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онлайн-продажів, інтерактивній взаємодії з цільовою аудиторією, її розширенню та 

зростанню рівня лояльності, підвищенню ефективності цифрових каналів просування 

продукції.  
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВИХ ІННОВАЦІЙ  

У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах глобалізаційних економічних змін та інформаційних перетворень, 

впровадження новітніх технологій, обладнання, нових форм організації виробництва і 

процес просування товарів та послуг, «витягування» інноваційної новітньої продукції, 
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підприємства потребують постійного оновлення та перепідготовку персоналу – здійснення 

кадрових інновацій.  

Дослідженню проблем інноваційної політики та управління персоналом присвячені 

наукові праці вітчизняних та іноземних учених, а саме: І. Балабанова, І. Бланка, Д. Богині, 

Є. Брігхема, Дж. К. Ван Хорна, В. Геєця, Дж. Джурана, П. Друкера, П. Єгорова, І. 

Ковальової, А. Колота, Й. Завадського, А. Шегди та ін. Проте дослідження питань щодо 

забезпечення управління кадровими інноваціями в сфері виставкової діяльності підприємств в 

сучасних умовах залишаються не вирішеними і потребують дедалі більшої уваги. 

Основною метою є аналіз інструментів та методів забезпечення кадрових інновацій, 

а саме в сфері виставкової діяльності підприємств.  

Сучасні методи підвищення ефективності виставкової діяльності підприємств 

вимагають від служби персоналу не стільки обліку кадрів, контролю за дотриманням 

трудового законодавства і документообігом, а в першу чергу – формування 

працездатної і ефективно функціонуючої команди. Істотні зміни завдань і функцій 

управління підприємством сьогодні вимагають створення нових інструментів 

управління кадровим потенціалом, які повинні бути засновані на глибокому і 

всебічному аналізі інноваційного потенціалу підприємства.  

Завдання здійснення такого аналізу вимагає створення методики аналізу 

кадрового інноваційного потенціалу, як суттєвої складової загального інноваційного 

потенціалу підприємства у виставковій діяльності. Кадровий інноваційний потенціал 

підприємства є мірою здатності і готовності персоналу та керівництва підприємства 

здійснювати активну інноваційну діяльність з метою створення інноваційної продукції 

та виконання комунікаційних та комерційних робіт для її просування під час 

виставкового та поствиставкового етапів виставкових заходів (рис. 1). 

Отже, після підготовки кадрових інновацій у виставковій діяльності підприємства на 

довиставковому етапі відбувається організаційно-технічна та командна робота, де 

визначається активність підприємства щодо майбутньої участі у виставкових заходах та 

професійного представлення інноваційної продукції чи послуг персоналом підприємства.  

Після участі підприємства у виставковому та поствиставковому етапах визначається  

результативність інноваційного впливу на формування та розвиток кадрів в сфері 

виставкової діяльності та досягнення кінцевої мети підприємства. 
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Рис. 1. Характеристика кадрових інновацій на етапах виставкової діяльності підприємства  

Джерело: розроблено на основі [2, 4] 

Форми підготовки кадрових інновацій у виставковій діяльності підприємства 

     

 Загальноосвітня  

програмні курси підвищення кваліфікації заплановані 

підприємствами, ТПП, ВЦ та навчання у ЗВО 

 

Спеціальна  

групова підготовка (робота в команді) , майстер-класи, 

тренінги  

 

Індивідуальна  

фахівець займається за необхідності по самостійно 

розробленому плану, самонавчання  

 

 

КАДРОВІ ІННОВАЦІЇ  

Командна робота 

- підвищення креативності персоналу 

(створення креативних команд); 

- розвиток інноваційної культури (ІК) 

серед персоналу; 

- надання і прийняття зворотнього 

зв’язку команди; 

- єдність дотримання корпоративної 

культури; 

- розробка «Портфелю матеріалів 

участі у ВЗ»; 

- розвиток внутрішньо командної 

залежності; 

- орієнтація на позитивний результат 

участі у ВЗ 

Комунікаційна робота 

- встановлення контактів та 

ведення переговорів 

(аргументація та 

застосування методів 

переконання); 

-  надання консультаційно-

презентаційних послуг щодо 

інноваційної продукції 

Комерційна робота 

- виконання 

комерційних задач 

(продаж інноваційної 

продукції); 

- укладання 

довгострокових 

контрактів 

Форми робіт кадрових інновацій на етапах виставкових заходів (ВЗ) 

Довиставковий етап 

 

Виставковий етап 

 

Поствиставковий етап 

 
Організаційно-технічна робота 

- вирішення конкретних інноваційних 

завдань (генерування ідей в інновації); 

- створення інноваційної продукції/послуг; 

- складання плану участі у ВЗ; 

- формування бюджету участі у ВЗ; 

- підготовка та відправка експонатів 

(інноваційної продукції); 

- приймання та оформлення виставкової 

експозиції 
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                                                ВДвплВД ЦдКІРін . ,                                                (1) 

 

де, вплРін  – результативність інноваційного впливу на формування та розвиток кадрів в 

сфері виставкової діяльності; 

ВДЦдКІ – цілі досягнення кадрових інновацій в сфері виставкової діяльності. 

Отже, від професіоналізму кадрів залежить подальший розвиток підприємства та 

здатність до постійних змін для покращення його сегменту на ринку. Інноваційна праця при 

формуванні кадрів не повинна обмежуватися управлінськими процесами та нормативами. 

Процес формування і оновлення персоналу є створенням кадрових інновацій. які спонукають 

до генерування ідей в революційні інновації та їх просування, що є основною ідею 

подовження життєвого циклу підприємства та отримання майбутніх додаткових прибутків.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ  

 
У сучасних умовах необхідності виходу з економічної кризи та подальшого розвитку 

вітчизняної економіки завдання управління якістю набуває комплексного характеру і 

вимагає застосування системного підходу для його вирішення. Важливим об’єктом 

менеджменту якості поряд з якістю товарів (робіт/послуг) виступає якість праці, оскільки 


