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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

Для сучасного розвитку інформаційних технологій характерне
постійне збільшення обсягів промислового виробництва, наданих ін-
телектуальних послуг і ріст обсягів інтелектуальної інформації,
якими має володіти співробітник для того, щоб в повній мірі забез-
печити конкурентоспроможність підприємства та його продукції на
цільвому ринку. Тому підготовка персоналу має важливе значення
у системі менеджменту підприємства. Сучасні цифрові технології за-
безпечують постійне отримання співробітниками в процесі свого на-
вчання необхідної інформації за нетриваливий час з найменшими
витратами ресурсів та коштів.

Аналізу проблем в управлінні персоналом сучасного підприєм-
ства присвячено досить багато досліджень [1–25], у яких, частіше
всього, наголошується, що всі проблеми між собою взаємопов’язані
та є наслідком обробки інформації.
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Сучасне управління людськими ресурсами спирається насампе-
ред на інформаційно-комп’ютерні технології [2, 7, 9]. Для порівняння
інформаційний менеджмент використовує в організаційні моделі, які
слабо формалізовані і часто залежать від суб’єктивного підходу, що їх
створює. Парадигма інформаційного менеджменту в сучасних умовах
звучить наступним чином: використання інформаційних методів та
технологій для підтримки організаційного управління.

У теорії та практиці менеджменту інформація визначається як
центральне, дуже важливе поняття і характеризується як сукупність
відомостей, що відображають стан системи управління та зовнішнь-
ого середовища її функціонування» [3, 6, 13, 24]. Таке розуміння «ін-
формації» відображає цілком певні потреби управління і виступає
як основа процесу управління, зокрема, підготовка, прийняття та
реалізація рішень [8, 15, 14].

При організації управління персоналом топ-менеджмент про-
мислових підприємств використовує різні методи і прийоми. Серед
них найбільшою ефективністю володіють інформаційні технології,
без яких у сьогоднішньому менеджменті неможливо досягти ефек-
тивних результатів управління виробничими процесами.

Слід зазначити, що на будь-якому етапі життєвого циклу під-
приємства, необхідна чітка структура управління виробничим ко-
лективом, провідну роль якій належить лідеру. Управління не може
ефективно здійснюватися без достатньої оперативної, надійної, своє-
часної та достовірної інформації. Інформація є основою управлінсь-
кого процесу, і від того, наскільки вона досконала, багато в чому
залежить якість управління [3, 4, 12, 24]. У зв’язку з цим вкрай важ-
ливим є визначення ролі та значення інформації в ефективному
управлінні персоналом підприємства.

Інформаційний процес на промисловому підприємстві — це
складний та багатогранний елемент управлінської комунікації.
Одним з елементів інформаційного процесу є безпосередній інфор-
маційний вплив керівника чи лідера на своїх підлеглих. Методи
впливу менеджерів групу співробітників залежить від показників
працівників загалом. Необхідно розглянути характеристики цієї
групи (команди). Команда — це невелика група людей, зайнятих ви-
конанням певного завдання. Тому кожен учасник групи особисто за-
цікавлений успіху всієї групи. Люди, які працюють разом, можуть
зробити роботу, яка може кількісно перевершувати або якісно від-
різнятися від роботи, яку можуть виконати окремі працюючі індиві-
дууми. Учасники команди повинні бути відкритими і чесними один
з одним, готові до протистояння виникаючих труднощів і внутрішньо
групових конфліктів, пов’язаних з тим, що члени групи мають різне
світосприйняття [5, 6, 11, 24]. Виконання цих умов дозволить ство-
рити всередині команди позитивну атмосферу взаємодії, група по-
стійно розвиватиметься. На наш погляд, досягнення поставленого
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результату з максимальною ефективністю неможливе без виконання
трьох базових принципів, яких ми пропонуємо віднести такі.

1. Взаємозалежність. Кожен член конкретного трудового ко-
лективу робить свій індивідуальний внесок у спільну роботу. Інші
члени колективу залежить від ефективності роботи кожного. У цій
команді всі діляться робочою інформацією один з одним. Члени ко-
лективу також сприймаються як рівноправні учасники виробничого
процесу та мають можливість впливати один на одного.

2. Розподіл відповідальності. Відповідальність за командні цілі
розуміється і поділяється всіма, що, з одного боку, виключає волюн-
таризм окремих членів групи при прийнятті спільних рішень, а з ін-
шого визначає механізм знаходження найефективніших рішень.

3. Результат. Відповідальність за отримані командні результати
поділяється всіма членами групи та фокусує групову активність.

Керівник групи перебуває у дуже великий залежності від колек-
тиву. Група вимагає від лідера здатність виражати інтереси всього ко-
лективу. Саме після цього колектив не просто йде за лідером, а й
бажає цього. Існує кілька способів взаємодії лідера та групи [1, 10, 22].

Перший — «відсвіт від зірки». Цей метод передбачає переважно
невербальне сприйняття оточуючими нового статусу члена команди.
Тут важливими є інтонація, жести, які використовує «зірка». Інакше
ця схема може не спрацювати. Такий спосіб застосовується у разі, як
у колективі з’являється новий працівник, якому дуже складно адап-
туватися серед інших. Суть його у тому, що лідеру доручається за-
вдання разом із цим новим працівником. В даному випадку важливо
продумати таку мотивацію співпраці, щоб вона сприймалася коле-
гами як необхідна для вирішення відповідного завдання. При ус-
пішній взаємодії популярність лідера частково передається
працівникові і ставлення колег змінюється на краще. Статус нового
працівника може підвищитись завдяки будь-яким досягненням
«зовні». Тут уже завдання лідера — постійно інформувати про це
інших членів колективу. Нарешті, розуміння причин відданості та
ізольованості окремих членів групи потребує аналізу. Важливо з’ясу-
вати, у чому причина: у певних особистісних особливостях людини,
особливостях та традиціях сімейного укладу, низькій самооцінці, ви-
кликаній негативним минулим досвідом спілкування, тощо.

Наступний спосіб взаємодії неформального лідера та групи –
«спільний ворог». Знаходження зовнішнього ворога: це допомагає
групі забути внутрішні розбрат і згуртуватися у боротьбі чи органі-
зації спільної думки групи. Тут важливою є саме вербальна комуні-
кація в обміні інформації, оскільки членів команди потрібно
переконати згуртуватися. Лідеру необхідно знайти те, за що команда
готова добиватися поставлених цілей та завдань. Тому слід прове-
сти аналіз всіх можливих альтернатив і вибрати найбільш дієвий з
усіх. Тоді команда не сумніватиметься в тому, що вони роблять одну
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спільну, вигідну для всіх справу. Що ж гуртує людей? Для форму-
вання командного духу та згуртованості у колективі необхідний хоча
б один загальний мотив. Таким мотивом може бути спільний ворог-
конкурент або «смачна», велика та ресурсна ціль, яка дасть блага
кожному співробітнику. Якщо лідер зможе показати і довести спів-
робітникам, що через досягнення великих цілей організації кожен з
них отримає свій «великий куш», то люди будуть з ентузіазмом пра-
цювати за менші сьогоднішні гроші, але за великі майбутні. Тільки
доказ можливості майбутнього добробуту — це серйозна робота ке-
рівників та власників бізнесу.

І, нарешті, третій метод, методична сутність якого полягає у
тому, що працівники промислового підприємства з великим ентузі-
азмом виконують завдання і доручення, які йдуть від лідера, ніж від
керівника. Оскільки група повністю довіряє та підтримує рішення
свого лідера. Тому досвідчений керівник має підтримувати добрі сто-
сунки з неформальним лідером, впливаючи таким чином на пра-
цівників. Така стратегія широко використовується керівниками,
яких поставили очолювати незнайомий колектив. Таким чином, за-
гальна структура управління інформацією в команді представ-
ляється у вигляді чотирьох етапів: збір та обробка інформації всіх
доступних видів, підготовка та поетапне прийняття рішення, вироб-
лення керуючого рішення. Отже, як видно з вищесказаного, роль лі-
дера дуже висока та важлива. Йому необхідно чітко уявляти
ситуацію, в якій перебувають його підлеглі та діяти виходячи із здіб-
ностей кожного.

Список використаних джерел:
1. Абеляшева А.Г., Черепанова Н.В. Информационные аспекты

управления командой // Информационные технологии в науке,
управлении и медицине. Томск : ТПУ, 2016. С. 25–27.

2. Sikorska M., Veres Somosi M., Pererva P.G. Compliance of anti-
monopoly legislation // Актуальні питання організації та управління
діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання. Харків:
НАНГУ, 2017. С. 156–159.

3. Pererva P.G., Tkachev M.М., Kobielieva T.O. Evaluation of
holder profits violation of their exclusive rights // Науковий вісник По-
лісся. 2016. № 4 (8), ч.2. С. 240–246.

4. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Маркетинг ин-
новационного процесса. К.: ВИРА-Р, 1998. 267с.

5. Kocziszky György, Pererva P.G., Szakaly D., Somosi Veres M.
Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. 668 p.

6. Nagy S., Pererva P.G. Formation of an innovative model of the
Hungarian business economy // Marketing of innovations. Innovations
in marketing: materials of the Intern. Sci. Internet Conf., 2021. Elec-
tronic text data. Bielsko-Biala, 2021. P. 51–54. 

131

Цифрова трансформація та цифрова економіка 
в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності



7. Sikorska M., Veres Somosi M., Pererva P.G. Compliance-risks //
Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в неста-
більному економічному середовищі. Кременчук, 2017. С. 95-99. 

8. Kocziszky G., Veres Somosi M., Pererva P.G. Model of three lev-
els compliance protection // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єк-
тів економічної системи в умовах глобалізації: зб. тез конф.
Кременчук, 2018. С. 86-89. 

9. Nagy S., Pererva P.G. Formation of an innovative model of the
Hungarian business economy // Marketing of innovations. Innovations
in marketing: materials of the Intern. Sci. Internet Conf., December
2021. Bielsko-Biala, 2021. P. 51-54.

10. Pererva P.G., Nagy S., Maslak M. Organization of marketing
activities on the intrapreneurship // MIND Journal. 2018. № 5. 10 p. 

11. Грабченко А.И., Смоловик Р.Ф., Перерва П.Г. Основы мар-
кетинга высоких технологий: Учебное пособие, Харьков: ХГПУ,
1999.- 242с.

12. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного пред-
приятия: сущность и задачи // Вісник НТУ "ХПІ". Харків : НТУ
"ХПІ", 2017. № 24. С. 153-158.

13. Старостіна А.О. Маркетинг: теорія, світовий досвід, укра-
їнська практика: підруч. К.: Знання, 2009. 1070 с.

14. Compliance prоgrаm: [tutorial] / P.G.Pererva [et al.]; ed.:
P.G.Pererva, G.Kосziszky, M.Vеrеs Sоmоsi. Khаrkоv ; Miskоlс : NTU
"KhPI", 2019. 689 p. 

15. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Маркетинг ин-
новационного процесса. К.: ВИРА-Р, 1998. 267с.

16. Kobielieva T.O., Pererva P.G., Kuchinskyi V.A., Garmash S.V.,
Danko, T.V. Ensuring the Sustainable Development of an Industrial
Enterprise on the Principle of Compliance-Safety // Studies of Applied
Economics. Spec. Iss. : Innovation in the Economy and Society of the
Digital Age. 2021. Vol. 39, №5. 11 p. http://repository.kpi.kharkov.
ua/handle/KhPI-Press/53819

17. Товажнянский В.Л., Перерва П.Г., Кобелева Т.А. Поперед-
ження кризових явищ на підприємстві засобами санації та реструк-
туризації // Вісник НТУ "ХПІ": зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ", 2015.
№ 60 (1169). С. 78-81.

18. Kocziszky, G. Compliance risk in the enterprise / G.Kocziszky,
M.Veres Somosi, T.O.Kobielieva // Strategiyi innovacijnogo rozvytku
ekonomiky Ukrayiny: problemy, perspektyvy, efektyvnist "Forvard
2017" : tr. 8-yi Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. stud. ta molodyx
vchenyx, 27 grudnya 2017. Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. P. 54-57.

19. Кобєлєва Т.О., Марчук Л.С. Методи оцінювання ефективно-
сті реклами та її впливу на споживачів // Вісник Нац. техн. ун-ту
"ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність
виробництва. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2015. – № 25 (1134). – С. 79-84.

132

Збірник наукових праць



20. Nagy Szabolcs. Current evaluation of the patent with regard-
ing the index of its questionnaire / S.Nagy, M.Sikorska, P.Pererva // Су-
часні підходи до креативного управління економічними процесами
: матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 квітня 2018 р. – Київ :
НАУ, 2018. – С. 21-22.

21. Pererva P.G., Nagy S., Maslak M. Organization of marketing
activities on the intrapreneurship // MIND Journal. 2018. № 5. 10 p. 

22. Tkachov M.M., Pererva P.G., Kobielieva T.O., Tkасhovа, N.P.,
Diachenko T.A. Management of relations with enterprise stakeholders
based on value approach // Problems and Perspectives in Management.
2021. Vol.19, Iss.1. P.24-38.

23. Kosenko O.P., Kobielieva T.O., Tkacheva N.P. Monitoring the
commercial potential of intellectual property // Scientific bulletin of
Polissia. 2017. №1, ч.2. С.140-145

24. Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник /
П. Г. Перерва [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Ко-
бєлєва ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-
Прінт, 2019. – 1002 с.

25. Kobeleva T., Pererva P., Tovazhnyanskiy V., Gladenko I. An-
tikrizisnyy monitoring of finansovo-ekonomicheskikh indexes of work
of enterprise // Business Studies. Miskolc: Miskolz University Press.
2010. Volume 7. №2. S.71-183.

Lazorenko Oleksandr
postgraduate student,

The Scientific Research Institute of Intellectual Property
National Academy of Law Science of Ukraine

CONDITIONS OF COPYRIGHT PROTECTION 
OF COMPUTER PROGRAMS IN UKRAINIAN 

AND EU LEGISLATION

The development of computer programs, their broad application in
technologies, and regular day-to-day life ensure a sharp growth in the IT
sphere, high demand for IT specialists, and generally make it closer to
average people. Writing a computer program has become accessible, so it
is common to have programming courses even for kids who are taught to
create simple programs. States are also implementing technologies from
a cybersecurity to different “digital services” from electronic signatures to
direct democracy. Such a situation brings new challenges for legislators
to guarantee an effective and efficient response to the development of cut-
ting-edge technologies, their regulation, and protection.

The place of computer programs within the scope of intellectual
property law and their protection under copyright law has become a sub-
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