the master's program and the development of its logo on
this basis are presented

Keywords: value profile, educational program, competitive advantage,
value proposition, stakeholders, target audiences, reputation project.
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