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Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: 

тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. 

Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 

1463 с. 

 

Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel 

Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate 

Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання 

з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в 

локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-

EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023) 

  
 

Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-

практичної конференції з широкого кола питань, пов’язаних із актуальними 

проблеми, пріоритетні напрямки та стратегіями розвитку України. 

Були охоплені наступні напрямки:  

- екологія; 

- економіка підприємства та управління; 

- освіта; 

- право; 

- соціальні комунікації, медіа; 

- сучасні інформаційні технології; 

- технічні науки. 
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методичних та інших документів до нових процесів, визначення і впровадження 

сучасних методів здійснення аналізу діяльності підприємств, не лише по 

фінансових, але й нефінансових показниках, та пошук нових методик 

здійснення аудиту для надання користувачам повної та неупередженої 

інформації про діяльність підприємств. 

Література: 

1. Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого 

розвитку на період до 2030 року. – Режим доступу: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement 

2. Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу. – 

Режим доступу: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/ 

2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf 

3. Цілі сталого розвитку в Україні. – Режим доступу: 

http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili 

Керівник: Назарова К. О., доктор  економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного 

торговельно-економічного університету 
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(Менеджмент) 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ COVID-19 

В умовах пандемії змінилися як соціальний, так і управлінський процеси, 

що стосуються ведення бізнес-діяльності в цілому. Дана ситуація посприяла 
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перегляду багатьох умов, які до цього часу вважалися стабільними та 

незмінними. В такому контексті на першу позицію вийшла корпоративна 

культура [1], що була таким собі підтримуючим чинником при веденні бізнесу. 

Проте, на сучасному етапі управління вона виступила головним зв’язуючим та 

невід’ємним елементом, що сприяє адаптивній стабілізації на основі 

вдосконалення та підтримки власне бізнес-діяльності із застосуванням певних 

заходів, що вважаються найосновнішими з погляду працівників (рис. 1). 

 
Створення власної фінансової 

«подушки» безпеки 

Формування чіткої  

клієнтської бази 

Впровадження стратегії 

мотивації для працівників 

Забезпечення принципів 

он-лайн етикету 

Розвиток та підтримка 

«здорових» бізнес-амбіцій 

Заходи 

з врахуванням 

корпоративної культури 

бізнес-середовища 

підприємства 

в умовах COVID-19 

 

Рис.1. Заходи на основі корпоративної культури для діяльності 

підприємства в умовах пандемії 

 

Пандемія показали не тільки появу нових криз та кризових явищ, але й 

нові можливості. Адже, відомо, що саме такі ситуації дуже наочно 

відображають негативні моменти та слабкі сторони, що присутні в діяльності, 

та, які можна, за бажанням, трансформувати в якісно нові переваги для власного 

бізнесу. Якщо донедавна, при пошуках роботи, в більшості цікавили лише 

умови праці та заробітна плата, то при пандемії додалися певні культурно-

етичні моменти на основі «цінності» працівника, тобто пріоритетними стали 

можливості зростання особистості як професіонала своєї справи, можливості 
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набуття певного професійного досвіду, що знадобляться у майбутньому 

«професійному житті». 

Так, основними чинниками щодо привабливості роботодавців при 

працевлаштуванні, молодими людьми (студентами) в Україні протягом жовтня-

грудня 2020 року, на основі даних джерела [2], визначено наступні – рис. 2. 

 

Рис. 2. Основі чинники щодо привабливості роботодавців 

 

Отже, 70 % відповідей склав пункт «кар’єрне зростання», тобто обираючи 

місце працевлаштування, молоді люди бажають саморозвиватися в 

професійному плані (67 %) із можливістю кар’єрного просування по службових 

сходинках та вибудовування власної професійної кар’єри. 

На рис. 3 представлено головні якості, якими повинен володіти 

«ідеальний» керівник, на думку молодих людей [2], серед яких 

найважливішими виступили – повага до працівників (86 %) та відкритість до 

нових ідей (74 %). 

Варто відзначити, що пандемія все ж значно змінила ставлення компаній 

до власних працівників, і навпаки, при виборі місця роботи, молодь, перш за 

все, звертає увагу на те, як компанія відноситься до персоналу. 
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Рис. 3. Якості «ідеального» керівника 

 

За часу існування пандемії, корпоративна культура вже не є абстрактним 

поняттям, а досить глобальним чинником, що впливає на кінцеві результати 

діяльності компаній. Гнучка адаптація до нових умов діяльності, можливості 

навчання щодо вирішення певних бізнес-ситуацій та бізнес-задач, орієнтація на 

позитивні результати діяльності в цілому – найголовніші цілі корпоративної 

культури сучасного підприємства. 
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