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Однією з найважливіших проблем підвищення ефек-
тивності управління маркетинговою діяльністю на підпри-
ємстві є вдосконалення кадрового забезпечення організа-
ційних структур маркетингу й поліпшення якості підготов-
ки маркетологів.

Високий динамізм глобальних процесів, перехід до 
постіндустріального, інформаційного суспільства, суспіль-
ства знань, супроводжується прискоренням процесів мо-
рального знецінювання й старіння професійних традицій-
них знань і навичок фахівців-маркетологів. 

Так, за результатами досліджень економістів, щоріч-
но оновлюється 5 % теоретичних і 20 % професійних знань, 
якими повинен володіти професіонал. Динамізм розвитку 
сучасного суспільства потребує перекваліфікації людини  
7 – 10 разів впродовж життя. Одиниця виміру старіння знань 
фахівця, прийнята у США – період «напіврозпаду» компе-
тентності, тобто зниження її на 50 % унаслідок появи нової 
інформації, показує, що за багатьма професіями цей період 
настає менш ніж через 5 років, тобто стосовно до нашої сис-
теми вищої освіти часто раніше, ніж закінчується навчання. 
Наприклад, 50 % старіння знань випускника 1940 р. настава-
ло через 12 років, випускника 1960 р. – через 8 – 10 років, то 
для випускника 2010 р. – через 1 – 2 роки [10]. 

Ще однією важливою особливістю сучасного світу 
професій є те, що на зміну монопрофесіоналізму приходить 
поліпрофесіоналізм. Це означає, що людині, щоб бути кон-
курентоспроможною особистістю, необхідно опановувати 
не одну єдину професію, а декілька суміжних. Американ-
ська асоціація тренінгу й розвитку, здійснивши досліджен-
ня сучасного ринку праці, припускає, що 75 % сьогоднішніх 
працівників у найближчі роки змушені будуть проходити 
перепідготовку й підвищення кваліфікації.

Отже, практично кожний фахівець і професіонал 
готовий до того, що знань і вмінь, отриманих у період на-
вчання, не вистачить на весь час трудової діяльності. Лю-
дині протягом життя не раз доведеться перенавчатися, під-
вищувати свою кваліфікацію, отримувати нову освіту, щоб 
бути конкурентоспроможним фахівцем. 

Необхідно зазначити, що у зв'язку з недостатньою 
відповідністю рівня якості знань і навичок фахівців ви-
могам сучасного виробництва й ринку актуальною для 
багатьох підприємств є проблема підвищення кваліфікації 
та розвитку професійних компетенцій своїх кадрів. Опи-
тування керівників 80 підприємств м. Харкова про доціль-
ність у найближчій перспективі підвищення кваліфікації 
своїх працівників, дав такі результати (табл. 1).

Таблиця 1

Ступінь доцільності підвищення кваліфікації працівників підприємств у найближчій перспективі

Основні форми підвищення  кваліфікації У відсотках до загальної кількості 
опитаних (%)

друга вища освіта 18

річні курси підвищення кваліфікації 17,5

короткострокові курси підвищення кваліфікації (з терміном навчання до 1 місяця) 28

Періодичні навчальні семінари (2-3-х денні) 29,5

у підвищенні кваліфікації робітників підприємства немає необхідності 7

Можна з упевненістю стверджувати, що в умовах 
перманентної науково-технологічної революції життєвий 
цикл сучасних технологій стає сумірним, а у більшості ви-
падків значно меншим, ніж термін професійної діяльності 
фахівця. 

За цих умов домінуючим в освіті стає формування 
здатності фахівця на основі відповідної фундаментальної 
освіти перебудовувати систему власної професійної ді-
яльності з урахуванням соціально значущих цілей та нор-
мативних обмежень – тобто формування особистісних ха-
рактеристик майбутнього фахівця [4]. 

Висока наукоємність, інформаційна насиченість 
маркетингової діяльності, усе зростаючі вимоги до під-
вищення її ефективності й результативності викликають 
необхідність розробити науково-методичні підходи до під-
вищення кваліфікації фахівців маркетингових організацій-
них структур.

Одним з ефективних інструментів, що дозволяють 
забезпечувати професійну мобільність фахівців, оператив-
не придбання ними необхідних знань, є програма безпе-
рервного навчання фахівців-маркетологів. 

Концепція безперервної освіти виникла в 1960-х рр. 
У 1974 р. безперервну освіту ЮНЕСКО визнав основним 
принципом реформування освіти, засобом становлення 

освіченого суспільства в епоху глобалізації. Згідно   з цією 
концепцією, в центрі розвитку цивілізації повинні бути лю-
дина, її виховання та формування. Безперервна освіта дає 
можливість кожній людині навчатися і розвиватися впро-
довж усього життя, адекватно адаптуватися в сучасному 
суспільстві [14]. 

Найбільш ґрунтовні дослідження сутності та осно-
вних аспектів формування системи безперервної освіти 
наведені у роботах відомих освітян минулого: Г. Беккера,  
Д. Белла, П. Друкера, П. Ленгранда, Е. Тоффлера, Е. Форе, 
а  також у роботах відомих вітчизняних вчених М. Вачевсько-
го, Р. Гуревича, Н. Дем’яненко, Т. Десятова, М. Згуровського,  
В. Кремня, В. Лозовецької, І. Лікарчук, Н. Ничкало, С. Сисоє-
вої, Г. Філіпчука та ін.

Як стверджують автори класичної роботи з розви-
тку сучасної освіти «Вчитися бути: світ освіти сьогодні та 
завтра» Едгар Фор, Філіпе Херрера, Артур Петровський 
та інші: феномен безперервної освіти полягає в поповне-
нні знань протягом усього життя, професійному розвитку 
людини завдяки постійному підвищенню професійної ква-
ліфікації [14]. Один з найвідоміших теоретиків безперерв-
ної освіти Пауль Ленгранд представив на форумі ЮНЕСКО 
концепцію безперервної освіти як систему освіти, дона-
вчання і професійного вдосконалення, пов’язаних із роз-
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ширенням, оновленням та актуалізацією професійної ква-
ліфікації, створенням умов повного розвитку здібностей 
людини впродовж життя [15]. 

Безперервна освіта – комплекс державних, приват-
них і суспільних освітніх установ, що забезпечують органі-
заційну і змістовну єдність і подальший взаємозв'язок всіх 
ланок освіти, задовольняючи прагнення людини до само-
освіти і розвитку протягом всього життя [9].

В економічному словнику безперервну освіту визна-
чено як процес зростання «освітнього (загального і про-
фесійного) потенціалу особистості упродовж усього жит-
тя, організаційно забезпечений системою державних і су-
спільних інститутів і відповідний до потреб особистості та 
суспільства» [5].

В іноземній літературі для визначення поняття без-
перервної освіти використовують два терміни: «триваюча 
освіта» (англ. «continuing education») і «навчання через усе 
життя» (англ. «lifelong learning»), при цьому останнім часом 
перевагу надають системі безперервного навчання. Япон-
ська Національна Рада з реформ освіти пропонує перетво-
рити систему неперервної освіти на основну, обов’язкову; 
для цього розробляється більш гнучка навчальна орієнта-

ція, продовжується лібералізація системи освіти. У Німеч-
чині основним гаслом освіти об’явлено: «Вчитися впро-
довж всього життя. Вчитися, щоб бути».

Безперервність навчання – це не лише придбання 
нових знань про процеси, явища; з'ясування нових зв'язків 
між ними; придбання суми «пізнавальних» навичок, а воно 
трактується достатньо широко і має на увазі уміння інте-
грувати отримані знання і творчо застосовувати їх у мін-
ливих життєвих ситуаціях, у різних сферах життя суспіль-
ства.

Мета впровадження програми безперервного на-
вчання на підприємстві – створення умов для формування 
нових підходів до кадрового й науково-методичного забез-
печення маркетингової діяльності підприємства, що вима-
гають створення нових організаційних структур і форм на 
основі інтеграції освітніх, науково-дослідних, інноваційних 
і виробничих ресурсів.

Це обґрунтовує значущість розгляду проблеми ка-
дрового забезпечення маркетингової діяльності підпри-
ємств. На рис. 1 наведена система кадрового забезпечення 
маркетингової діяльності підприємства.

Рис. 1. Система кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємства
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Безперервна освіта як система управління процесом 
вдосконалення професійних знань маркетологів повинна 
бути спрямована на формування та розвинення ключових 
компетентностей.

У багатьох країнах Європи поняття компетентності 
стосується не тільки питань змісту освіти, воно торкається 
всієї соціальної сфери суспільства, яке передбачає форму-
вання певних навичок для життя та діяльності. Саме ком-
петентності розв'язують життєво важливі проблеми, вони 
дозволяють оперувати здобутими знаннями, надають мож-
ливість застосовувати їх упродовж всього життя [1]. 

Згідно з Національною рамкою кваліфікацій (затвер-
дженою Постановою Кабінету Міністрів України №1341 

від 23.11.2011 р.) компетентність визначається як здатність 
особи до виконання певного виду діяльності, що виражаєть-
ся через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті 
якості [12]. О. Грішнова стверджує, що «компетентність 
працівника (професіоналізм) – це рівень його загальної та 
професійної підготовки, а також широта професійного сві-
тогляду, що дозволяє йому адекватно реагувати на вимоги 
конкретного робочого місця чи виконуваної роботи, які по-
стійно змінюються» [2]. 

Як зазначає В. Лозовецька, професійна компетент-
ність – інтегративна характеристика ділових і особистіс-
них якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, 
досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду 
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професійної діяльності, а також моральну позицію фахів-
ця  [10].

Програма безперервної освіти повинна носити кон-
цептуальний характер. В Україні створення сучасної систе-
ми безперервної освіти, підготовки і перепідготовки про-
фесійних кадрів визнано одним із першочергових завдань 
забезпечення конкурентоспроможності економіки України 
на період 2013 – 2020 рр. На ці завдання орієнтуються і роз-
робники Концепції впровадження медіа-освіти в Україні 
[8]. До 2020 року Концепція передбачає реалізацію експе-
риментального етапу, поступового укорінення медіа-освіти 
та стандартизацію вимог до медіа-освіти (2014 – 2016) і по-
дальший розвиток медіа-освіти та завершення масового 
запровадження (2017 – 2020). 

Це концепція, яка включає як організаційні аспекти, 
так і питання інформаційних технологій. Управління або 
менеджмент знань можна розуміти як всеосяжну страте-
гію, створену для виявлення і застосування усієї доступної 
інформації, досвіду і кваліфікації співробітників підпри-
ємства (або спільноти спеціалістів-практиків) з метою по-
ліпшення результатів праці та скорочення часу реакції на 
зміну зовнішніх умов. 

Реалізація даної стратегії припускає використання 
консультативних методик та інформаційних технологій, які 

дозволятимуть створити повноцінну систему, спроможну 
управляти нематеріальними корпоративними активами, 
зокрема, інтелектуальним капіталом. 

Передумови, цілі й основні очікувані результати впро-
вадження програми безперервної освіти спеціалістів з мар-
кетингу на підприємстві наведені на рис. 2.

Сучасними тенденціями розвитку безперервної осві-
ти є процеси диверсифікації та інтернаціоналізації освіти.

Диверсифікація пов’язана з організацією нових 
освітніх установ, з додаванням освітніх функцій суспіль-
ним установам,

Інтернаціоналізація освіти, спрямована на збли-
ження національних систем, знаходження і розвиток 
у них загальних універсальних концептів і компонентів, 
тих спільних підстав, які складають основу різноманіт-
ності національних культур, сприяючи тим самим їх 
взаємозбагаченню [4]. Найбільш відомими інтеграцій-
ними Європейськими освітніми Програмами є програма 
ERASMUS (European Community Action Scheme For The 
Mobility Of University Students), програми «КОМЕТТ» 
(обмін інформацією, професорсько-викладацьким скла-
дом і студентами), «Leonardo da Vinci» (освіта під час 
відпустки), «Grundtvig» (система практичного навчання) 
та ін.

Рис. 2. Передумови, цілі й основні очікувані результати впровадження програми безперервної освіти персоналу 
маркетингового підрозділу на підприємстві
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Прогресивною формою реалізації безперервної 
освітньої програми є створення учбово-консультаційних 
комплексів – нової організаційної структури, що дозволяє 
реалізувати поставлені цілі через об'єднання потенціалу 
вищих навчальних закладів і конкретних підприємств. Ви-
користання прогресивних освітніх технологій дозволить 
реалізувати процес безперервної підготовки висококва-
ліфікованих кадрів, адаптованих до сучасних умов, здат-
них розробляти й здійснювати довгострокові виробничі 
й маркетингові програми з високим інноваційним потен-
ціалом [7].

Сучасні університети є по суті універсальними цен-
трами синтезу й поширення прогресивних навчальних 
програм як на регіональному, так і галузевому рівнях. 
Залучення до системи безперервної освіти університет-
ських центрів – гарантія якості освіти й наукових дослі-
джень, забезпечення конкурентоспроможності освітніх 
програм. 

Ще одним важливим напрямом реалізації програми 
безперервної освіти персоналу маркетингових підрозділів 
є створення сучасних науково-дослідних, консультаційних 
та ситуаційних центрів.

Аналіз наукових публікацій, а також узагальнення 
і систематизація наявного досвіду використання й розви-
тку освітніх програм на вітчизняних і зарубіжних підпри-
ємствах дозволили розробити основні напрями реалізації 
програми безперервної освіти маркетологів (рис. 3).

Функціонування таких центрів та лабораторій по-
винне ґрунтуватися на використанні технологій для інте-
грації освіти й виробництва (віртуальні проектні команди, 

віддалена практика, технології комерціалізації результатів 
освітніх та науково-дослідних програм).

Досить ефективною формою реалізації безперервної 
освітньої програми є створення ситуаційних центрів. Си-
туаційний центр (СЦ) являє собою сукупність програмно-
технічних засобів, науково-математичних методів та інже-
нерних рішень для автоматизації процесів відображення, 
моделювання, аналізу ситуацій і управління ними. Ви-
користання СЦ доцільне для управління організаційно-
технічними системами й рішення складних освітніх за-
вдань, що вимагають аналізу великої кількості взаємозалеж-
них і часто неповних даних [3].

Підвищення ефективності маркетингової діяльнос-
ті підприємства й ефективний розвиток організаційних 
структур може забезпечити впровадження інноваційних, 
інформаційно-комунікативних форм і технологій навчан-
ня; у тому числі комп’ютерних тренажерів, віртуальних 
лабораторій, технологій для модульних програм навчання, 
які засновані на компетентнісному підході та можливості 
використання сучасних науково-інформаційних моделей 
і  прогресивних маркетингових технологій.

Виникнення сучасних інформаційних технологій 
має своїм наслідком створення інтелектуальної техно-
логії, тобто програмних продуктів і комплексу наукових 
дисциплін, що забезпечують народження принципово 
нового феномена в історії світових цивілізацій і культур. 
Цей феномен полягає в можливості продукування, транс-
формації, надшвидкісної передачі й реалізації інформації 
не тільки за допомогою людського мозку і традиційних 
засобів зв'язку, але й за допомогою нових технічних при-

Рис. 3. Основні напрями реалізації програми безперервної освіти персоналу маркетингового  
підрозділу маркетингу
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строїв, що заклали матеріальну базу інформаційного сус-
пільства [6].

На сьогоднішній день в системі безперервної осві-
ти найбільш поширеними інформаційними технологіями 
розв’язання функціональних завдань, способів організації 
освітньо-інформаційних процесів є такі: 

комп’ютерні навчальні програми (наприклад, веб- 
квести – проблемні завдання з елементами ро-
льової гри, для виконання якої використовуються 
інформаційні ресурси Інтернет) [11]; 
навчальні системи на базі мультимедіа-техно- 
логій; 
інтелектуальні та навчальні експертні системи;  
розподілені бази даних;  
засоби телекомунікації, програмні та технічні за- 
соби ІТ; 
віртуальні електронні бібліотеки,  
розподілені та централізовані видавничі системи;  
передача знань на мобільний пристрій з вико- 
ристанням WAP або GPRS технологій – Mobile 
learning (m-learning).

Слід зазначити, що сучасні інформаційні технології, 
сучасна комп'ютерна техніка надають нові можливості для 
розвитку освітньої діяльності, адаптованої до індивіду-
альних особливостей спеціаліста з маркетингу. При цьому 
ефективною освітньою технологією стає технологія навчан-
ня в інтерактивному, дистанційному форматі через мережу 
Internet, локальну корпоративну мережу, по електронній 
пошті або з використанням інших сучасних інструментів. 

Дистанційне навчання − конференції, семінари, ді-
лові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші форми 
дистанційних навчальних занять, які проводяться за допо-
могою засобів телекомунікацій та інших можливостей Ін-
тернет, стає важливою складовою електронного навчання 
(Electronic learning) в системі безперервної освіти, дозво-
ляє здійснювати освіту на відстані, в будь-який час, пере-
важно екстериторіально, експортувати вітчизняні освітні 
послуги, розвивати медіа-освіту в Україні. 

В Європі та Північній Америці в останні роки осно-
вними проектами дистанційного навчання є такі: IMS 
(Instructional Management System − Система освітнього 
менеджменту); ARIADNE (Alliance of Remote Instructional 
Authoring and Distribution Networks for Europe − Альянс 
по розробці й поширенню освітніх мереж для Європи); 
GESTALT (Getting Educational Systems Talking Across 
Leading-Edge Technologies − впровадження передових тех-
нологій в освітні мережі) [11].

Актуальність впровадження інноваційних, інформа-
ційно-комунікативних форм і технологій навчання в систе-
мі безперервної освіти підтверджують такі дані:

у 2012 – 2014 рр. на фондовому ринку США вар- 
тість акцій компаній, що працюють у сфері елек-
тронного навчання, протягом року виросла на 
150  – 300 %;
за даними Міністерства праці США, з 54 спеціаль- 
ностей, які будуть переживати бурхливе зростан-
ня у найближчий період, тільки 8 не будуть вима-
гати ІТ-знань;
за даними Міністерства освіти США, 69 % амери- 
канських громадян переконані, що застосування 

комп'ютерних технологій підвищує якість навчан-
ня [3];
відсоток усіх підприємств, що забезпечили на- 
вчання своїм працівникам, складає від 21 % у Гре-
ції до 90 % у Великобританії та 60 % в середньо-
му по ЄС. Позитивна динаміка спостерігається 
в  більшості країн, що в останні роки приєдналися 
до ЄС [11];
у 2014 році близько 60 % дорослого населення  
України регулярно користується Інтернетом, при 
цьому ступінь охоплення Інтернетом молоді є ви-
щим і становить в цілому по Україні щонаймен- 
ше 70 %.

Освоєння інноваційних форм і технологій навчання, 
заснованих на сучасних інформаційних технологіях, по-
винне стати основою становлення специфічного науково-
інтелектуального середовища, у якому має відбуватися 
розвиток потенціалу й компетентностей як окремого фа-
хівця з маркетингу, так і маркетингових організаційних 
структур у цілому.
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