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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МЕНЕДЖЕРІВ  
В УКРАЇНІ: РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ0 

 
Обґрунтовано напрями та чинники зростання професіоналізму менеджерів 

підприємств легкої та харчової промисловості як умови підвищення їх інноваційної 
активності. Проаналізовано тенденції змін на ринку праці та виявлено потребу 
підприємств у рекрутингу професійних менеджерів. Наведено переваги проєкту 
з розробки галузевої дорожньої карти цифрової трансформації у харчовій та пере-
робній промисловості в Україні у напрямі зростання професіоналізму менеджерів.  

Ключові  слова:  професіоналізм, менеджер, компетенція, промислові під-
приємства, легка промисловість, харчова промисловість. 

Миколайчук И., Хмурова В. Профессионализм менеджеров в Украине: резервы 
роста. Обоснованы направления и факторы роста профессионализма менеджеров 
предприятий легкой и пищевой промышленности как условия повышения их иннова-
ционной активности. Проанализированы тенденции изменений на рынке труда 
и выявлены потребности предприятий в рекрутинге профессиональных менеджеров. 
Приведены преимущества проекта по разработке отраслевой дорожной карты циф-
ровой трансформации в пищевой и перерабатывающей промышленности в Украине 
в направлении роста профессионализма менеджеров. 

Ключевые слова:  профессионализм, менеджер, компетенция, промыш-
ленные предприятия, легкая промышленность, пищевая промышленность. 

Постановка проблеми. Високу результативність діяльності під-
приємств в нинішніх умовах забезпечують компетентні професіонали-
менеджери з високим лідерським потенціалом, здатні до переосмис-
лення та зміни ключових бізнес-процесів, виховання лояльних команд 
співробітників, мотивованих на отримання якісних результатів завдяки 
синергетичній взаємодії. Проблема підвищення професіоналізму менедже-
рів у вітчизняному бізнесі загострюється у зв’язку з першочерговою 
необхідністю організаційної та технологічної модернізації підприємств 
та прискоренням переходу на інноваційний шлях розвитку. Вимоги до 
зростання професіоналізму менеджерів суттєво змінюються за рядом 
якісних параметрів порівняно вже із минулим століттям, стаючи визна-
чальним чинником нарощування інноваційного потенціалу та розвитку 
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підприємств в умовах диджиталізації економічних відносин. Зазначені 
тенденції обумовлюють необхідність безперервного пошуку практич-
них резервів зростання професіоналізму менеджерів у всіх галузях та 
визначають актуальність цього дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням пробле-
матики професіоналізму як наукового поняття, вивченню чинників 
формування та розвитку професійних якостей менеджерів присвячена 
значна кількість фундаментальних наукових праць. Серед найбільш 
сучасних досліджень доцільно виокремити праці Н. Бєляєвої [1], В. Доро-
ніної, І. Литовченко, Д. Михайленко, А. Полубєдової [2], В. Жуковської [3], 
які розглядають сутність та умови реалізації компетентісного підходу 
на підприємстві, методи оцінювання та особливості впливу компе-
тенцій на підготовку елітних фахівців з менеджменту, спроможних прий-
мати творчі рішення та безперервно самовдосконалюватися у діловому 
середовищі. А. Мазаракі, С. Мельніченко та Г. Дугінець [4] досліджують 
концепцію безперервного навчання як глобалізаційного виклику роз-
витку менеджменту ХХІ століття та імперативи зростання економіки 
України; С. Бай, А. Безус та М. Клименюк [5] обґрунтовують необхід-
ність високого рівня професіоналізму менеджерів для забезпечення 
успішного розвитку науково-практичних засад менеджменту в умовах 
інноваційної економіки. Обґрунтування ролі та значення професіо-
налізму як особистісної якості державних службовців, впливу їх 
компетентностей на зміни, що відбуваються у функціонуванні головних 
сфер життєдіяльності суспільства, надає Р. Науменко [6]. Отже, зазначена 
проблематика набуває особливої актуальності на етапі впровадження євро-
інтеграційних процесів в усіх галузях діяльності вітчизняних підприємств.  

Проте динамічні зрушення у зовнішньому середовищі функціонування 
вітчизняних підприємств, непередбачуваність впливу факторів на їх 
інноваційний розвиток, євроінтеграційні процеси в усіх галузях діяльності 
щоразу привертають увагу до пошуку резервів зростання професіоналізму 
менеджерів задля збереження кваліфікованих кадрів, розвитку та підтримки 
досягнутого рівня компетенцій. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності та значення 
професіоналізму менеджерів як наукового поняття, а також пошук 
методичних та практичних резервів його зростання на вітчизняних 
промислових підприємствах. 

Відповідно до мети вирішено такі завдання: визначено сутність 
професіоналізму як наукової категорії, окреслено бар’єри та засоби 
розвитку професіоналізму менеджерів в Україні, обґрунтовано резерви 
підвищення рівня професіоналізму менеджерів з позиції галузевої 
ознаки, доцільність консультаційних заходів з метою підвищення профе-
сіоналізму менеджерів підприємств легкої та харчової промисловості. 

Матеріали та методи. Теоретичною основою дослідження є мето-
дичні підходи до концептуальної сутності професіоналізму менеджерів 
у практиці закордонних та вітчизняних організацій, викладені науковцями 
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в матеріалах ЗМІ та, зокрема, в інтернет-ресурсах. В процесі їх опрацю-
вання використано такі наукові методи: аналізу та синтезу, дедукції та 
індукції, системного підходу та узагальнення.  

Результати дослідження. Поняття "професіоналізм" та його по-
хідні елементи (професійний менеджер, професійний підхід тощо) 
часто використовуються в лексиконі сучасних керівників для позна-
чення сукупності певних особистісних характеристик, що забезпе-
чують успішність виконання трудової діяльності. У наукових працях 
закордонних науковців Р. Бояциса [7] та П. Друкера [8] порушуються 
питання щодо ролі, особливостей та значення управлінського профе-
сіоналізму у підвищенні організаційної ефективності як головного 
важеля інноваційного розвитку підприємства, чинників його набуття, 
специфічні ознаки прояву та методи формування. Автори відзначають 
сильний безпосередній зв’язок між досвідченістю та ефективністю 
менеджерів, його відсутність між освітою у сфері менеджменту та 
ефективністю роботи керівників. Із розвитком концепції "управління 
талантами" поглиблюються дослідження базових чинників формування 
професійних здатностей успішних керівників на засадах діагностики їх 
таланту та досвіду, що базуються на постулаті про те, що професіо-
налізм керівника здебільшого виявляється через його талант як певний 
набір якостей, знань, навичок та вмінь виконувати управлінські ролі, 
установки, позиції та використовувати поведінкові компетентності 
в умовах практичного вирішення різноманітних ділових ситуацій, про 
що зазначають Д. Бостворт, Р. Девіс та Р. Уілсон [9]. Поглиблюючи 
дослідження у цьому векторі, Ю. Кулик пропонує до практичного впро-
вадження модель "піраміди розвитку професіоналізму менеджера", що 
поєднує наукові ідеї щодо використання таланту та досвіду менеджера 
як засобів ефективності управлінської діяльності, а також мотивуючих 
їх поведінку потреб [10, с. 66].  

Професіоналізм як наукове поняття має декілька визначень: 
комплекс характеристик суб’єкта діяльності, які відтворюють накопи-
чений ним досвід у певній сфері діяльності, ґрунтовне знання своєї 
справи та правильний підхід до прийняття рішень, вміння контролювати 
ситуацію на власному робочому місці, що забезпечують досягнення 
високих та якісних результатів у найрізноманітніших справах; сукуп-
ність досягнутих працівником теоретичних знань, практичного досвіду 
і професійних навичок в обраній галузі діяльності (компетенцій та 
компетентності); комплекс знань і практичних умінь, що відповідають 
стандартам і нормам, прийнятим професійною організацією в певній 
галузі, які визначають готовність працівника діяти встановленим чином 
відповідно до ситуації, його моральну та соціальну відповідальність за 
результатами професійної діяльності [11, с. 267; 12, с. 177]. 

Фахівець стає професіоналом при досягненні ним необхідного 
рівня майстерності та набуття досвіду, якісному виконанні своєї справи, 
володінні високим ступенем готовності до змін. Становлення профе-
сіоналів з менеджменту зумовлює необхідність їх підготовки за спе-
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ціально розробленими освітніми програмами. У багатьох країнах система 
професійного навчання менеджменту містить середні та вищі щаблі про-
фесійної освіти, результатом чого є здобуття певних компетентностей. 
Результати досліджень науковців свідчать про те, що проблема низької 
якості професійної підготовки менеджерів формує дефіцит кваліфіко-
ваних фахівців у різних галузях діяльності вітчизняних підприємств. 

Накопичений досвід використання міжнародного стандарту 
Investors in People вказує на підвищення ефективності діяльності під-
приємств завдяки управлінському професіоналізму та впровадженню 
концепції управління знаннями [13, с. 48]. Результати обстеження більш 
ніж 2000 сертифікованих за цим стандартом підприємств показали, що 
такий чинник, як "підвищення професійних компетенцій" зазначили 
82 % компаній (іншими чинниками обрано командну взаємодію, моти-
вацію, політику розвитку персоналу, вдосконалення сервісних технологій, 
зменшення плинності тощо). Однією з головних причин підвищення 
потреби сучасних підприємств у професійних менеджерах є невідпо-
відність їх професійних компетентностей вимогам посад унаслідок 
впливу чинників VUCA-середовища, темпів пришвидшення науково-
технічного прогресу, застарівання знань та вмінь працівників, виник-
нення та зростання потреби у розвитку особистісних якостей (softskills). 
Відтак, ці та інші чинники формують потребу у постійному профе-
сійному розвитку кадрів у будь-якій галузі [14; 15].  

Розвиток професіоналів у сфері малого і середнього бізнесу 
в Україні має надзвичайно важливе значення для галузі харчової промис-
ловості (виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів), 
що позначається на підвищенні якості вирощування, споживання 
сільськогосподарської продукції та сезонної зайнятості населення. 
Професіонали цієї галузі сьогодні забезпечують якісними продуктами 
харчування вітчизняний споживчий ринок майже на 90 %, сприяючи 
активному розвитку зовнішньої торгівлі та формуючи більше 50 % 
зовнішньоторговельного обороту продукції АПК України на ринки 
Азії (42.6 %), Європи (32.4 %), Африки (14.6 %) тощо [16].  

Однак нинішній рівень її інноваційного розвитку залишається 
доволі низьким та потребує негайних проактивних заходів у напрямі 
залучення інвестицій, впровадження інноваційних проектів та відповідного їм 
зовнішнього рекрутингу високопрофесійних фахівців. На вимогу часу у 2018 р. 
мережа університетів, науково-дослідних центрів і комерційних компаній 
отримала від ЄС замовлення на розробку нових технологій сталого і 
ресурсозберігаючого виробництва продуктів харчування. Заснований 
наприкінці листопада 2016 р. у Будапешті Консорціум Європейського 
інституту інновацій і технологій (EITFood) взяв на себе зобов’язання 
надати інвестиційну та організаційну підтримку 350 стартапам. Спрямова-
ний на розроблення та просування потенційно проривних технологій 
у різних галузях промисловості, цей проект вимагає масового навчання 
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та перепідготовки кадрів, постійного та безперервного підвищення 
рівня професіоналізму фахівців галузі та їх фахової підготовки, ґрун-
товного перегляду системи глобального виробництва харчових продук-
тів з метою підвищення стійкості галузі та мотивації споживачів пере-
ходити на здорове та раціональне харчування [17]. 

Дослідження стану розвитку галузі легкої промисловості в Україні 
показало, що з 2018 р. спостерігається нарощування потужності порів-
няно з попередніми роками, в т. ч. відбулося зростання обсягів вироб-
ництва продукції на 6.3 % завдяки спрямуванню ресурсів галузі на її 
глибоку модернізацію, розвитку кадрового потенціалу та впровадженню 
інновацій. Станом на 1 січня 2019 р. у галузі функціонували понад 2.5 тис. 
підприємств із чисельністю більше 80 тис. працівників. Активними 
темпами відбуваються управлінські та технологічні зміни у текстиль-
ній, швейній, трикотажній, хутряній, шкіргалантерейній, взуттєвій та 
інших сферах виробництва [18]. Однак галузь постійно стикається 
зі значною кількістю проблем, зумовлених низьким рівнем розвитку 
її інноваційного потенціалу, вирішення яких потребує високого рівня 
професіоналізму керівників. 

За відсутності досконалого взаємозв’язку між ринками освітніх пос-
луг та праці на останньому утворився дисбаланс у структурі зайнятості 
людських ресурсів, що особливо відчутно позначилося на результатах 
діяльності підприємств галузі харчової та легкої промисловості (таблиця).  

Таблиця  

Динаміка кількості підприємств в Україні та зайнятих працівників, 
2010–2017 рр. 

Рік 

Підприємств Зайнятих працівників 

Усього 

Харчова 
промисловість 

Легка 
промисловість Усього 

Харчова 
промисловість 

Легка 
промисловість 

од. частка, 
% од. частка, 

% 
тис. 
осіб 

частка, 
% 

тис. 
осіб 

частка, 
% 

2010 378 810 6 551 1.73 3 361 0.89 7 958.2 419.2 5.27 109.2 1.37 

2011 375 695 6 559 1.75 3 215 0.86 7 793.1 427.2 5.48 106.7 1.37 

2012 364 935 5 768 1.58 2 924 0.80 7 679.7 417.0 5.43 103.3 1.35 

2013 393 327 6 407 1.63 3 189 0.81 7 406.5 404.1 5.46 97.3 1.31 

2014 341 001 5 528 1.62 2 769 0.81 6 298.5 350.8 5.57 83.7 1.33 

2015 343 440 5 502 1.60 2 765 0.81 5 889.7 321.0 5.45 81.6 1.39 

2016 306 369 5 104 1.67 2 341 0.76 5 801.1 313.7 5.41 85.0 1.47 

2017 338 256 5 498 1.63 2 518 0.74 5 812.9 323.6 5.57 87.9 1.51 

Джерело:  складено за [19]. 

За даними Державної служби статистики України, протягом 
останніх 8 років частка підприємств легкої промисловості (текстиль-
ного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів) суттєво знизилась – на 0.15 %, що в абсолютному 
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значенні становить 843 підприємства, а частка підприємств харчової 
промисловості зменшилась на 0.1 %, хоча в абсолютному значенні – на 
1053 од. Водночас, динаміка кількості зайнятих працівників на цих 
підприємствах є зворотною – в харчовій промисловості частка праців-
ників зросла на 0.3 %, при цьому в абсолютному значенні зменшилась 
на 95.6 тис. осіб, а в легкій промисловості – зросла на 1.51 % при 
зменшенні чисельності зайнятих осіб на 21.3 тис. осіб. Диференціація у 
змінах показників відбулася внаслідок суттєвого зменшення чисель-
ності зайнятих працівників протягом 2010–2017 рр. (на 27 %). 

Аналіз причин таких змін показав, що сучасний ринок праці 
переповнений фахівцями економічного та гуманітарного профілю під-
готовки, які здебільшого незадоволені умовами роботи та постійно 
націлені на пошук більш привабливих робочих місць, перебуваючи 
у стані зайнятості. Поглиблений аналіз структури зайнятих працівників 
за ознакою статусності професії показав, що передусім вивільняються 
професійні працівники – внаслідок скорочення робочих місць, закриття 
та банкрутства підприємств, низького рівня мотивації праці та неза-
довільних технічно відсталих умов праці тощо. Дефіцит професійних 
менеджерів, що виник через ці причини, складно подолати лише зав-
дяки резервам внутрішнього ринку праці. З початку 2008 р. спостері-
галася тенденція до зростання кількості інноваційно активних під-
приємств та впровадження нових технологічних інноваційних процесів 
порівняно з 2017 р., на початку якого відбулося різке зниження цих 
показників, що викликало серйозне занепокоєння у фахівців (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка показників впровадження інновацій промисловими 
підприємствами України, 2008–2017 рр. 

Джерело:  [19].  

Водночас відбувається поступове зменшення кількості впро-
ваджених у виробництво нових технологічних процесів та інновацій-
них видів продукції, крім показників 2016 р. 
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Незважаючи на позитивну динаміку в окремі роки, частка іннова-
ційно активних підприємств у національній економіці за досліджува-
ний період залишається незначною (всього 13 %). Для порівняння – 
у США, Японії, Німеччині й Франції частка інноваційних підприємств 
становить 70–80 % від їх загальної кількості. Загалом інноваційна актив-
ність підприємства є результатом формування та розвитку державної 
інноваційної політики, інтегрованого функціонування системи освіти, 
бізнес-середовища та підприємницької ініціативи. Тому її рівень свідчить 
про низьку конкурентоспроможність підприємств цих галузей на 
найближчу перспективу. З огляду на це, потрібна ґрунтовна іденти-
фікація дійсних причин такої ситуації, формування заходів щодо 
підвищення інноваційної активності підприємств. Такі показники зумов-
люють активізацію процесів впровадження сучасних технологічних 
процесів на підприємствах, нарощування обсягу випуску інноваційної 
продукції, особливо ресурсозберігаючих технологій, важливість зростання 
доходів від її реалізації як фінансової основи для активізації інно-
ваційної діяльності у всіх формах та видах.  

Підприємства легкої та харчової промисловості розвиваються під 
впливом сукупності факторів, що визначають формування та станов-
лення професійних менеджерів, розвиток їх особистісних якостей (рис. 2).  

Результати аналізу вагомості їх впливу на діяльність вітчизняних 
підприємств харчової та легкої промисловості свідчать, що насамперед 
потребують впровадження інновацій текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, а також підприємства з виробництва харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів [20]. Для подолання перешкод на шляху 
подальшого інноваційного розвитку підприємств цих галузей, підви-
щення привабливості їх для майбутніх шукачів роботи урядом роз-
робляються заходи з метою прискорення зростання показників у цій 
сфері, а саме: відкриття нових підприємств і забезпечення зростання 
середньої зарплати працівників галузі на 30 %; прийняття пакета із 
35 законопроектів з метою захисту бізнесу та відкриття доступу до ресур-
сів; введення розстрочки на два роки по сплаті ПДВ при імпорті облад-
нання; глибока модернізація підприємств із впровадженням стратегії 
реінжинірингу, розвиток інноваційних та кадрового потенціалу тощо. 

Пріоритетні завдання і відповідні їм види інноваційного розвитку 
підприємств легкої та харчової промисловості передусім мають міс-
тити: вдосконалення існуючих виробничо-управлінських технологій, 
потенціал яких сприяє зростанню конкурентоспроможності; створення 
та впровадження принципово нових технологій, що потребують залу-
чення професійних менеджерів; придбання та впровадження запози-
чених технологій.  

Рекрутерам, які ведуть пошук топ-менеджерів з високим рівнем 
професійної майстерності для потреб сучасних управлінців, насам-
перед необхідно звертати увагу на їх професійний потенціал, в основі 
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якого закладені learning agility (здатність до навчання), а також на такі 
особистісні компетентності, як: відкритість до змін і орієнтованість на 
результат, гнучкість мислення; вміння робити висновки з власного 
досвіду і застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях, 
справлятися з непродуктивною поведінкою працівників у команді, 
надихати команду на ефективну взаємодію, наповнювати її енергією та 
орієнтувати на успіх; готовність сприймати зворотний зв’язок та 
зустрічати виклики, наявність крос-індустріального і крос-функціо-
нального досвіду, накопиченого завдяки вирішенню різноманітних 
виробничих ситуацій, вміння визнавати свої невдачі та помилки, 
підтверджені ситуаціями щодо їх подолання тощо. Наведений мінімум 
здатностей буде якісно вирізняти успішного топ-менеджера, мотиво-
ваного на професійний та особистісній розвиток, безперервне навчання 
і роботу над помилками. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Детермінанти зниження інноваційної активності та інвестиційної 

привабливості підприємств легкої та харчової промисловості 

Джерело:  складено авторами. 

Результати опитування користувачів порталу HeadHunter (hh.ua) 
(відомого в Україні сайту з пошуку роботи) свідчать, що шукачі роботи 
розуміють: отримання керівної посади – це передусім отримання можли-
вості впливу на виробничі процеси та стратегічно важливі рішення, 

Фактори впливу на інноваційну активність підприємства 
 Зовнішні Внутрішні 

динамізм євроінтеграційних процесів; 
лібералізація виробничо-торговельних 
та інвестиційних міжнародних відносин; 
стрімкі темпи розвитку диджиталізації 
(цифровізації) у споріднених секторах 
сучасного господарства; 
політичні зрушення в країні, зміна ключових 
керівників у владних структурах; 
нерівномірні умови конкуренції на внутрішньому 
ринку; 
відсутність виваженої державної інвестиційної 
стратегії; 
недостатньо сприятливе для ведення бізнесу 
інституційне середовище; 
протекціоністська політика уряду; 
відсутність налагодженої мережі постачальників 
ресурсів та обмежений вибір сировини; 
відсутність розгорнутої мережі оптового продажу 
продукції; 
несприятливі законодавчі умови розвитку 
малих та середніх підприємств, у т. ч. 
нестабільність податкового законодавства 

техніко-технологічна відсталість; 
низький рівень ефективності 
функціонування; 
нестійкий фінансовий стан підприємств; 
незадовільні та шкідливі для здоров’я 
умови праці робітників; 
низький рівень продуктивності праці 
персоналу; 
зменшення чисельності зайнятих осіб; 
превентивна кадрова політика; 
дефіцит кадрів з необхідною 
кваліфікацією; 
незадовільний стан екологічної політики; 
низький рівень соціальної 
відповідальності керівників; 
висока плинність кваліфікованих 
робітників; 
бюрократизація організаційної побудови 
та посадової ієрархії; 
неефективний механізм контролю 
за безпекою продукції 
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а не просто вищої заробітної плати. Незважаючи на високу відпо-
відальність сучасних керівників, 93 % опитаних респондентів прагнуть 
обіймати керівну посаду, а 83 % – мають бажання очолювати невели-
кий структурний підрозділ або започаткувати власну справу [21].  

Досліджуючи зміни у структурі масиву зайнятих працівників 
в Україні, варто зазначити, що, за даними Державної служби статистики, 
станом на 1 січня 2019 р. з 17 млн осіб працездатного населення України 
на постійній основі було зайнято 7.7 млн осіб або 45 %, а близько 
півмільйона осіб працювали за цивільно-трудовими договорами або за 
сумісництвом. При цьому майже третина усіх зайнятих осіб за мину-
лий рік змінила місце роботи (майже 2.4 млн) або просто звільнилася, 
в т. ч. близько 300 тис. звільнених осіб потрапили під скорочення [22]. 
Економіка та наука України втратила значні можливості та час для 
зростання професіоналізму керівників, коли основні світові економіки 
закладали основи інформаційного суспільства та Індустрії 4.0. Хоча 
у вітчизняній економіці є послуги та сервіси, що базуються на цих 
принципах, але здебільшого – це компанії розвинених країн із сектора 
надання послуг (Uber, Booking, AliExpress, Airnb&b та ін.). Технологія 
Індустрії 4.0 наразі ще не зазнала широкої інтеграції у діяльності під-
приємств легкої промисловості, однак, найбільшого поширення набули 
створення інкубаторів та індустріальних парків, проведення хакатонів із ІТ, 
запровадження нових освітньо-професійних програм у закладах вищої 
освіти та відповідне їм оновлення змісту та структури освітніх програм.  

Чимало гравців ринку пропонують свої рецепти пошуку резервів 
прискорення шляхів професійного розвитку менеджерів промислових 
підприємств та її цифровізації в напрямі 4.0 [23], наприклад: 

подальший розвиток та впровадження на промислових підприєм-
ствах ІТ-технологій завдяки розробленню готових інноваційних продуктів 
(рішень), ОТ-технологій (Operational Technologies), сучасних засобів 
виробництва (верстатів, машин, ліній та іншого технологічного облад-
нання), капітальні інвестиції у які повинні стати найбільш вагомими 
у проектах їх модернізації або нового будівництва;  

розвиток інноваційних цифрових технологій з метою пришвид-
шення та покращання вітчизняних показників ROI – дронів, інтернет-
речей, управління активами, просунутої аналітики даних тощо, а також 
зміна статусності посади керівника ІТ-департаменту підприємств як 
члена команди СЕО (від англ. SEO – search engine optimization – 
пошукова оптимізація сайта), здатного до виконання функцій з підняття 
позиції веб-сайту підприємства відповідно до певних запитів користувачів; 

максимальне залучення холдингів та акселераторів ринку до 
проведення конкурсів нових стартапів, що за професійними критеріями 
якості інноваційних рішень, у т. ч. вимог технічних стандартів та сучас-
них тенденцій Індустрії 4.0 відповідатимуть високому рівню на етапі їх 
виконання та фінального впровадження у промислових підприємствах;  
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залучення аутсорсерів як постачальників продуктів, зниження домі-
нування великих аутсоурсерів на ринку праці з метою переорієнтації 
кращих розробників продуктів на обслуговування вітчизняної промисло-
вості;  

дотримання вимог міжнародних технічних стандартів як основи 
Індустрії 4.0, їх уніфікація у сфері комунікацій та управління даними, 
що призводитиме до економії коштів та часу; 

дотримання курсу з впровадження середньо- та довгострокових 
цифрових стратегій, гнучких (agile) технологій з метою вирішення 
нових проблем у межах формування інноваційної культури бізнес-
середовища, екосистемного та кластерного розвитку інновацій, поши-
рення співпраці через інноваційні екосистеми промислових хайтек, 
залучення гравців ринку різного рівня інноваційного розвитку; 

деталізація, проробленість та професіоналізація бізнес-кейсів чи 
технічних завдань, що пропонуються в бізнес-середовищі, застосу-
вання на підприємствах легкої та харчової промисловості маркет-
плейсів чи краудфаундингу, вироблення ідеології нового мислення 
замовників, інтеграторів чи розробників, а також застосування команд-
ної взаємодії; 

підвищення якості професійної оцінки інноваційних рішень через 
врахування думок досвідчених розробників, інтеграторів та глобальних 
вендорів, а не тільки замовників, якісне фільтрування експертного 
складу, вироблення спільних критеріїв їх оцінювання з використанням 
провідного світового досвіду та їх максимальне використання в роботі; 

удосконалення державних політичних рішень у напрямі іннова-
ційного розвитку підприємств легкої та харчової промисловості, сти-
мулювання їх інноваційного розвитку та конкурентоспроможності; 

розвиток партнерства між урядом та бізнесом, допомога у 
конструюванні грамотних ефективних політик відповідно до Хартії 
Індустрії 4.0, у т. ч. промислової, інноваційної, виробничої, кадрової, 
експортної, сприяння розвитку прихильності уряду до реалізації гро-
мадських або бізнес-ініціатив, розробка пропозицій у напрямі їх співро-
бітництва через нежорсткий, але постійний тиск на урядові організації, 
пошук можливостей кадрових змін у складі міністерства промислової 
політики з метою збільшення ефективності урядових рішень. 

У напрямі зростання резервів професіоналізму менеджерів у легкій 
та харчовій промисловості доцільно запропонувати їх участь у масш-
табному проекті з розробки галузевої дорожньої карти цифрової транс-
формації (диджиталізації), організованого асоціаціями АППАУ та AgTech, 
що має цілий ряд унікальних самодостатніх та ціннісних переваг, 
у т. ч. широка та надійна співпраця з вирішення викликів цифрової 
трансформації між підприємствами галузі промисловості та ключо-
вими гравцями ринку, зростання рівня професіоналізму та обсягу знань 
керівників підприємств, створення та розвиток мережі бізнес-експертів 
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з метою надання професійних консультацій підприємствам, консолі-
дація та інтеграція експертного середовища навколо вирішення страте-
гічних аспектів розвитку Індустрії 4.0 та вироблення спільних інстру-
ментів впливу тощо [23; 24]. 

У середовищі вітчизняних науковців та бізнес-практиків не припи-
няються дискусії щодо пошуку оптимальних шляхів розвитку цифрової 
вітчизняної економіки. Сучасною тенденцією є той факт, що впровадження 
процесів цифровізації у промисловості відбувається більш повільними 
темпами порівняно з іншими галузями та секторами, як то банківські 
структури, телекомунікаційні підприємства або підприємства ритейлу, 
в яких відбувається більш якісне інтерактивне професійне навчання 
управлінців завдяки впровадженню соціальних інновацій [25, с. 221–244]. 

Активізація процесу реалізації заходів зі зростання професіо-
налізму менеджерів у діяльності підприємств легкої та харчової промис-
ловості може відбуватися також за допомогою методу безперервного 
"навчання дією", що сприятиме підвищенню рівня готовності професій-
них менеджерів до вирішення нових завдань та інноваційної активності 
підприємств. Його застосування передбачає залучення професійних 
менеджерів у процес організаційного розвитку для нарощування інно-
ваційного потенціалу підприємств; забезпечення системності та функціо-
нальності дій виконавців зі створення та впровадження інновацій, що 
виконуватимуться на основі інтеграції спільної ідеології та єдиних 
принципів; безперервності та систематизації етапів виробничого про-
цесу завдяки ефективній взаємодії консультантів та лідерів, які несуть 
відповідальність за результат; зрештою – підвищення ролі організацій-
ного навчання як одного з основних бізнес-процесів на підприємстві. 

Висновки. Професіоналізм менеджера є комплексною характерис-
тикою, що поєднує його компетенції з вирішення актуальних страте-
гічних завдань, рівень його професійної компетентності, а також здатність 
освоювати нові компетентності, необхідні для прийняття нових бізнес-
рішень. Дії та рішення сучасних менеджерів суттєво змінюються за 
рядом якісних параметрів порівняно із минулим століттям, зважаючи 
на потребу у нарощуванні інноваційного потенціалу підприємств в умовах 
диджиталізації суспільства. Успішність професійної діяльності менедже-
рів обумовлена рівнем їх зацікавленості у результатах роботи та 
відповідальності за реалізацію прийнятих рішень, що зумовлює необ-
хідність їх безперервного професійного розвитку та підготовки за спе-
ціально розробленими освітніми програмами.  

Розвиток професіоналів для галузей харчової та легкої промисло-
вості, які мають потужний виробничий потенціал та цілком задоволь-
няють постійний попит клієнтів, потребує негайних проактивних заходів 
щодо залучення інвестицій, впровадження інноваційних проектів та 
відповідного рекрутингу високопрофесійних фахівців. Дисбаланс у струк-
турі зайнятості людських ресурсів на ринку праці відчутно позначився 
на результатах діяльності підприємств цих галузей, розвиток яких отри-
має значні перспективи за умови впровадження професійного менеджменту.  
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Вимоги Індустрії 4.0 відкривають нові резерви зростання професіо-
налізму менеджерів підприємств легкої та харчової промисловості, що 
зумовлює потребу у підвищенні рівня їх інноваційного розвитку та 
припливу кваліфікованих управлінських кадрів, поступове нарощу-
вання виробничих потужностей та підвищення рівня конкуренто-
спроможності. 
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Mykolaichuk I., Khmurova V. Managers professionalism in Ukraine: reserves  
of growth. 

Background. The determining factor in the successful activity of modern enterprises 
is the level of employees’ professional development as a basis for the professionalism 
formation. High skilled managers are forced to constantly set themselves and solve complex 
strategic tasks for development of enterprises. 

The aim of the article is the theoretical substantiation of the essence and importance 
of the professionalism of managers as a scientific concept, as well as the search for reserves of 
its growth at domestic industrial enterprises. 

Materials and methods. During the research, the following general scientific and 
special methods of knowledge were used: analysis and synthesis, deduction and induction, 
systematization, analytical-systematization, system approach and generalization. 

Results. The term "professionalism" is often used to refer to a set of certain personal 
characteristics that ensure the success of the work. The success of the manager’s profes-
sional activity is due to the high level of interest in his work. However, the most important 
problem is the lack of professional training of managers, which forms the shortage of 
skilled management specialists. Unfortunately, the economy and science of Ukraine have 
lost considerable opportunity and time to increase the professionalism of managers, when 
the main world economies laid the foundations of the information society and industry 4.0. 
The development of industry will have significant prospects, with the introduction of 
professional management. In Ukraine, scientists and practitioners are constantly discus-
sing the best ways of developing a digital economy. Industry is currently lagging behind 
other digitization sectors, primarily due to the lack of quality managerial training. 
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Conclusion. Thus, the true professionalism of the manager is not only in the ability 
to make effective decisions, but also in the ability to understand the meaning of their ideas, 
to adjust people in the organization to perceive these ideas, but, above all, to adhere to 
them. Current industry requirements 4.0 open up the potential professional managerial 
reserves for the industry of the future. 

Keywords:  professionalism, manager, competence, industrial enterprises, Light 
industry, Food industry. 
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