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В умовах становлення багатовекторної нової економіки однією з домінант 

соціально-економічного розвитку, що забезпечує конкурентні переваги 
національних економік на світовому ринку, стають інновації. Як свідчать дані 
міжнародних звітів, Україна впродовж тривалого періоду за глобальним 
індексом інновацій, який дає змогу об’єктивно оцінити ресурсне забезпечення 
інноваційного розвитку та результативність інноваційної діяльності в певній 
країні, посідає непрестижне місце у глобальному рейтингу. Так, у 2020 році 
Україна за глобальним інноваційним індексом зайняла 45-ту позицію в 
рейтингу серед 131 країни. При цьому позиція за субіндексом “Результати 
інновацій” виявилася значно вище, ніж за субіндексом “Ресурси інновацій” 
(відповідно, 37-е місце проти 71-го) [1]. Згідно зі “Звітом про глобальну 
конкурентоспроможність за 2019 рік”, оприлюдненим Світовим економічним 
форумом, у 2019 році Україна опинилася на 85-му місці з 141 країни світу за 
індексом глобальної конкурентоспроможності [2]. Натомість, як свідчать дані 
Європейського інноваційного табло, за частковим індикатором “Людські 
ресурси” Україна має сильні позиції в європейському просторі, ввійшовши до 
групи країн “інноватор, що формується” [3]. Як зазначається у “Стратегії 
розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року”, ефективна 
реалізація конкурентоспроможного людського капіталу української економіки 
формує основу української інноваційної конкурентоспроможності. Серед 
основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні з-поміж інших визначено 
стрімке скорочення чисельності дослідників, а також негативну динаміку 
кількості підприємств, які займаються інноваціями [4], що є свідченням 
неефективної політики зайнятості у сфері інноваційної діяльності. Наведене дає 
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змогу висунути гіпотезу стосовно того, що збільшення масштабів та 
поліпшення якісних характеристик зайнятості у сфері інноваційної діяльності 
сприятиме підвищенню рівня інноваційної активності української економіки та 
посиленню її конкурентоспроможності у глобальному вимірі. 

Наведемо декілька фактів щодо сучасних вітчизняних реалій зайнятості у 
сфері інноваційної діяльності. За даними Держстату України впродовж останніх 
10 років чисельність дослідників – фахівців, які генерують інновації, 
зменшилася у 2,6 раза – зі 133744 осіб у 2010 році до 51121 осіб у 2019 році [5, 
с. 11]; кількість інноваційно активних промислових підприємств скоротилася 
майже вдвічі – з 1462 одиниць у 2010 році до 782 одиниць у 2019 році, а 
кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію 
та/або технології), – з 1217 у 2010 році до 687 у 2019 році. При цьому, частка 
інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості 
промислових підприємств збільшилася із 13,8 % у 2010 році до 15,8 % у 
2019 році, а частка промислових підприємств, що впроваджували інновації 
(продукцію та/або технології), – з 11,5 % у 2010 році до 13,8 % у 2019 році [5, 
с. 71]. Отже, на тлі динамічного згортання масштабів промислової діяльності 
спостерігається незначне підвищення рівня інноваційності промислових 
підприємств в економіці України. 

Поліпшення політики зайнятості у сфері інноваційної діяльності має 
стати органічним компонентом структурної політики в українській економіці, 
спрямованої на розвиток високотехнологічних видів діяльності із продукування 
наукомістких видів продукції та послуг, на збільшення масштабів та 
покращення якісних показників інноваційної діяльності з використанням 
механізмів та управлінського інструментарію стимулювання інноваційної 
активності підприємств. Такий вектор політики зайнятості стане 
аргументованою відповіддю на виклик щодо посилення конкурентних позицій 
та підвищення рівня конкурентоспроможності української економіки на 
глобальному ринку. 
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У процесі реформування сектору досліджень і розробок (ДіР, R&D) за 
умов впровадження антикризових заходів значний інтерес науковців викликало 
питання управління людським капіталом, зокрема порядок планування 
людських ресурсів та оцінювання ефективності залучення науковців до 
виконання конкретного наукового дослідження. Так як раціональне 
використання такого вагомого та нетривіального ресурсу, як науково-дослідна 
праця, є неможливим без елементу планування, доцільно зосередити увагу 
дослідників вищевказаного феномену на особливостях його державного 
регулювання у частині впорядкування відносин у сфері ідентифікації, обліку та 
нормування праці науковців. За сучасних умов кризи науки в Україні участь 
державного регулятора має вирішальне значення на шляху до реанімації галузі, 
підвищення престижності наукової діяльності та комерціалізації результатів 
наукових досліджень, зокрема потенційні зусилля уряду мають стосуватися 
уніфікації та гармонізації нормативно-правового забезпечення, що є 
фундаментальним структуроутворюючим елементом державної політики в 
галузі досліджень і розробок. 

Ефективним інструментом реформування наукового сектору в Україні є 
аналіз практики реалізації державної політики успішних країн у науково-
технічній сфері. Так як уряд України здійснює значні кроки в напрямі 
зближення з європейським науково-дослідним товариством, огляд доцільно 
проводити, обравши країну-учасника Європейського Союзу. Показники 
Глобального інноваційного індексу за 2020 рік демонструють значний 
інноваційний потенціал Європи: серед 10 країн-лідерів рейтингу 7 країн 
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належать до європейського регіону [1]. Розглядаючи позицію України в 
рейтингу зі значенням 45, увагу привертає група європейських країн із 
найближчими значеннями, серед яких – Польща, Словаччина та Литва із 
показниками 38, 39 та 40 відповідно. Водночас при виборі країни, наукова 
політика якої буде виділена для деталізованого аналізу, слід керуватися не 
лише абсолютними показниками, а й ураховувати положення експертних 
методик. Характерними рисами державної політики в галузі науки і техніки є 
самодостатність наукового сектору, коло споживачів результатів наукової 
діяльності, а також відносні показники фінансування, соціальне становище 
представників наукової спільноти. Узагальнений огляд особливостей 
становлення науково-освітнього сектору показує, що доцільно детально 
розглянути складові державної політики у сфері науки Республіки Польща. 

Обрана країна характеризується значними темпами реформування 
системи державного регулювання наукового сектору, а особлива кореляція 
спостерігається в аспектах оцінювання якості наукової діяльності [2]. 
Досягнення Польщі у сфері управління ефективністю наукової діяльності 
загалом та конкретно праці науковців викликає інтерес в української наукової 
спільноти. Причиною даної зацікавленості є відносна схожість проблематики 
науки, у той час як комплекс виокремлених прогалин державної політики 
стосується порядку фінансування, шляхів підвищення соціального статусу 
вчених та надання відповідних гарантій для зайнятих у науковому секторі 
працівників, а також залучення молоді до генерування й розповсюдження 
наукової культури. 

Урядом Польщі було здійснено визначний крок у напрямі становлення 
модерного наукового середовища: у 2018 році набрала чинності нова редакція 
Закону “Про вищу освіту та науку”, що в обговореннях науковців отримав 
назву “Конституція науки”. Досліджуваний нормативно-правовий акт містить 
перелік положень, що регулюють відносини у сфері науково-дослідної праці. 
Закон, зокрема, вказує на необхідність здійснення ідентифікації та фіксації 
витрат робочого часу науковців впродовж проведення певного наукового 
дослідження [3]. Стосовно науково-освітньої діяльності Законом передбачено 
обов’язковість відображення інформації щодо витрат робочого часу науково-
педагогічного працівника на окрему дисципліну, що викладається у закладах 
вищої освіти. Відповідно до положень Закону, задля визначення ефективності 
наукової діяльності створюється комісія евалюації науки (КЕН), що передбачає 
оцінювання в розрізі наукових дисциплін, які представлені у закладі вищої 
освіти, порівняно із оцінкою установи або підрозділів у межах заміненого 
архаїчного підходу. 

Особливо релевантними є положення щодо зіставлення принципів 
підзвітності (accountability) та відповідальності (responsibility). Системою 
регулювання наукової діяльності передбачено пріоритет принципу підзвітності, 
оскільки такий підхід підвищує рівень об’єктивності (алгоритмічного 
позиціювання) на основі раціонального рівня бюрократизму порівняно із 
суб’єктивною самосвідомістю суб’єктів науки, що має загальний та 
невизначений характер. Одночасне зменшення кількості регулятивних 
нормативно-правових актів та запровадження прозорої структури оцінювання 
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дає змогу підвищити рівень ефективності використання людських ресурсів у 
процесі формування доданої вартості наукових результатів. 

Разом із тим, огляд “Конституції науки” Польщі не виявив виокремлених 
положень стосовно планування науково-дослідної праці, зокрема засад 
створення процедури нормування праці дослідників та взаємозв’язку із 
системою оцінювання ефективності наукової діяльності. Відповідно, 
об’єктивним є твердження щодо достатнього рівня новизни досліджуваного 
питання нормування науково-дослідної праці у законодавстві Польщі, тому 
очевидним є високий рівень актуальності досліджень у сфері впорядкування 
сучасних форм взаємодії щодо науково-дослідної праці в країнах європейської 
спільноти. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити про наявність законодавчо 
зафіксованих положень щодо регулювання науково-дослідної праці в Польщі. 
Віддаючи належне спільним рисам розвитку наукового сектору України та 
Польщі доцільно спрямувати зусилля українських науковців на детальний 
аналіз організаційно-правового аспекту державного регулювання сектору 
досліджень і розробок у частині оптимізації науково-дослідної праці. 
Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка універсальних 
аналітичних підходів щодо визначення конкретних країн для порівняння 
державної політики у галузі науки і техніки на основі кількісних показників 
рівня розвитку науки, що забезпечить підвищення об’єктивності наукового 
обґрунтування реформ науки в Україні. 
 

Список використаних джерел: 
 

1. Глобальний інноваційний індекс 2020 (Global Innovation Index 2020). 
URL: https://www.globalinnovationindex.org/Home [дата звернення: 22.06.2021]. 

2. Евалюація якості наукової діяльності : матеріали експертного семінару 
від 26.02.2020р. в рамках проєкту “Польсько-українська співпраця 
представницьких організацій ректорів задля вдосконалення діяльності закладів 
вищої освіти”. URL: http://www.vnz.univ.kiev.ua/ua/news-1-3-142-pershiy-etap-
realizacii-polsko-ukrainskogo-proektu-u-2020-roci-rozpochavsya-seminarom-z-
evalyuacii-yakosti-naukovoi-diyalnosti [дата звернення: 22.06.2021]. 

3. The Law on Higher Education and Science of Republic of Poland (adopted 
on 20 July 2018). URL: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2020/06/ 
act-of-20-july-2018-the-law-on-higher-education-and-science.pdf [Accessed 22.06.2021]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

18 

 
 

Жилінська Оксана,  
д-р екон. наук, професор,  

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 

Козленко Анастасія,  
аспірант, 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 

 

ВПЛИВ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ НА РОЗВИТОК 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ключові слова: дослідницькі університети, науково-технічна діяльність 
(НТД), дослідження та розробки (ДіР), фінансування. 

 

Oksana Zhylinska, 
Doctor of Economics, Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Anastasiia Kozlenko, 

PhD student, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

THE IMPACT OF RESEARCH UNIVERSITIES TO SCIENTIFIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

Keywords: research universities, scientific and technical activities (STA), 
research and development (R&D), funding. 
 

Всебічна підтримка дослідницьких університетів активізує інноваційний 
розвиток країни, який є необхідною умовою для кількісного та якісного 
розвитку національного господарства. У 2020 році Україна посіла 45 місце в 
Global Innovation Index (GII) серед 131 країни світу, увійшовши до ТОП країн 
економічної групи lower-middle income (нижче середнього доходу) [3]. Як 
зазначають бізнес-експерти, успішність будь-якої економіки пов’язана із двома 
ключовими чинниками: наявністю інноваційного потенціалу та сформованими 
умовами для його втілення. В Україні історично склалось, що університети не 
реалізували функцій розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, 
головна їх функція була освітня. Основними національними рушіями 
інноваційного розвитку були наукові інститути та високотехнологічний бізнес.  

Нині у Держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України 
(МОНУ) передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн 
більше, ніж у 2020 році. Головним чином, це кошти на збільшення заробітної 
плати, а не дослідження та розробки (з 1 січня 2021 року відбулося підвищення 
заробітних плат наукових працівників на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4% 
відповідно). Державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 млрд грн, що 
на 6,5 млрд грн більше порівняно з 2020 роком, з них лише 824,8 млн грн на 
наукову та науково-технічну діяльність ЗВО і наукових установ. Також 
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передбачені видатки на забезпечення діяльності Національного фонду 
досліджень України через грантову підтримку наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок – 732,8 млн грн, підтримку 
пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 млн грн. На 
розвиток міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва в 
межах програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій передбачено 
326,9 млн грн [1].  

Згідно з даними R&D World американські наукові кола проводять більше 
досліджень та розробок порівняно з усіма іншими країнами, за винятком 
Китаю, Японії, Німеччини, Індії та Південної Кореї [4]. У 2019 році 
американські університети витратили 83,7 млрд дол. США на ДіР, згідно з 
останніми рейтингами наукових досліджень і розробок вищої освіти (HERD) 
Національного наукового фонду, річне зростання склало 5,7% або 4,5 млрд дол. 
США порівняно з попереднім роком. Основна частина коштів на ДіР– 44,5 
млрд дол. США – надійшла від федеральних агентств (53%), удвічі більше, ніж 
від наступного найбільшого джерела, яке склало 21,2 млрд дол. США від самих 
установ (25%). За даними Національного центру науково-технічної статистики 
США, загальні витрати на ДіР зростали впродовж чотирьох років поспіль. З 
2015 до 2019 фінансового року загальні витрати на ДіР зросли на 13% у 
постійних цінах: федеральні джерела зросли на 10%, а нефедеральні джерела – 
на 18%. Як і протягом багатьох років, Університет Джона Хопкінса очолює 
список університетів у частині їх бюджету витрат на ДіР, зокрема витрати на 
федеральну лабораторію прикладної фізики Джона Хопкінса склали 1,725 млрд 
дол. США у 2019 фінансовому році [5], показово, що це у понад три рази 
перевищує загальнонаціональні витрати на ДіР в Україні. 

У словнику Eurostat Statistics Explained зазначено, що науково-технічна 
діяльність (НТД) – це систематична діяльність, яка тісно пов'язана з 
генеруванням, просуванням, поширенням та застосуванням науково-технічних 
знань у всіх галузях науки і техніки. Сюди входять такі види діяльності, як 
дослідження та розробки (ДіР), науково-технічна освіта та підготовка кадрів 
(STET – Scientific and Technical Education and Training) та науково-технічні 
послуги (STS – Scientific and Technological Services) [6].  

Дослідницькі університети в усьому світі виконують усі три види 
діяльності, проте в Україні здебільшого під науково-технічною діяльністю 
розуміють прикладні та наукові дослідження (ст. 1 Закону України “Про 
наукову і науково-технічну діяльність” [2]), а надання науково-технічних 
послуг є незначною. Дослідницькі університети здатні не лише виконувати 
прикладні та фундаментальні дослідження, але й надавати науково-технічні 
послуги бізнес-структурам. Зрозуміло, що для активізації науково-технічної 
діяльності в Україні необхідно залучення зовнішніх джерел фінансування: 
венчурні та інвестиційні фонди, благодійні фонди, кошти неурядових 
організацій та бізнес-структур. Водночас нормативно-правова база з питань 
фінансування дослідницьких університетів не є достатньо врегульованою на 
державному рівні. Зарубіжний досвід демонструє, що основними генераторами 
нових знань є дослідницькі університети, які не лише навчають студентів, але й 
готують наукові кадри, залучаючи талановитих студентів до проведення 
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фундаментальних досліджень під керівництвом викладачів-менторів, що дає 
змогу підвищити якість освіти та сприяє нарощенню наукового потенціалу. 

Якісні університетські дослідження та інвестиції в ДіР спільно з 
підприємницькими структурами сприяють науковим відкриттям та 
прискоренню створення інноваційних продуктів. У 2019 році у Сполучених 
Штатах Америки провідними галузями наук, що отримують кошти на ДіР є: 
медичні науки із загальним бюджетом у розмірі 27,274 млрд дол. США; 
біологічні та біомедичні науки – 15,386 млрд дол. США; інженерія – 
13,214 млрд дол. США; сільськогосподарські науки 3,428 млрд дол. США; 
геонауки, атмосферні науки про атмосферу та океан із 3,185 млрд дол. США 
відповідно. Іншими галузями з видатками на ДіР, що перевищують межу в один 
мільярд доларів, були комп’ютерні та інформаційні науки – 2,639 млрд дол. 
США, фізика (2,324 млрд дол. США), хімія (1,965 млрд дол. США), 
освіта (1,520 млрд дол. США) та психологія (1,332 млрд дол. США) тощо [5]. 

Результати наукових досліджень та розробок в університетах у світі 
мають значне варіювання залежно від країни. У США університети виконують 
близько 15% від загальних обсягів американських ДіР, у Канаді – 35% загальної 
кількості досліджень та розробок у країни, у Норвегії – близько 31%, у Великій 
Британії близько – 26%, у Франції  – 20%, у Швеції – 13%, в Японії – 12% [4]. В 
Україні даний показник нижче 5%, тому існує необхідність посилити 
інтеграцію між дослідницькими університетами, державними установами та 
бізнесом, покращити інноваційну інфраструктуру та вдосконалити нормативно-
правову базу у сфері фінансування дослідницьких університетів, що дасть 
змогу активізувати науково-технічну діяльність в Україні та підвищити рівень 
конкурентоспроможності країни.  
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У науковому просторі проблематика визначення організаційно-правових 

засад, необхідних для ефективної науково-дослідної діяльності, обговорювалася 
досить давно, у 2010 році було сформульовано компромісне рішення – Закон 
України “Про державно-приватне партнерство”, у якому окреслено взаємодії 
державних та приватних інституцій на договірній основі [2]. При цьому 
структурні підрозділи Міністерства освіти і науки України, Національної 
академії наук України та галузевих академій наук не повною мірою використали 
можливість стати більш мобільними та фінансово незалежними. Про це свідчить 
аналіз діяльності державно-приватного партнерства за останні 10 років (табл. 1). 

Таблиця 1 
Систематизація діяльності МОН України у контексті  

державно-приватного партнерства* 
№ Назва меморандуму (угоди) 
1 2 
1. Меморандум Про співпрацю між МОН України та Міжнародною фундацією виборчих 

систем 
2. Меморандум Про співробітництво між МОН та громадською спілкою “Національне 

партнерство в легкій промисловості” 
3. Меморандум Про співпрацю між МОН України, ТОВ “Захід-Схід Консалтінг” і ГО 

“Міжнародний клуб ділових людей” 
4. Меморандум Про співробітництво між МОН України та ПАТ “Українська залізниця” 
5. Меморандум про впровадження пілотного проекту між МОН України, Одеською ОДА та 

ГО “Інститут професійних кваліфікацій” 
6. Меморандум Про співпрацю між МОН України та Федерацією роботодавців України 
7. Зміни до Меморандуму про співробітництво між МОН України і ТОВ “Снєжка-Україна” 
8. Меморандум Про співробітництво між МОН України та Швейцарською 

Конфедерацією, представленою Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва 
та ТОВ “Геберіт Трейдінг” 
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Продовження табл. 1 
1 2 
9. Зміни до Меморандуму про співробітництво між МОН України і ТОВ “Кнауф Гіпс Київ” 
10. Меморандум Про співробітництво між МОН України  та Швейцарською Конфедерацією, 

представленою Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва та ТОВ “Геберіт 
Трейдінг” (зі змінами) 

11. Меморандум Про співробітництво між МОН України і ТОВ “Фомальгаут-Полімін” 
12. Меморандум Про співробітництво між МОН України та ТОВ “Клопотенко” 
13. Меморандум Про співробітництво між МОН України і ТОВ “ЗІП’ 
14. Меморандум Про співпрацю між МОН України та ПП “Академія професійної освіти 

спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»” 
15. Меморандум Про співробітництво між МОН України і Будівельною палатою 
16. Меморандум Про співпрацю між МОН України та “S&A Group” 
17. Меморандум Про співробітництво між МОН України і ТОВ “КНАУФ ГІПС Київ” 
18. Меморандум Про співробітництво між МОН України і ТОВ “Снєжка-Україна” 
19. 4-стороння угода між МОН України, Херсонською обласною державною адміністрацією, 

компанією “Марлоу Навігейшн” та Херсонською державною морською академією 
*Джерело: систематизовано автором на основі даних [1] та [4]. 
 
Однак зазначені у табл. 1 договори мають декларативний характер щодо 

намірів створення навчально-практичних центрів, а також організації та 
проведення заходів, спрямованих на впровадження сучасних технологій у 
навчальний процес [1]. 

Натомість варто надати університетам як суб’єктам господарювання 
більше фінансової децентралізації та започаткувати державно-приватну форму 
наукової діяльності. Для цього пропонується використовувати наступний 
концепт, який буде дієвим для всіх закладів вищої освіти (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Концепт реєстрації державно-приватної форми наукової діяльності 

для закладів освіти різних рівнів акредитації* 
*Джерело: створено автором на основі [2] та [5].  
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Запропонований концепт (рис. 1) даватиме змогу в контексті фінансової 
децентралізації великим навчальним і науковим закладам (наприклад, 
Київському національному університету імені Шевченка, Національному 
технічному університету України “Київський політехнічний університет імені 
Ігоря Сікорського”, НААН України та ін.) створювати мобільні підприємства, 
які швидко реагуватимуть на сучасні виклики та загрози, в умовах ринкової 
економіки суттєво підвищать конкурентоспроможність вітчизняної освіти і 
науки. У цьому контексті потрібно осучаснити процедури та критерії 
формування й управління науковими парками, які мають функціонувати у чітко 
визначеному правовому полі. Зокрема, варто спростити реєстрацію наукових 
парків, описати процедури прийняття рішень відповідно рис. 1 та Закону 
України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, який 
було уточнено у 2019 р. [3]. 

Таким чином, у результаті запропонованого спрощення реєстрації 
наукових парків та реалізації концепту державно-приватної форми наукової 
діяльності в Україні (рис. 1) можливо отримати позитивний синергетичний 
ефект, який призведе до значної диверсифікації спектру платних освітніх 
послуг, оскільки товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю в 
умовах ринкової економіки є більш мобільними та швидкими у прийнятті 
привабливих комерційних пропозицій, а також безпосередньо зацікавленими у 
своєчасному та якісному виконанні наукових проєктів, експериментів та інших 
бізнес-замовлень.  
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Сучасний розвиток економіки ставить нас перед складними та 

незрозумілими викликами, вимагає підтримки трансформаційної відповіді на ці 
виклики та спонукає до посилення нашої здатності до ефективних дій. Наразі 
маємо усвідомити необхідність системного підходу до врахування складності 
взаємопов’язаних проблем та можливостей, з якими стикаємось. Сьогодення 
потребує осмислення та сприяння культурній трансформації, дослідження 
інновацій та адекватних дій в умовах невизначеності майбутнього. Відомий 
американський футуролог Елвін Тоффлер вважав, що серед проблем, з якими 
стикається бізнес, немає важливішої і складнішої, ніж проблема нововведень.  

Стимулювання інноваційної діяльності має відбуватись не тільки в 
науковій чи бізнесовій сферах, а в усіх соціально-економічних сферах (освіта, 
виробництво, послуги, споживання, охорона здоров’я, транспортна та житлова 
інфраструктури) [1]. 

Здійснення активної інноваційної політики на рівні національної 
інноваційної системи України на постійній основі вимагає від усіх гілок влади 
створення інноваційно-інвестиційної стратегії, а також організації в її межах 
ефективно функціонуючої системи планування із використанням конкретних 
інструментів і механізмів реалізації цих планів.  

При розробці державної інноваційної політики необхідно комплексно 
використовувати всі наявні інструменти, прагнучи до синергетичного ефекту. 
Інструменти інноваційної політики мають бути розробленими та адаптованими 
до конкретних проблем національної інноваційної системи. Проблемно-
орієнтований характер планування комплексного використання різних 
інструментів забезпечує системність інноваційної політики [1]. 

Інноваційна політика включає вибір інструментів реалізації інновацій як 
продуктових, так і процесних у залежності від визначених цілей. Цілі 
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інноваційної політики можуть бути економічними, соціальними, екологічними, 
пов'язані з охороною здоров'я, обороною та безпекою держави. Важливо, аби 
досягнення цих цілей було збалансоване, без надання преференцій одним за 
рахунок інших.  

Для того, щоб мати змогу розробляти відповідні інструменти 
інноваційної політики, необхідно також знати причини виникнення виявленої 
проблеми – принаймні найважливіші. Якщо основною причиною проблеми є 
відсутність адекватних рівнів досліджень, то в центрі уваги мають бути різні 
інструменти політики для підвищення рівня ДіР. Якщо на певні товарні 
інновації не вистачає попиту, тоді в наборі інструментів, що орієнтується на 
конкретну проблему, може бути використаний певний набір інструментів на 
стороні попиту, таких як державні закупівлі для інновацій та конкретні 
нормативні акти [3]. 

При формуванні державної інноваційної політки вибір конкретних 
інструментів відіграє вирішальне значення. Інструменти інноваційної політики 
використовуються комплексно, ураховуючи їх взаємодоповнюючий або 
балансуючий вплив на інноваційну систему. Інструменти інноваційної політики 
покликані впливати на інноваційні процеси, сприяти досягненню цих кінцевих 
політичних цілей шляхом досягнення конкретних цілей, сформульованих в 
інноваційному плані. Держава може використовувати три основі групи 
інструментів активізації інноваційної діяльності: регуляторні, економічні та 
фінансові, інфраструктурні.  

Отже, на даному етапі розвитку національної інноваційної системи 
України для активізації інноваційної діяльності необхідно застосувати наступні 
інструменти: 

–  забезпечення дотримання добросовісної конкуренції (в освіті, в науці та 
економіці); 

–  встановлення на законодавчому рівні податкових канікул по сплаті 
податку на прибуток терміном на три роки для новостворених підприємств, що 
виробляють інноваційну продукцію (послуги) часткою більше 70% від свого 
загального обсягу виробництва; 

–  встановлення на законодавчому рівні ставки податку на додану 
вартість для інноваційних підприємств у розмірі 12%; 

–  встановлення на законодавчому рівні ставки єдиного податку для 
фізичних осіб підприємців, що виробляють інноваційну продукцію (послуги) 
часткою більше 70% від свого загального обсягу виробництва, у розмірі 10%; 

–  стимулювання проєктного фінансування інноваційних підприємств; 
–  підтримка взаємовигідного приватного партнерства для інфраструктури 

знань між університетами, науково-дослідними організаціями, державою та 
бізнесом; 

–  створення інформаційних центрів із поширення знань про інновації, 
підтримки трансферу технологій, надання безкоштовних консультацій із 
впровадження інновацій у всіх галузях національної економіки. 
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Agriculture is now a leading industry in Ukraine with a considerable export 
potential. However, only 2% of utilized agricultural area in Ukraine are cultivated 
under the cost-effective technologies. At the same moment the total losses reach 30%. 
This, to a larger extent, is caused by the fact that the industry funding is rather 
complex. There is a trend in the agricultural sector to reduce the financial resource 
capacities in the commercial farm units of all types. As a result, the majority of 
agricultural farms are in the position of the funds to be invested in innovations lack. 

It should be emphasized that funding the innovations of agricultural enterprises 
has a certain peculiarities, which is caused by a number of significant factors: long 
period of reproduction of the fixed assets [1], considerable time lag between the 
investing costs and obtaining results, seasonality of production, need for ensuring 
continuity of the production processes. The industry also has its own specifics: living 
organisms, that are a subject to the biological reproduction laws are used as material 
and supplies; the sources of funding the economic activity of agricultural enterprises 
are represented by their own financial resources, state funding, and credit resources.  

Currently, the features of the existing crediting programs for innovations of 
small agricultural enterprises are a flexible repayment schedule, credit purpose, as 
well as an expanded list of assets that can act as collateral. The state program to 
provide subsidies on repaying part of the credit interest rate slightly facilitates the 
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access of agricultural enterprises to credit resources, while concessional crediting 
provided for the introduction of competitive selection of agricultural goods producers 
for these payments. 

Compensation is currently applied to the interest rates on the credits raised for 
the purchase of fixed assets for agricultural production, the implementation of costs 
associated with the construction and reconstruction of agricultural production 
facilities, as well as short-term loans raised to cover production costs [2]. 

Nevertheless, the annual financial support for innovations of agricultural 
enterprises and the increased volumes of the aid do not yet provide sufficient 
progress. The current legal framework does not allow to significantly increase the 
volume of concessional crediting for innovations of the agricultural enterprises.  

An important role in intensifying the innovations of agricultural enterprises is 
provided for by the budget support in two ways. Firstly, it is provision of various 
benefits reducing the amounts of fiscal payments to the state budget. Secondly, it is 
the budget allocations for agricultural production. In recent years, the state has 
coordinated the implementation of more than thirty programs of this kind. But 
according to WTO  requirements, these programs are subject to reduction by 20% 
within six years after Ukraine's accession to the WTO. It is currently regulated that 
the amounts of budget support for agricultural production or trade should not exceed 
5% of the concrete product value. Also, a maximum percentage of reimbursement has 
been set for each area of state support to the economic entity [3; 4].  

One of the most important sources of funding for innovations is the own funds 
of agricultural enterprises. At the same time, the net profit remaining at the disposal 
of agricultural enterprises does not provide for starting large-scale and cash-
consuming projects aimed at high-quality technical re-equipment of the production. 
The level of depreciation allocations is insufficient for the full reproduction of the 
fixed assets. The actual service life for most of the equipment and facilities exceeds 
the standards twice or even three times. Agricultural sector enterprises of all 
ownership forms faced the problem of accumulating own equity to modernize 
production. The annual depreciation of fixed assets sometimes exceeds their renewal 
volumes. The existing technologically backward capital-intensive and energy-
intensive industries are not capable of producing high-quality goods in accordance 
with the international standards. A large number of non-attractive facilities for 
investment seizes agriculture. Thus, the agricultural production currently experiences 
a constant de-industrialization, with more and more cases of transition to manual 
labor. 

Innovations of agricultural producers under the crisis conditions of Ukrainian 
economy and sharp shortage of financial and investment resources are gradually 
winding up. The enterprises lack potential to implement innovations using their own 
resources. There is a stable degradation of existing scientific and technical and 
innovative potential in the industry. 

The current shortage of investment resources in Ukraine also prevents from 
attracting citizens to finance long-term programs and innovative projects. The 
experience of implementing the state policy of stimulating savings shows the need to 
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focus efforts on comprehensive support for the formation and development of non-
bank financial institutions. This kind of support contributes to the tax incentives for 
innovation, depreciation benefits, venture financing, cooperation of incentive funds, 
budget loans, state subsidies and reimbursements. 

Under crisis conditions, processes of crediting the innovations of agricultural 
enterprises are currently slowing down. Currently the short-terms crediting has 
become a common practice. Thus, insolvency of borrowers increases, and all the 
relevant negative consequences appear. Commercial banks mostly do not take into 
account the specifics of seasonality in agricultural production. 

Opening of the land market will let farmers have the right to pledge their land 
as collateral in a commercial bank, perform innovations, technical modernization and 
re-equipment of the production, obtain credits and invest in enterprise development. 
Ukraine authorities also plan to create a Deposit Guarantee Fund for small and 
medium farmers (at the expense of state funds). Possibilities of reducing credit rates 
for small farms are considered. Legislation has been amended to allow the family 
farming business to pay taxes under a simplified scheme.  

Therewith, the problem of pricing of domestic agricultural products needs to be 
addressed. This will prevent the outflow of money from the agricultural sector of 
Ukraine and provide adequate and comprehensive state support to the industry. It is 
also worth considering the feasibility of comprehensive implementation of relevant 
programs for regional innovation along with projects aimed at intensifying 
innovations of agricultural enterprises. 
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У розвитку сучасної світової економіки все більше домінують процеси, 
які за своєю суттю, значущістю та глибиною можна охарактеризувати як 
глобальні. Людство зіткнулося із цілим переліком глобальних проблем, серед 
яких важливе місце займає проблема інвестиційного глобалізму. Особливий 
характер глобальних трансформаційних процесів зумовлює необхідність їх 
глибокого наукового осмислення, що дасть змогу розробити якісно новий 
підхід до формування національної інвестиційної стратегії розвитку на 
довгострокову перспективу. Без урахування впливу глобальних чинників 
неможливо розкрити сутність сучасних інвестиційних процесів у національній 
економічній системі, дослідити шляхи інвестиційної взаємодії на міжнародному 
рівні.  

У сучасному глобалізованому світі економіку окремо взятої країни 
неможливо розглядати як щось самодостатнє, кожна з них знаходиться у 
жорсткій системі і під потужним впливом складного комплексу 
світогосподарських відносин. Процес безперервної взаємодії внутрішнього 
середовища із зовнішніми факторами розвитку стабілізує, зміцнює одних і 
послаблює, а то й повністю руйнує, дезінтегрує інших (як правило, з огляду на 
неадекватного сприйняття сучасних реалій і тенденцій, помилок в 
прогнозуванні , які і привели до невдачі). 
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Як показує світовий досвід, значний потік інвестицій у країну зовсім не 
гарантує зростання конкурентоспроможності її товарів, подолання бідності і 
деградації населення, тимчасовий підйом може змінитися глибокою депресією 
[1]. Можна констатувати, що фінансовими вливаннями істотно підтягти 
слаборозвинені, відсталі в соціально-економічному відношенні країни до рівня 
передових не вдається, розрив між світом багатих і бідних країн продовжує 
збільшуватися. Відносини між країнами все більш будуються на політиці 
подвійних стандартів, а найважливішими факторами успішного розвитку 
стають наявність у країні ефективної науково-технічної діяльності. Глобалізація 
ринкових відносин сприяє не тільки процвітанню і зростанню, але й 
диференціації, поділу на тих, хто досягає успіху, і тих, хто в підсумку зазнає 
невдачі. 

Тому, коли мова йде про цілеспрямоване формування умов для 
ефективного довгострокового розвитку, в першу чергу необхідно забезпечувати 
створення, підтримку висококонкурентних організаційних структур, 
концентрацію фінансово-інвестиційних ресурсів у пріоритетних, проривних 
галузях, сприяти прискореному створенню повноцінної інфраструктури і т.д. 
Дослідження західних економістів свідчать, що понад 70% приросту ВВП 
економічно розвинених європейських країн забезпечується інвестуванням 
інноваційних процесів, на що спрямовується не менше 15% всіх інвестицій у 
країні. Серед факторів, які гарантують стабільну і зростаючу перевагу одних 
країн над іншими в процесі міжнародної конкуренції, найбільше значення 
мають нові, високі технології [3]. Світовий досвід свідчить, що реалізація 
державної політики всебічної підтримки розробок і впровадження нових 
технологій дає можливість в конкурентній боротьбі досягти рівня 
високотехнологічного виробництва і скласти конкуренцію розвиненим 
західним країнам. Цим шляхом свого часу йшли країни Азіатсько-
Тихоокеанського регіону, в даний час послідовно збільшують інвестиції в нові 
технології країни Перської затоки, це найперспективніший шлях для подолання 
однобічності економічної спеціалізації, розвитку першокласної науки та освіти 
в країні. На сьогоднішньому етапі багатство надр та інших природних ресурсів 
зовсім не гарантують процвітаючого майбутнього для країни; якщо зароблені 
кошти не вкладати в достатніх обсягах у високі технології, то небезпека 
поступового поглиблення сировинної спрямованості економіки для них 
неминуча. Відсутність можливості мати першокласну науку, освіту і все 
необхідне для відтворення науково-технічних інновацій, зумовлює поступовий 
перехід країни в категорію відстаючих і бідних. І навпаки, вдосконалення 
технологій усе більшою мірою дає змогу обходити вузькі місця, пов'язані з 
використанням дефіцитних природних ресурсів. 

Таким чином, у сучасних умовах технологічні нововведення та інновації 
стають вирішальним фактором економічного зростання, його сукупний вплив 
може становити понад 80%. При цьому недооцінка значення інтелектуального 
капіталу і науки в прогресивних перетвореннях призводить до втрати 
потенціалу техніко-технологічного і соціального розвитку країни. Дослідження 
показують, що інвестиції в науку і освіту є найбільш вигідними, вони 
гарантують високу віддачу, створюючи надійний фундамент для науково-
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технічного прогресу. Однак інноваційні інвестиції, технології призводять до 
успіху лише за умови здатності певної системи відстежувати й освоювати 
закордонні науково-дослідні досягнення. Тому, головним завданням кожної 
країни є недопущення відставання від глобальних закономірностей 
технологічного розвитку, потрапляння в технологічну залежність від більш 
розвинених країн, що здійснюється шляхом пріоритетної та послідовної 
державної підтримки інвестицій в оновлення і модернізацію виробництва. 

Перехід економіки до ринкових умов функціонування на 
пострадянському просторі супроводжується наростаючим науково-технічним 
відставанням від індустріально розвинених країн. У цей же час розробка 
багатьох власних високих технологій малорентабельна, безперспективна, 
оскільки більшість винаходів та їх технологічне впровадження вже здійснено на 
Заході. У таких умовах важливого значення набуває відновлення власного 
наукового потенціалу, на основі якого можна буде не тільки допрацьовувати й 
оновлювати імпортні (застарілі) технології, але й розробляти власні [2]. 
Необхідна підтримка підприємств, які впроваджують і адаптують іноземні 
базисні технології у вигляді надання податкових і кредитних пільг. 

Стирання національних кордонів й адміністративних бар'єрів між 
країнами, об'єднання регіональних фінансових ринків, примусове відкриття 
економік окремих країн силами міжнародної конкуренції, вимагає адекватного 
врахування цих особливостей при вдосконаленні принципів формування 
стратегій інвестиційного розвитку національних економік у сучасних умовах. 
Уже зараз можна констатувати, що провідні країни-лідери, будуть переносити 
традиційне виробництво у відсталі країни, а у себе розвиватимуть 
високоінтелектуальне виробництво, а також сучасні технології управління. 
Експорт капіталів буде заміщений експортом технологій. Відповідно головним 
завданням окремих країн буде створення сприятливих умов для реалізації 
індивідуальних переваг і галузевих особливостей їх економіки, включаючи 
обов'язкову участь у регіональній інтеграції при виході на світові ринки. 
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Успішне переміщення передових ідей від університетських лабораторій 

до реального світу вимагає напрацювання стратегічних партнерств, що 
сприятимуть комерціалізації цих нових винаходів. Наразі увага аудиторії 
здебільшого акцентується на практичному та стратегічному управлінні передачі 
академічних технологій. Інноваційним інструментом активізації технологічного 
трансферу в сучасних університетах є інноваційний маркетинг. На сьогодні 
методами успішного розповсюдження інновацій є заходи щодо розвитку 
інноваційного маркетингу в соціальних та інших комунікаційних мережах. 
Дієвим напрямом активізації інноваційної діяльності дослідницьких 
університетів є налагодження міжнародного співробітництва в межах світових, 
зокрема європейських, інноваційно-підприємницьких мереж комунікаційно-
пошукових платформ, таких як мережа “Enterprise Europe Network”. Клієнти 
таких мереж (у т.ч. університети) підвищують власні можливості щодо: 
отримання інформації про міжнародні тематичні заходи (конференції, ярмарки, 
виставки тощо), нові технології, методи їх створення та можливості впливу на 
існуючий бізнес; адаптації власної організаційної структури до нових 
конкурентних умов; сприйняття складних технологічних явищ, що вимагають 
оперування широким діапазоном наукових і комерційних знань персоналом 
компаній; започаткування інтернаціонального співробітництва між фірмами, 
котрі працюють у різних галузях знань тощо. Так, мережу “Enterprise Europe 
Network” розгорнуто майже у 70 країнах світу (у т.ч. в Україні). Вона об’єднує 
більше 3000 експертів та понад 600 організацій-членів, включаючи: торгово-
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промислові палати; технологічні платформи; організації з підтримки інновацій; 
університети та науково-дослідні інститути; організації з регіонального 
розвитку. В Україні активне залучення з 2017 р. українських інноваторів у 
мережу EEN додало безліч імпульсів для нових форм взаємодії українських 
університетів, що продукують чи використовують у своїй роботі інноваційні 
рішення з іншими країнами і регіонами, в яких є представництва “Enterprise 
Europe Network”, а також усередині інших країн світу. Консультанти мережі 
“Enterprise Europe Network” пропонують три широкі спектри консультативних 
послуг для представників наукоємного середовища: міжнародні партнерства 
(налагодження відповідних зв’язків між зацікавленими сторонами); 

консультування щодо інноваційних тенденцій на міжнародних ринках 
(відповідність ноу-хау нормам та стандартам ЄС, маркетингові розвідки тощо); 
інформаційно-комунікаційна підтримка розвитку наукоємного бізнесу 
(поширення інформації серед своїх клієнтів про: актуальні партнерські 
пропозиції, що розміщуються на платформі EEN консультантами інших країн; 
зміни у міжнародній інноваційній політиці; важливі законодавчі норми; 
особливості діючих програм підтримки та ін.). 

Брокерська діяльність EEN полягає у наданні допомоги клієнту щодо 
пошуку потенційних партнерів за кордоном та укладання конкретних, 
середньо- чи довгострокових угод про співпрацю зі знайденими партнерами: 
через публікацію профілю в Базі даних можливостей партнерства (POD); через 
участь у брокерському заході (BE) або місії компанії (CM); через контакти з 
іншою мережею партнерів або через інший канал та надання клієнту необхідної 
допомоги. Щороку в базі даних EEN розміщується близько 50 профілів із 
пропозиціями щодо спільної міжнародної участі у різноманітних дослідницьких 
програмах типу Horizon 2020, EUREKA, COSME, EUROSTARS, ERASMUS+ та 
ін. Близько половини таких пропозицій надходить від Південної Кореї, решта 
від Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Туреччини, Швеції,Франції та деяких 
інших європейських країн. Як правило пошук партнерів здійснюється під уже 
готовий проєкт, для його реалізації за правилами конкурсної заявки потрібно 
створити консорціум – тимчасове організаційне об’єднання кількох (іноді й 
кількох десятків) наукових команд із різних дослідницьких організацій, у т.ч. 
університетів різних країн світу. Участь у таких проєктах дає можливість 
отримати: безцінний міжнародний досвід наукової роботи; нові контакти та 
враження; доступ до новітнього обладнання іноземних експериментальних 
лабораторій; спільні наукові публікації у престижних журналах; додаткову 
заробітну плату у валютному вираженні.  

Індикаторами оцінки ефективності використання мережевого 
інструменту ЕEN для університетів є: кількість зареєстрованих у мережі 
клієнтів, що отримують консультаційну підтримку (загальна кількість та 
кількість новоприбулих); динаміка зростання кількості нових клієнтів; динаміка 
збільшення кількості виставлених у мережу профілів; кількість створених 
виражень інтересу (EOI) від українських клієнтів мережі до профілів 
(виставлених у мережі пропозицій чи запитів) клієнтів з інших країн світу; 
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кількість отриманих виражень інтересу (EOI) від іноземних клієнтів мережі до 
профілів клієнтів з України; кількість організованих брокерських зустрічей для 
своїх клієнтів; кількість PA (partnership agreement – угод про партнерство) та 
ASO (advisers service outcome - аналіз пропозицій конкурентів). 

Попри переваги від використання мережевих платформ для просування 
результатів експериментально-дослідної діяльності в університетах на 
міжнародні ринки та налагодження міжнародної співпраці у сфері наукоємного 
бізнесу розвиток цього процесу в Україні стримують певні бар’єри: 
недосконалість державного регулювання інноваційної сфери національної 
економіки; складність прогнозування попиту на ОІВ, ціноутворення та виходу 
на міжнародні ринки; застарілість матеріально-технічної бази; висока 
собівартість новітніх технологій; низький рівень культури ведення наукоємного 
бізнесу; відсутність фахівців експертного рівня у сфері трансферу технологій; 
високі витрати і тривалість процедур захисту ОІВ; розгортання рейдерства у 
сфері інтелектуальної власності; посилення соціально-економічної 
невизначеності та істотні скорочення державного фінансування інноваційних 
програм до повного їх припинення; ускладнення доступу до альтернативних 
джерел фінансування інноваційних проєктів; низька мотивація дослідників та їх 
песимістичні настрої внаслідок обвального зниження престижності науково-
інтелектуальної праці; критичне зменшенням чисельності 
висококваліфікованих дослідників для виконання комерційно привабливих, але 
технічно складних наукових проєктів; наявність мовних бар’єрів і 
неможливість відстеження новинок у всіх галузях знань. 
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Науково-технічна діяльність виступає однією зі складових інноваційного 

процесу. Вона тісно взаємопов’язана з інноваційною діяльністю, яка також є 
його частиною. На різних етапах розвитку використовувались різноманітні 
форми їх взаємодії, що знайшло відображення в моделях інноваційного 
процесу: “технологічний поштовх”, “ринок – рушійна сила”, “інтерактивна 
модель об’єднання”, “інтегрована модель”, “сіткова модель”. Для 
інформаційного суспільства початку ХХІ ст. характерним є домінування у 
розвинених економіках сіткової моделі із широким впровадженням цифрових 
технологій. 

У зв’язку із цим відбуваються значні зміни в організації та формах 
реалізації науково-технічної діяльності та подальшому використанні її 
результатів як для інноваційного розвитку, так і підвищення рівня добробуту 
населення. Суспільство стає інноваційно активним. Це скорочує життєвий цикл 
не лише продуктів, але й технологій. Цифрові технології стають звичними як у 
виробничому процесі, так і наданні послуг і щоденному житті.  

Визначальними на ринку й в економіці загалом стають компанії, які 
формують потребу споживача через виведення на ринок інноваційного товару, 
його постійне вдосконалення й швидку дифузію. Великі компанії перебирають 
на себе функцію рушія науково-технічного прогресу не тільки шляхом 
проведення досліджень і розробок у власних науково-дослідних підрозділах, 
розвитку мережі власних науково-експериментальних лабораторій, а й їх 
самостійного фінансування.  

Зазначені тенденції вимагають нових форм організації інноваційного 
процесу загалом й науково-технічної діяльності зокрема. Остання стає більш 
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тісно пов’язаною з інноваційною діяльністю, іноді навіть реалізуючись як одна 
з її складових. Тому поряд із класичними підходами до організації науково-
технічної та інноваційної діяльності на сьогодні активно впроваджуються й 
розвиваються сучасні форми. Акцентуємо нашу увагу на таких: 

 Інноваційний кластер – це сукупність інститутів та взаємозв’язків 
між ними, метою об’єднання яких є практичне використання результатів 
наукової та науково-технічної діяльності, активне провадження та 
популяризація інноваційної діяльності, створення нових ринків та підвищення 
рівня доступу до сучасних технологій як господарюючих суб’єктів, так й 
окремих споживачів [2, с. 130]. Найбільш відомі інноваційні кластери у світі: 
ІТ-кластер у Кремнієвій долині (США), Кремнієве плато у Бангалорі (Індія), 
Косметична долина (Франція), Саксонська кремнієва долина у Дрездені 
(Німеччина), Сассуоло у регіоні Емілія – Романія (Італія), ВіоМ у Мюнхені 
(Німеччина), біотехнологічний і life science кластер у Бостоні (США), Agro 
Business Park (Данія), Oxfordshire Bioscience (Великобританія), BRAINPORT в 
Ейндховен (Нідерланди) [3]. 

 Кіберпарк – новий тип міського ландшафту, де природа та 
кібертехнології поєднуються, створюючи гібридні враження та покращуючи 
якість життя. Інформаційні комп’ютерні технології можуть використовуватися 
в цьому контексті для надання або збору інформації, сприяння спільному 
створенню простору, краудсорсингу інформації та думок й ефективному обміну 
або самоконтролю діяльності [1, с. 63]. Приклади кіберпарків у світі: The 
Hackable City Project (Амстердам, Нідерланди), Learning in Cyberpaks – a Smart 
Learning Journey in Valletta (Валлетта, Мальта), Crown Fountain (Чікаго, США), 
Landscape Alive – Project in Finland and in UK (Фінляндія, Великобританія), 
“Shadow WiFi” in Playa Agua Dulce in Peru (Перу) тощо [4]. 

 Науково-технологічний хаб – об’єднання в єдину систему 
переважно на базі великої компанії суб’єктів науково-технічної, інноваційної 
діяльності, вищої освіти, об’єктів інноваційної інфраструктури, які є 
складовими взаємопов’язаних компонентів “наука – технологія – економіка – 
освіта”. Приклади науково-інноваційних хабів у Європі: The EIT Climate-KIC 
Innovation Hub in Germany (Німеччина), The EIT Digital Innovation Hub in Italy 
(Італія), The EIT InnoEnergy Innovation Hub in Sweden (Швеція) [5].  

Розвиток наведених форм організації науково-технічної й інноваційної 
діяльності та їх різноманітної постійної модифікації стає можливим у 
відповідному середовищі, а саме в інноваційній екосистемі. Вона являє собою 
сукупність взаємопов’язаних підсистем (економічної, наукової, технологічної, 
освітньої, політичної тощо), які у своєму розвитку впливають одна на одну, 
зумовлюючи постійні зміни, комплексність і системність яких робить 
можливим інноваційний тип розвитку суспільства загалом. 

Якщо розглянути організаційну структуру кожної із представлених 
інституцій, то з’ясується, що у ній обов’язково присутній університет. І мова 
йде не тільки про освітню послугу на рівні вищої освіти та отримання 
відповідної кваліфікації, але й про науково-дослідницьку роботу. Важливим є 

http://www.climate-kic.org/countries/germany/
http://www.climate-kic.org/countries/germany/
https://www.eitdigital.eu/about-us/locations/trento-clc/
http://www.innoenergy.com/office/sweden/
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те, що до неї залучаються не лише викладачі і науковці закладів вищої освіти, а 
й студенти. А її результати не закінчуються на стадії досліджень і розробок й 
активно впроваджуються у практичну діяльність суб’єктів господарювання. 
Тобто ще одним учасником діяльності університету виступає бізнес. Для того, 
щоб результати досліджень та їх практичне впровадження здійснювались на 
систематичних засадах і мали комплексний характер, вони повинні відповідати 
національним інтересам та слугувати національній безпеці держави. Отже, ще 
одним беззаперечним учасником виступає держава через провадження 
державної науково-технічної та інноваційної політики, яка виступає 
інструментом об’єднання і взаємоузгодження потреб і можливостей усіх 
галузей національної економіки. Формою, яка об’єднує три наведені важливі 
складові – освіту, бізнес, державу – є підприємницький університет. 
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Analyzing elements of the innovative national infrastructure showed that their 

quantitative value is sufficient. In general, the creative infrastructure of Ukraine, in 
general, and rural territories, in particular, is presented by all basic infrastructure 
blocks despite poor development of some of them and the lack of an efficiently 
operating techno-fleet. However, because of the deficit in the staff and production-
technological infrastructure elements, practically all its organizations perform 
functions of the expert-consulting, information and sales block that causes 
inefficiency of the system in connection with the absence of interaction between these 
elements. Not being competing organizations in their essence, multiple duplications 
of functions by its participants lead to the unnatural increment in the infrastructure 
and impossibility of forming a single innovative-investment information system of 
development of rural territories. 

So, it is necessary to establish or separate – within the innovative infrastructure 
– a structure combining interests of all three elements (science, state, and business) – 
Fig.1, which would be able to synchronize the information on all infrastructure 
facilities, their objectives, and functions as well as needs for them from the economy. 
This structure may act as an analytical and communication center performing 
interaction within the national innovation system and coordinating it with other 
participants in the scientific-research sector, optimizing endogenous flows of the 
system and activating exchange of facilities of the innovative approach as well as 
assuming functions of control and monitoring of the creative development of rural 
territories. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Associate+Professor


 

Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

40 

The structure must unite representatives of all stakeholders of the innovative 
sphere, joint activities of and control from which is a guarantor of process 
transparency, examination independency, implementation support completeness, and 
operational monitoring of program progress. Implementing such a superstructure 
would enable its participants to concentrate on performing their essential functions 
without attempting to provide by themselves a complex of innovative support at all 
stages for the selected group of projects that leads to an inefficient system, in general, 
and impossibility to evaluate results of its activity because of the difference in 
methodological approaches. It is more logical to provide innovative infrastructure 
blocks for the performance of certain functions in the inventive process 
implementation and their linkage to the efficiently interacting information flow 
system that enables coordinating a process at all stages of its implementation. 

 

 
 

Fig. 1. “Science – State – Business” Synchronized Innovative Infrastructure of Rural 
Development under Conditions of Program Stimulation of Local Economy to 

Overcome Negative Consequences Caused by COVID-19 
Source: Built by the author based on [3–5]. 

 
As the formation of the national innovation policy and coordination of the 

innovative system of all business entities is a prerogative of the national level power, 
it is logical to transfer several internal organizational-managerial functions to the 
level of regions (rural territories) in the form of institutions of coordination and 
monitoring of innovative development, which, in cooperation with participants in 
innovative activities will coordinate the development of innovative systems in rural 
territories subject to strategic priorities of their development. 
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In Ukraine, innovative development coordination and monitoring institutions 
can become an essential element of innovative development of rural territories 
building their activities in a staged manner, starting with the collection of information 
on the local potential, resources of the country, in general, and focusing on each 
region (rural territory), market participants, institutional support, and so on along the 
“Science – State – Business” chain. 

For the transition from the raw material economy to the innovative economy, 
investments in human development are needed. Priority regional and state tasks are to 
train specialists to efficiently manage innovative processes, innovative infrastructure, 
develop and implement innovative rural development projects. An active increase in 
the number of regional higher education establishments and research institutes 
promoting the interaction of the rural business environment with external sources of 
knowledge points at the need for support of the scientific phase of the innovative 
process by local authorities, attraction – into rural areas – of highly-qualified 
specialists and active stimulation of improvement of skills of existing resources to use 
for innovative approaches the intellectual potential not only of a mainly rural area but 
of the region and the country, in general. 

At the current stage of development of the national economy, especially under 
the COVID crisis conditions, it is essential for each economic sub-system not to 
mechanically increase in the amounts of products but concentrate and activate staff, 
financial and innovative potentials, fix intellectual property rights that will cause the 
development of the national economy based on the innovative national system, which 
further integration will lead to increasing in the national competitiveness and 
developing innovativeness of the economy. An issue becomes critical on developing 
mechanisms of management of innovative infrastructure and of an innovative 
potential formation system, one of the essential functions of which – together with 
grounding and deciding on supporting project initiatives – will be developing 
interaction within the infrastructure system and its involvement in activating 
cooperation of innovative activity stakeholders for sustainable development of the 
rural economy. Reviewing innovative infrastructure facilities existing in the country 
enabled to determine their essential functions performed or declared while designing 
innovative infrastructure by adding the features of the uniqueness of all its elements 
to the latter. 

Evaluating and analyzing the intellectual potential of rural territories shows 
that, over the recent years, it has decreased or practically not changed for most of 
them, except the Kyiv oblast, where its increase is observed [1–2]. The indicates that 
regions, in general, and rural territories, in particular, still have a sufficient 
intellectual potential to generate new knowledge and transfer it. 

At the current stage of development of rural territories, one of the primary 
reasons for innovative infrastructure damping is the absence of proper state regulation 
and evaluation of the innovative environment of the rural economy, its integration in 
other value-added chains through the “Science – State – Business” triad. Having a 
decisive competitive advantage – highly educated human capital – and relying on the 
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available foreign experience, rural territories can make a technological breakthrough 
in the future because developing high technologies is a prospect for the agricultural 
sector of the country’s economy to occupy pride of place in the global food market. 
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Modernity suggests not only the need to find innovative mechanisms for 
enhance the development of scientific and technical activities, but also new 
approaches to adapting the strategy of education to the conditions of the economy 
real sector. 

For example, the principle of individualization of production. The principles of 
flexibility and adaptability become relevant. Adjustments are starting to reveal on 
national and international levels, to systematize the factors of current trends of 
management of industrial enterprises in the conditions of formation of industry 4.0 
[3; 5].  

We consider it useful to compare the experience of some countries in the 
context of pandemic restrictions associated with the spread of the COVID-19 virus. 
For example, research by colleagues from the Slovak Republic showed that there 
were significant changes in the structure of jobs and, in particular, decisive actions 
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were taken to implement the SMART Industry. In addition to changing requirements 
for technologies, qualifications of personnel, such factors cause a transformation in 
the sphere of education – levels, quality, willingness of employers to participate in 
the formation of educational programs, retraining of human resources [1; 4]. 

In particular the development of Industry 4.0 is changing tradition factors for 
choosing a strategy for pulling or pushing. It is changing tradition factors for 
choosing a strategy for pulling or pushing. The manufacturer begins to invest in 
flexible synchronization of production processes. We hope that our foresight about 
helps to choose and to prepare for the digitalization changes and new forms of 
manufacturing. Universities are playing a new role in these processes.  

How can the economic goals of an enterprise sustainable development and a 
higher education institution be reconciled?  

What is the mutual influence of higher education and industry? 
Does a leader need to switch to the “tick-tock” (question-and-answer blitz) 

mindset? 
Can mass production of basic goods become custom-tailored? 
The answers to these and other questions are ambiguous and require research. 
We would like to attract your attention to the analytical work “Strategic 

guidelines for deepening trade and economic relations between Ukraine and the 
European Union under the terms of the Association Agreement”, performed by the 
State Research Institute of Informatization and Modeling of the Economy together 
with the public organization Center Market Economy Development “CMD-Ukraine” 
commissioned by the Federation of Employers of Ukraine with the support of the 
Confederation of Industry of Denmark. According to its results, today in Ukraine 
there is a tendency to reduce the share of high-tech products in Ukrainian exports of 
processed goods to the EU [1]. 

And we would offer to the esteemed participants research session to express 
their views on the reasons for this decline. We planned to conduct similar surveys of 
experts on the development of scientific and technical activities during September-
October 2021. We hope that on the basis of the obtained data we will be able to draw 
generalized conclusions and present them in a paper to the public. 

However, the final conclusions are still far away. Instead, the mechanism of 
active industrialization of the country's economy through digitalization and efforts to 
increase employment, attempts to assess the economic dimensions of sustainable 
enterprise development and diversification of domestic exports force a more careful 
approach to topics and choice of economic sectors in dialogue with international 
associations and organizations. 

Finally, the paradox – the active progress of economics globalization has met 
with quarantine restrictions during the pandemic. Themselves these contradictions 
contribute to the development of business associations in Ukraine, help industrialists 
to establish cooperation with colleagues and scientists to joint efforts in many areas to 
find a common salvation. They testify to the readiness for innovative changes in 
socio-economic systems. And we will offer such transformations. 
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Дослідницькі університети України прагнуть зайняти достойне місце на 

світовій арені гравців ринку освітніх та наукових послуг. Такий шлях 
інтенсифікувався у 2012 році проривними зусиллями флагмана освіти і науки в 
Україні – Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
іншими закладами вищої освіти, що пізніше приєднались до світового клубу 
університетів низки міжнародних рейтингових систем. Не простим завданням 
для українських дослідницьких університетів було потрапити у світовий 
рейтинг, але тепер постала ще складніша задача закріпитись і просуватись у 
ТОР списку, системно розвиваючи свій стратегічних потенціал.  

Детермінанти і тренди світового академічного порядку формують тільки 
сильні університети, що мають впливову дослідницьку складову, генерують 
інноваційні рішення і технології та імперативно спонукають активізувати свій 
стратегічних потенціал іншим учасникам глобальних рейтингових систем.   

Ураховуючи останні тенденції інноваційної активності на глобальному 
рівні екоутворюючими платформами для інноваційної діяльності стали наукові 
бібліотеки дослідницьких університетів світового класу. Саме у праці [3] було 
розкрито методологічні засади розширеного оцінювання інноваційного 
потенціалу дослідницьких університетів через їх наукову складову. 

На прикладі дослідницьких університетів Україні, слід зазначити, що 
попри складнощі та негаразди, 130 наукових бібліотек закладів вищої освіти 
беруть участь у виконані інноваційних проєктів (понад 70 проєктів), що 
сприяють співпраці наукових бібліотек задля формування і втілення 
прогресивних рішень у царині науки, освіти, культури. Наприклад, 
безкоштовну онлайнову послугу, спрямовану на оперативне виконання запитів 
віддалених користувачів, пов’язаних із пошуком інформації, у рубриці 
“віртуальна довідка” надають 90 книгозбірень. Виставки нових надходжень є 
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постійною інформаційною роботою на допомогу науковому та навчальному 
процесам вищої школи. При цьому багато тем представлено на сайтах 
віртуальних виставок, якими активно користуються онлайн. Низка наукових 
бібліотек має можливість виділяти на своїй території багатоаспектний 
комунікативний простір для проведення різноманітних заходів для культурного 
діалогу [1]. 

Залучення креативних індустрій – важливий напрям у діяльності 
сучасного дослідницького університету, що формує його стратегічний 
потенціал. Свідченням цьому є участь дослідницьких університетів у низці 
різнопланових проєктів на рівні країни та глобальному рівні, які так чи інакше 
характеризуються як проєкти майбутнього в контексті їх потенціалу 
стратегічного значення. У роботі [2] наголошено на важливому значенні 
розвитку в університетському середовищі креативних ідей через акселератори 
та бізнес інкубатори, що є ключовим ланцюгом до комерціалізаці інновацій. 
Промоушин таких програм та їх закріплення у мислинневих концепціях 
показала праця [4], що пропонує широко використовувати метод соціальних 
мереж для впливу на креативну свідосімть.  

Навряд чи хтось буде заперечувати, що застосування креативних 
індустрій повністю відповідає завданням та цілям сучасних дослідницьких 
університетів України. Багато спеціалістів вказують на абсолютну 
прогресивність таких індустрій і позитив від залучення їх можливостей у 
контексті щоденної діяльності. Маючи конкретні результати, дослідники та 
науково-педагогічні працівники трансформують університетські сервіси і 
трансформуються самі.  

Але існує й думка стосовно наявності наразі перехідного етапу від 
традиційних до новітніх. І саме у межах виконання цього етапу актуальним є 
залучення механізмів стратегічного управління, із визначенням цілей та 
окресленням результатів. 

Аналіз стратегічних документів провідних дослідницьких університетів 
України та їх наукових бібліотек свідчить про великі розбіжності в 
стратегічних підходах до розвитку. Основною проблемою є відсутність 
гармонізованого бачення поступу ключових індикаторів українських 
дослідницьких університетів, що мають забезпечувати реалізацію загальної 
стратегії розвитку профільної галузі в Україні. Відірваність державної  
політики від стратегій дослідницьких університетів і призводить до дисбалансу  
у стратегічному управлінні.  

Комплексна робота [5] окреслила стан та ключові індикатори розвитку 
українських ЗВО, але водночас сучасними домінантними трендами 
стратегічного розвитку дослідницьких університетів України є: залучення 
прогресивного інноваційного досвіду впровадження глобальних технологій у 
практику діяльності установ із традиційними освітніми і науковими послугами; 
розширення спектру діяльності в контексті впровадження маркетингових 
технологій та підходів комерціалізації діяльності; здійснення якісно нових 
досліджень та проведення відповідних заходів, спрямованих на покращення 
креативних індустрій і комерціалізації їх результатів.  
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Створення ендавменту в університеті є стимулюючим чинником для його 

розвитку. Цьому слугує приклад провідних закладів вищої освіти світу. 
Університети, які займають найвищі позиції у світових рейтингах кращих 
університетів, мають найбільші за розмірами ендавменти.  

Варто зазначити, що вперше про ендавмент було згадано у 176 році нашої 
ери Марком Аврелієм, але саме явище оформилося у 1502 році в Англії, де 
графиня Маргарет Бофорт створила перший ендавмент в університетах 
Оксфорд та Кембридж для залучення нових професорів [1]. 

Власне ендавментом є капітал, який, будучи у розпоряджені університету, 
інвестується у фінансові інструменти, при цьому залишається абсолютно 
недоторканим. Капітал формується з пожертвувань благодійників, якими 
можуть бути випускники університету, підприємці, різні організації та просто 
небайдужі та активні члени суспільства. Прибутки, отримані від такого 
фінансування, використовуються надавачем ендавменту в розрізі стратегічного 
розвитку університету, тобто надавач ендавменту має самостійність у виборі 
цілей та способів використання отриманого інвестиційного доходу [3]. 

Основні завдання ендавменту чітко прописані Федеральною радою з 
питань освіти США: 

1. Забезпечення стабільності. Завдяки наявному ендавменту та вірно 
обраної інвестиційної стратегії його розміщення, університети можуть 
нівелювати дефіцити в наявних ресурсах, що дає змогу забезпечувати 
виконання розпочатих програм, проєктів та реалізувати заявлені оновлення 
матеріально-технічної бази. 
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2. Забезпечення фінансової гнучкості. Дає змогу швидко реагувати на 
демографічні зміни, у питаннях соціальних виплат студентам, в умовах 
скорочення фінансування освіти [2]. 

Створюючи та використовуючи ендавмент, університет піднімається на 
якісно новий рівень взаємовідносин між бізнесом, наукою та суспільством, 
створює сприятливі умови для дифузії знань, умінь, досвіду та сприяє 
інноваційному розвитку економіки країни. Зацікавленість благодійників, власне 
фундаторів такого капіталу як ендавмент, є потужним мотиваційним 
інструментом розбудови науки та освіти в країні, а це, у довгостроковій 
перспективі, сприятиме тому, що талановиті та освідченні випускники будуть 
залишатися у власній країні та потужно її розбудовувати.  

Міжнародний досвід створення та використання ендавментів налічує 
понад 200 років, що не можна сказати про український, де тільки 
розпочинається такий рух. Є багато зовнішніх і внутрішніх факторів, які 
заважають активно впроваджувати такого роду міжнародні практики. Проте 
варто відзначити, що Україна рухається цим шляхом, впроваджуючи через 
відповідні нормативно-правові акти сприятливі норми, правила для створення 
ендавментів в українських університетах. 
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Успішна реалізація процесу стратегічного управління можлива за умови 

вчасного прийняття відповідних управлінських рішень. Завдання стратегічного 
управління – формування комплексу управлінських рішень на основі 
інструментів стратегічного аналізу. Оскільки управлінські рішення орієнтовані 
як на ініціацію процесу формування стратегії, так і на стратегію як ціль 
стратегічного управління, інструменти, за допомогою яких формуються 
альтернативи організаційного розвитку в контексті стратегії, повинні 
оптимізувати ефективність процесу прийняття управлінських рішень. 

Більшість методів стратегічного управління організаційним розвитком 
підприємства загалом спрямовані на оцінювання результативності процесу 
реалізації стратегії, методик формування та реалізації стратегій організаційного 
розвитку, що включають вибір стратегічних альтернатив й оцінювання їх 
пріоритетності, а також оптимізації процесів стратегічного управління за 
рахунок економіко-математичного моделювання поведінки суб’єктів 
господарювання на основі ретроспективних та поточних показників діяльності 
із формуванням сценаріїв майбутнього. Ураховуючи вищезазначене, автором 
пропонується згрупувати методи стратегічного управління організаційним 
розвитком підприємства за даними критеріями (рис. 1). 

Методи управління на основі стратегії ґрунтуються на загальній теорії 
стратегічного управління, що розуміє організаційний розвиток як об’єкт 
управління, відповідно вплив на нього здійснюється за рахунок реалізації етапів 
стратегічного управління. Результатом такого впливу є формування та 
реалізація програми організаційного розвитку з метою отримання прибутку. 
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Рис. 1. Методи стратегічного управління  

організаційним розвитком підприємств [1; 2; 3]. 
 
Методи управління на основі визначення результативності 

організаційного розвитку підприємства надають можливість якісно оцінити 
ефективність програм організаційного розвитку підприємства. Інформація 
отримана за рахунок застосування даних методів є підґрунтям коригування 
стратегій та систем управління організаційним розвитком підприємств. 

Методи управління на основі оптимізації передбачають моделювання 
процесів підприємства з метою формування прогнозних варіантів 
організаційного розвитку та впровадження методів стратегічного управління 
організаційного розвитку в інформаційну систему підприємств.  

Загалом, основними проблемами розглянутих нами методів стратегічного 
управління організаційним розвитком є незбалансованість при формуванні 
системи показників оцінювання ретроспективного, поточного та 
прогнозованого станів підприємства; різна розмірність показників; складність 
обчислення значень певних показників; висока вартість програмних продуктів; 
критичні ризики інтеграції в систему стратегічного управління [4]. 

Методи стратегічного управління організаційним розвитком підприємства 

Методи управління 
на основі стратегії 

Методи управління 
на основі оптимізації 

Методи управління 
на результативності 

Модель EP2M – 
(Effective Progress and 
Performance 
Measurement). 
Модель зацікавлених 
сторін (stakeholder). 
Ділове вікно 
управління (Business 
Management Window). 
Модель стратегічного 
управління 
Пащенка О.П. 
Модель Горбатовсь- 
кої Н.В. 
Модель Дюк А.А. 
Модель Судомир С.М. 
Модель Герасимчука 
В.Г. 
Модель Чанкіної І.В. 

 

Комплексний аналіз даних (Data 
Envelopment Analysis). 
Оцінювання досягнень 
підприємств сервісу (Performance 
Measurement in Service Business). 
Збалансована система показників 
(Balanced Scorecard). 
Бортове табло (Tableau de Bord). 
Модель Дюпона. 
Модель Мейсела. 
Призма ефективності. 
Концепція економічної доданої 
вартості (Economic Value Added). 
Квантове оцінювання досягнень 
(QuantumPerformance Measurent). 
Оцінювання досягнень компанії 
«Эрнст & Янг». 
Система показників J.I. Case 
Agricultural Equipment Group. 
Модель «Caterpillar». 
Концепція внутрішнього ринку 
«Hewlett-Packard». 
The Baldrige Criteria for 
Performance Excellence. 
Полікритеріальна модель Мельник О.Г. 
Система Тимощук М.Р. 
Непрямий метод Самуляк В.Ю. 
Система індикаторів Євдокимов 
Ф.І., Белозубенко В.С. 
Модель Погорєлова Ю.С. 
 

Стохастичні моделі. 
 Функціональні моделі 
IDEF0, DFD, CPN, 
STD,  
ERD, ERM. 
Структурні моделі 
аналізу і 
проектування SADT. 
Багаторівневі 
інформаційні моделі 
ARIS, Business 
Intelligence, AnyLogic, 
PowerSim. 
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Екологічна ситуація в Україні є загрозливою та небезпечною. Це 

пов’язано з нехтуванням об’єктивних природних чинників, з неконтрольованим 
та нераціональним використанням природних ресурсів, з відсутністю 
екологічно збалансованої стратегії поводження з відходами. Україна – одна з 
країн, де з початку індустріальної ери розробляються надра. За цей час виникли 
мільярди тон промислових відходів. Ми стали одними зі світових лідерів за 
кількістю промислових відходів на душу населення, утилізація і переробка яких 
практично не проводилася. Нафто- і газовидобування (нафтові калюжі, кислі 
гудрони), нафто- і газоочищення (відходи рідкої і комкової сірки), металургія 
(шлаки), видобуток корисних копалин (рудні відвали), теплоенергогенерація 
(зола ТЕЦ) – всі ці сфери виділяють мільйони тон сірковмісних відходів, 
отруюючи все навколо [3]. Відповідно до цього найбільш життєво важливими 
проблемами, що потребують нагального вирішення, є проблеми, пов’язані з 
необхідністю утилізації промислових відходів, й зокрема, сірки, що 
утворюється як побічний продукт переробки нафти і газу та є однією з речовин, 
які найбільше забруднюють навколишнє середовище та здійснюють на нього 
негативний вплив. Як зазначається в Законі України “Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”, 
забруднення атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних 
проблем [6]. Не менш важливою проблемою є забруднення ґрунтів та підземних 
вод. Тому перетворення техногенних відходів сполук сірки, які здійснюють 
деструктивний вплив на навколишнє середовище, у перспективні будівельні 
матеріали з використанням інноваційних технологій має стати одним із 
головних сучасних пріоритетів національної економіки. Це завдання набуває 
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надзвичайно ваги в контексті прийняття в 2019 році Європейським Союзом 
(ЄС) Європейського зеленого курсу (European Green Deal – EGD) [6]. EGD є 
програмним документом, що анонсує перехід до кліматично-нейтральної, 
циркулярної економіки до 2050 року й окреслює стратегічні зміни в екологічній 
та кліматичній політиках ЄС та країн-партнерів [4; 5]. Це має стати 
мейнстрімом та екологічним імперативом і для України.  Відповідно до цього 
надзвичайно актуальним є запровадження системного підходу до створення 
умов стимулювання реалізації стратегічних напрямів розвитку вітчизняної 
промисловості з використання новітніх екологічних технологій 
сіркополімерних матеріалів при розбудові інфраструктури країни, що 
передбачатиме зменшення вуглецевого, сірковмісного та матеріального сліду, 
перехід до екологічно чистих технологічних рішень, впровадження принципів 
циркулярності економіки, зберігаючи при цьому її конкурентоспроможність. 
Наслідком практичної реалізації цього підходу стане не тільки збільшення 
використання потенціалу вітчизняної промисловості та локалізація 
екологічного виробництва на території України, а й створення нових робочих 
місць, активізація економіки країни та зменшення її імпортозалежності, 
покращення інвестиційного клімату, підтримка прикладних наукових 
досліджень та експериментальних розробок нових екологічних будівельних 
матеріалів, підвищення рівня безпеки.  

Особливо важливими і цікавими в цьому контексті є національні проєкти, 
які мають вирішувати проблеми перетворення техногенних відходів у сучасні 
екологічні, ресурсозберігаючі, надійні та довговічні матеріали з високими 
експлуатаційними властивостями [1; 2]. Цій меті задовольняють проєкти зі 
створення екологічних полімерних матеріалів нового покоління – 
сіркоасфальтобетонів та сіркобетонів (сіркополімерів), які мають значні 
переваги порівняно з класичними матеріалами – бітумними асфальтобетонами 
та цементобетонами (мають надзвичайно високу стійкість до агресивних 
середовищ, значно нижчі викиди парникових газів, підлягають 100% повторній 
переробці без втрати якісних характеристик).  

Застосування концепції впровадження сіркополімерів у ключові галузі 
економіки є надзвичайно складним завданням і передбачає реалізацію низки 
інвестиційних проєктів на різних етапах цього процесу. Відповідно до цього 
виникає потреба в ґрунтовному їх аналізі з метою виділення найбільш 
пріоритетних альтернатив для подальшої реалізації на кожному з етапів.  

На рис. 1 представлена розроблена автором модель оцінювання 
альтернативних інвестиційних проєктів, яка передбачає застосування 
інструментарію багатокритеріального аналізу на основі врахування 
різноманітних вхідних даних за критеріями оцінювання (точних, інтервальних, 
лінгвістичних).  

Зазначимо, що окрім традиційних критеріїв оцінювання (чиста приведена 
вартість, індекс прибутковості, внутрішня норма рентабельності, термін 
окупності інвестицій) модель передбачає застосування низки критеріїв, які 
враховують специфіку та особливості проблемної ситуації та екологічний 
аспект. 
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Етап 1. Формування групи експертів із фахівців компанії та представників 

зацікавлених сторін. 
 

Етап 2. Формулювання проблеми багатокритеріального оцінювання інвестиційних 
проєктів для визначеного етапу реалізації концепції впровадження сіркополімерів у 
ключові галузі економіки.  
 

Етап 3. Формування загального переліку інвестиційних проєктів у рамках реалізації 
концепції впровадження сіркополімерів у ключові галузі економіки з урахуванням 
побажань та пропозицій стейхолдерів. 
 

Етап 4. Формування множини критеріїв оцінювання інвестиційних проєктів. 
 

Етап 5. Попереднє оцінювання альтернативних  інвестиційних проєктів та 
редукція їх вихідної множини за рахунок відсіювання найбільш неперспективних.  
 

Етап 6. Формування остаточного переліку альтернативних  інвестиційних 
проєктів для аналізу та оцінювання. 
 

Етап 7. Декомпозиція критеріїв оцінювання інвестиційних проєктів на часткові 
критерії (підкритерії) чи показники та розробка шкал «вимірювання цінності» проєктів 
за ними з урахуванням типу вхідних оцінок (точні, інтервальні, лінгвістичні). 
 

Етап 8. Визначення вагових коефіцієнтів критеріїв оцінювання інвестиційних 
проєктів та їх підкритеріїв. 
 

Етап 9. Оцінювання альтернативних варіантів за визначеними шкалами та 
побудова матриці «рішень» 
 

Етап 10. Вибір правила (методу/методів) упорядкування альтернативних 
інвестиційних проєктів (наприклад, методів TOPSIS, COPRAS, VIKOR, AНP, MOORA, 
ARAS, LINMAP, PROMETEE, ELECTRE, EDAS тощо чи їх аналогів із урахуванням 
нечіткості вхідної інформації).  
 

Етап 11. Аналіз результатів упорядкування альтернативних інвестиційних 
проєктів. 
 
 
 
 
 

Етап 13. Аналіз причин і встановлення необхідної корекції. 
 

Етап 14. Остаточне упорядкування інвестиційних проєктів за переважністю 
(цінністю) та розробка відповідних управлінських рішень. 

Етап 12. Перевірка результатів на задовільність. 

 
Рис. 1. Модель багатокритеріального аналізу та оцінювання альтернативних 

інвестиційних проєктів у рамках реалізації концепції впровадження 
сіркополімерів у ключові галузі економіки 
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Зазначимо, що відповідно до представленого алгоритму існує можливість 
застосування суперпозиції методів багатокритеріального аналізу з метою 
посилення рівня достовірності та валідності одержаних результатів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що розроблена модель аналізу та 
оцінювання альтернативних інвестиційних проєктів може бути ефективним та 
дієвим інструментом методичного забезпечення інвестиційного процесу в 
рамках реалізації концепції впровадження сіркополімерів у ключові галузі 
економіки України.    
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Управління ефективністю підприємства передбачає використання 

різноманітних підходів до забезпечення збору, аналізу та використання 
інформації щодо його господарської діяльності, причому  інтеграція України у 
світовий економічний простір вимагає застосування в управлінській практиці 
сучасних методологій контролінгу, й зокрема новітніх концепцій управління 
результативністю. Ці інструменти мають оцінювати не тільки фінансові 
результати підприємства, а й ураховувати якісні (нефінансові) аспекти його 
діяльності. Автори Balanced Scorecard Д. Нортон і Р. Каплан стверджують, що 
лише фінансові параметри – неадекватні для управління діяльністю компаній 
епохи інформаційних технологій, компаній, які досягають результатів шляхом 
інвестування коштів у клієнтів, постачальників, співробітників, бізнес-процеси, 
технологію та інновації [1]. Зазначимо, що використання нефінансових 
показників в управлінні ефективністю підприємства започаткувало новий 
підхід до концепцій результативності (performance measurement). Такі 
показники дають змогу досягти узгодженості між стратегією та інтересами всіх 
зацікавлених сторін, оптимізувати організаційну структуру підприємства та 
формувати систему цінностей на підприємстві через акцентування уваги на 
соціальній відповідальності діяльності.  

Базовим і найбільш важливим етапом у застосуванні концепцій 
управління результативністю є ідентифікація груп ключових показників 
ефективності (Key Performance Indicators – KPI), і власне самих показників у 
кожній групі. Ця проблема ускладнюється необхідністю врахування специфіки 
та унікальності кожного підприємства, а також особливостей галузі, в якій воно 
функціонує. На цьому наголошує М. Мейєр, на думку якого в нинішніх умовах 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/PhD+in+Physics+and+Mathematics
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розуміння того, із чого складається бізнес, які процеси всередині компанії 
впливають на його ефективність, стає основою для точного, скоординованого 
руху до поставлених цілей, причому … з ключовими проблемами вимірювання 
ефективності необхідно розібратися до того, як відповідні показники ляжуть в 
основу стратегії [2]. 

Для формування переліку ключових показників ефективності 
підприємства автором розроблено методичний підхід на основі застосування  
нечіткого інструментарію, й зокрема Fuzzy DEMATEL-методу (рис. 1). 

 
 

Етап 4. Застосування Fuzzy DEMATEL-методу з метою оптимізації структури  KPI для 
кожної групи показників.  
 

Етап 5. Формування на основі положень Fuzzy DEMATEL-методу остаточного переліку 
KPI за кожною групою показників та їх ранжирування за пріоритетністю. 
 

Етап 3. Формування попереднього переліку KPI підприємства для кожної з виділених 
груп показників. 

Етап 2. Визначення груп (напрямів аналізу) KPI підприємства.  

Етап 1. Створення робочої групи з експертів та фахівців, які мають відповідні 
компетенції в предметній області.  

4.2. Трансформація лінгвістичних оцінок у нечіткі числа та формування нечітких 
матриць парних порівнянь KPI j-м експертом за i -ю групою (напрямом): 

ii nn
ij
pq

ij xX
×

= ~~ ( Kj ,1= ).  

 
4.3. Обчислення агрегованих нечітких матриць парних порівнянь стратегічних 
цілей: 

iiii nn
i
pq

i
nn

ij
pq

ij yYxX
××

=→= ~~~~ . 

4.4. Нормалізація одержаних агрегованих нечітких матриць парних порівнянь KPI: 
ii

nn
i
pq

i
nn

i
pq

i YszZyY
iiii

~)(~~~~ ×==→=
××

.   

4.1. Оцінювання кожним експертом взаємовпливу та взаємозалежності KPI за 
допомогою нечіткої лінгвістичної шкали. 
 

4.5. Модифікація нечітких матриць взаємовпливів KPI за формулою:  
1)~(~~ −−⊗= iii ZEZT  та обчислення i

pR~  і i
qP~ .   

4.6. Обчислення нечітких сум i
j

i
j PR ~~ ⊕  і різниць i

j
i
j PR ~)(~ −  та  їх дефазифікація. 

 
 

Рис. 1. Етапи формування системи КРІ підприємства  
на основі нечіткого інструментарію 
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Зупинимося детальніше на етапі 4 запропонованого підходу, а саме на 
застосуванні Fuzzy DEMATEL-методу [3] з метою  оптимізації  структури KPI 
(шляхом виключення з їх переліку залежних, підпорядкованих та незначущих) 
для кожної групи показників. Алгоритм методу передбачає застосування таких 
кроків: 

4.1. Оцінювання взаємовпливу KPI у кожній визначеній групі при 
попарному порівнянні – за шкалою нечіткої моделі DEMATEL (табл. 1), яка є 
модифікацією шкали, запропонованої в [3].  

Таблиця 1  
Нечітка лінгвістична шкала та відповідні триангулярні нечіткі числа 

Лінгвістичні терми Позначення Триангулярне нечітке число (TFN) 
Надзвичайно низький вплив  ЕL (0; 0; 1) 

Дуже низький вплив VL (0; 1; 2) 
Низький вплив L (1; 2; 3) 

Помірний М (2; 3; 4) 
Високий вплив H (3; 4; 5) 

Дуже високий вплив VH (4; 5; 6) 
Надзвичайно високий вплив EH (5; 6; 6) 

 
Геометричне представлення функцій належності термів наведені на рис. 2. 
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Рис. 2. Терми та відповідні трикутні функції належності.  

 
4.2. Результатом переведення лінгвістичних оцінок експертів у нечіткі 

числа за шкалою, наведеною у табл. 1, будуть  нечіткі матриці оцінювання 
взаємовпливів КРІ 
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4.3. Агрегація нечітких матриць парних порівнянь КРІ 
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4.4. Нормалізація одержаних агрегованих нечітких матриць 
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Таким чином, одержимо нечітку матрицю 
ii nn

i
pq

i zZ
×

= ~~ , де i
pqz~  нечіткі 

числа, представлені в триангулярній формі );;(~ i
pq

i
pq

i
pq

i
pqz γβα= . Відповідно до 

цього нечітку матрицю iZ~  можна представити у вигляді суперпозиції трьох 
матриць з чіткими (crisp) значеннями iZα , iZβ  та iZγ . 

4.5. Відповідно до алгоритму Fuzzy DEMATEL-методу далі модифікуємо 
нечіткі інтегральні матриці взаємовпливів КРІ для кожної групи (напряму). Для 
цього кожну з матриць iZα , iZβ , iZγ  перетворимо таким чином: 

1)( −−×= iii ZEZT ααα ; 1)( −−×= iii ZEZT βββ ; 1)( −−×= iii ZEZT γγγ .  (2) 

У результаті одержимо нечітку матрицю 
ii nn

i
pq

iii tZEZT
×

− =−×= ~)~(~~ 1 . 

Після цього необхідно обчислити суми нечітких чисел у рядках 
i

pq
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p tR
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1
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=  і стовпчиках i
pq

n

p

i
q tP

i ~~
1

⊕
=

=  нечіткої матриці iT~  ( Mi ...,,2,1= ), які 

відображають рівні інтегральних взаємовпливів та взаємозалежностей КРІ для 
кожної i -ї групи як сукупність прямих й опосередкованих впливів та 
залежностей між ними. 

4.6. Далі розраховуємо нечіткі суми i
j

i
j PR ~~ ⊕  та різниці i

j
i
j PR ~)(~ −  та 

здійснюємо дефазифікацію цих нечітких чисел, використовуючи BNP-метод [4]. 
Для унаочнення отриманих результатів можна побудувати карту, на якій на 
горизонтальній осі відображається def

ii PR )~~( ⊕  (показує індекс сили впливу 
обох (вхідних і вихідних) взаємовпливів i -го КРІ, тобто – рівень (ранг) КРІ в 
загальній взаємодії), а на вертикальній осі def

ii PR )~)(~( −  (якщо 0)~)(~( >− def
ii PR , 

тоді i -й КРІ впливає на інші показники, а якщо 0)~)(~( <− def
ii PR , тоді він є 

залежним від них). 
Далі відповідно до методології Fuzzy DEMATEL-методу можна 

сформувати остаточний перелік KPI за кожною групою показників та 
ранжирувати їх за пріоритетністю. 
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Сучасні умови господарювання висувають усе нові та нові виклики, які 
потребують ефективного впровадження управлінських інновацій, що пов’язані 
зі зміною організаційної структури організації та її підприємницької культури, 
оптимізацією бізнес-процесів, зміною алгоритмів прийняття управлінських 
рішень, впровадженням систем проектного менеджменту та менеджменту знань 
тощо. Саме за допомогою управлінських інновацій компанія може здобути та 
розвинути свої довгострокові конкурентні переваги та набути неповторних 
властивостей.  

Під управлінською інновацією розуміється особлива форма зміни 
існуючих принципів, структури, процедур, методів, технік та/або будь-яких 
елементів системи управління організацією на кардинально нові, що є 
результатом творчої діяльності [3]. 

Горбаченко С.А. [2] вважає, що управлінською інновацією можуть бути 
нова система організації и управління, нова управлінська технологія чи новий 
бізнес-процес – усе те, що є дієвим способом забезпечення неповторності та 
ефективності системи управління підприємством. 

Залежно від об’єкта впровадження управлінські інновації поділяються на 
інновації в управлінні операційною діяльністю, інновації в управлінні 
фінансами, маркетингові інновації, інновації в управлінні персоналом тощо. У 
межах нашого дослідження більш детально зупинимося на питанні кадрових 
інновацій.  

Інновації в HR – це такі підходи до управління персоналом, які 
ґрунтуються на даних та новітніх дослідженнях і дають змогу створити 
продуктивне й доброзичливе середовище для творчої самореалізації, а для 
компанії – підтримувати динаміку зростання і розвитку. А головне – інновації в 
управлінні персоналом пов’язані з новим способом мислення та новими 
уявленнями про працю, роботу і продуктивність. Інновації в HR є такими, що 
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поступово поліпшують старі HR-технології; кардинально змінюють, 
знецінюють і витісняють старі HR-технології [1]. 

У межах дослідження пропонуємо авторське визначення категорії 
“кадрові інновації (HR-інновації)”, під якими будемо розуміти успішні 
нововведення в системі управління персоналом, що передбачають 
впровадження нових практик, процесів, форм, методів, інструментів, принципів 
та технологій роботи з персоналом із метою підвищення ефективності 
діяльності організації загалом та її кадрової складової зокрема. 

Слід також зауважити, що кадрові управлінські інновації можуть бути 
реалізовані як на мезорівні (створення, розподіл і використання багатьма 
організаціями в різних сферах діяльності), так і на мікрорівні 
(внутрішньоорганізаційні кадрові нововведення, що істотно відрізняються від 
сформованої практики управління персоналом і вперше використовуються в 
даній організації). 

Наразі кадрові інновації досить повільно впроваджуються в управлінську 
практику вітчизняних організацій, що викликано цілою низкою їх 
особливостей, а саме: 

–  відсутність можливості оцінити ефект від впровадження кадрової 
інновації. Наприклад, як визначити ефект від впровадження процедури 
аутплейсменту в роботу з персоналом? Зовні це виглядає як збільшення витрат 
на проведення заходів з аутплейсменту, а оцінити переваги (підвищення іміджу 
та HR-бренду компанії, зниження рівня незадоволеності звільнених працівників 
тощо), які отримує від її використання організація, практично неможливо (хіба 
що експертним шляхом); 

–  відсутність чіткого алгоритму та суттєвих витрат на розробку, 
впровадження та використання кадрових інновацій (знову ж таки 
впровадження процедури аутплейсменту не потребує від організації інвестицій, 
пов’язаних із закупівлею технології його проведення, окрім цього, організація 
може використати окремі елементи (заходи) аутплейсменту та реалізувати їх у 
формі зручній саме для неї); 

–  залежність результату від впровадження кадрових інновацій від 
особистих якостей та компетенцій керівників та фахівців служби управління 
персоналом (так, якщо керівник щиро пропонує працівникові, якого планують 
звільнити, допомогу в подальшому працевлаштуванні (аутплейсмент), то ефект 
від впровадження такої інновації буде суттєвим; якщо ж працівник помітить у 
пропозиції нещирість (підкуп), то це може призвести до зворотної реакції); 

–  недостатність знань про конкретну кадрову інновацію, яку планують 
запровадити, що призводить до необхідності звернення до зовнішніх 
консультантів і потребує додаткових витрат (так, у межах процедури 
аутплейсменту, підбором нових робочих місць для звільнених працівників 
може займатися кадрова агенція, послуги якої оплачує організація); 

–  отримання від впровадження кадрової інновації одночасно цілого 
комплексу переваг: і процедурних (оптимізація алгоритму та технологій 
реалізації тих чи інших функцій управління персоналом), і символічних 
(конкурентні переваги, репутація, лояльність працівників тощо), і соціальних 
(задоволення потреб працівників, рівень задоволеності трудовою діяльністю 
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тощо), й економічних (зростання продуктивності праці, покращення якості 
виконання завдань тощо). 

Впровадження управлінських кадрових інновацій надає організації цілу 
низку значних переваг, а саме: ефективне вирішення існуючих організаційних, 
управлінських та соціальних проблем; посилення HR-бренду (репутації) 
компанії як такої, що використовує нові кадрові методи і технології, в очах 
теперішніх, майбутніх та колишніх працівників; отримання конкурентної 
переваги над тими організаціями, які мають схожі проблеми, але не 
впроваджують зазначену інновацію тощо. 

Саме бажання отримати конкурентну перевагу нині є основною 
причиною впровадження кадрових інновацій у практичну діяльність 
українських організацій. Дещо менша частина тих організацій, які 
впроваджують кадрові інновації як “моду”, бажаючи не відхилятися від 
загальноприйнятих стандартів. І, на жаль, зовсім невелика частина українських 
компаній у процесі прийняття рішення щодо впровадження тієї або іншої 
кадрової інновації спирається на її якісні характеристики.  

Ефективна реалізація кадрових інновацій потребує налагодження процесу 
управління ними як повсякденної цілеспрямованої діяльності керівників 
компанії та фахівців служби управління персоналом щодо забезпечення 
оновлення діючих кадрових технологій відповідно до поточних та 
перспективних цілей організації у просторовій та часовій динаміці. Якщо 
організація, випробувавши кадрову інновацію, починає використовувати її на 
постій основі, то вона переростає в управлінську (організаційну) практику. 
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Управлінські інновації в діяльності менеджерів широко 

використовуються іноземними компаніями, в Україні вони тільки набувають 
популярності. У свою чергу, сучасні управлінські інновації охоплюють різні 
сфери діяльності підприємства, а саме: систему управління, організаційну 
структуру, фінансового-економічну діяльність, логістичну діяльність, 
маркетингову політику, юридичне обслуговування, електронний документообіг 
тощо. 

Науковці значну уваги зосередили на дослідженнях сутності, змісту, 
класифікації управлінських інновацій на підприємствах і організаціях. Проте 
невисвітленими залишаються питання, пов’язані із практичною стороною 
процесів їх впровадження в діяльність менеджерів. 

Впровадження сучасних управлінських інновації в діяльність менеджерів 
є фактором розвитку українського підприємства й зумовлено підвищенням його 
рівня автоматизації та модернізації, проєктуванням конкурентоспроможної 
продукції, застосуванням ресурсозберігаючих технологій, управлінням 
комунікаційною та ціновою політиками. 
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Досвід успішних і найвідоміших компаній в усьому світі показує, що 
вони так чи інакше впроваджують саме управлінські інновації: 

–  американська корпорація Apple з 2019 р. має оновлену функціональну 
структуру управління замість продуктової та одного головного управляючого. 
Згідно із такою структурою компанія подрібнена на сотні спеціалізованих 
команд. Десятки груп можуть працювати над одним компонентом нового 
продукту; 

–  американська корпорація Google (транснаціональний гігант) у 2015 р. 
змінила організаційну структуру і в результаті реорганізації було створено 
холдингову компанію Alphabet Inc. (буквально “Алфавит”). Отже, Google став 
найбільшим сегментом (крім власне пошукача це реклама, карти, додатки, 
YouTube і Android) [3];  

–  група компаній Samsung (конгломерат бізнесу) прагне стати однією з 
найбільш етичних компаній у світі. Тому має етичне управління, що є способом 
швидкого реагування на динамічні зміни в глобальному бізнес-середовищі, а 
також є інструментом для побудови довірчих відносин із зацікавленими 
особами, зокрема із клієнтами, акціонерами, співробітниками, діловими 
партнерами та представниками місцевих громад. Samsung навчає своїх 
співробітників і використовує системи моніторингу, застосовуючи методи 
справедливого й прозорого корпоративного управління. Під час ухвалення 
кожного рішення керується основними корпоративними цінностями, а також 
суворим кодексом поведінки [2]; 

–  “Баварський моторний завод” (BMW) є виробником транспортних 
засобів. У правлінні застосовують модель “підривних інновацій”;  

–  американська біофармацевтична компанія Gilead застосовує два 
напрями із принципово різним економічним підґрунтям і бізнес-стратегією. 
Отже, перший – наукоємний (інноваційний), для якого характерне 
використання патентів, торгівельних марок, агресивної реклами і наявність 
високої рентабельності; а другий – відтворювання продуктів – генериків, що є 
відносно низькорентабельним. 

До основних видів управлінських інновацій відносяться: 
–  контролінг допомагає забезпечити системи управління інформацією;   
реінжиніринг є радикальним перетворенням бізнес-процесів та системи 

управління;  
–  системна стратегія втручання представляє собою впорядкування і 

забезпечення системного підходу до управління;  
–  нейрон-сіткові технології допомагають вирішити аналітичні, дослідні, 

прогнозні задачі управління, пов’язані із великими інформаційними потоками;  
–  структурно-функціональне моделювання являє собою управління 

кожним елементом бізнес-процесу як самостійного елементу єдиної соціально-
економічної системи;  
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–  інформаційно-асоціативне моделювання включає застосування 
семантичних властивостей понять шляхом використання аналогії їх вторинних 
змістових відтінків [1].  

Організаційно-управлінські інновації сприяють розвитку підприємства 
через зміну його системи управління. Тобто через зміни у системі управління 
підприємства можна досягти цілей її функціонування. У свою чергу, 
управлінські інновації поліпшують діяльність менеджерів, а саме під час: 
формування цілей; складання планів; мотивації персоналу; координації; 
контролю діяльності; накопичування та розподілу всіх ресурсів підприємства; 
отримання та застосування нових знань; виявлення креативності та розвитку 
здібностей; розуміння та збалансування як внутрішніх, так і зовнішніх 
виробничих взаємовідносин.  

До інструментів, які перетворюють принципи управління всіма 
процесами підприємства в повсякденну практику, належать: управління 
проєктами, капітальне бюджетування, стратегічне прогнозування та 
планування, управління знаннями, інформаційна логістика, оцінювання 
ефективності праці працівників, розвиток виконавців та ефективні комунікації 
(вертикальні: між підлеглими і керівником; горизонтальні: міжособистісні й 
групові) та ін.  

До особливостей управлінських інновацій відносять: створення 
необхідних умов для впровадження інновацій інших типів та основа для 
організації інноваційного процесу на підприємстві; непередбачувані наслідки; 
креативність інноваційних рішень; загострення суперечностей між поточними 
та інноваційними завданнями; високий рівень трудомісткості й вартості 
інноваційних проектів при відкладеному ефекті; бар’єри на шляху 
управлінських змін; деяка радикальність та ін.  

До кількісних показників, що характеризують працю у сфері управління, 
відносяться: скорочення термінів обробки інформації; зниження трудомісткості 
обробки інформації; скорочення втрат робочого часу керуючого персоналу за 
рахунок покращення організації праці; механізація та автоматизація 
трудомістких операцій у сфері управління. 

Водночас до кількісних показників, що характеризують вплив 
управлінської праці на виробництво, відносяться: збільшення обсягів 
реалізованої продукції; фондовіддача; рентабельність виробництва; приріст 
прибутку; зростання продуктивності праці, технічного рівня оснащення 
виробництва; прискорення оборотності оборотних коштів; зменшення 
невиробничих витрат; зменшення обсягів незавершеного виробництва; втрати 
робочого часу; зниження трудомісткості продукції, фондомісткості, 
собівартості продукції; економія заробітної плати; підвищення культури 
виробництва, рівня організаційної роботи; покращення умов праці; підвищення 
якості продукції; кваліфікація виробничого персоналу.  

У результаті вдосконалення системи управління підприємства отримують 
економічний та соціальний ефекти, а саме: збільшення обсягів виробництва; 
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підвищення якості продукції; забезпечення ритмічної роботи; економія живої та 
уречевленої праці; полегшення і зміна характеру праці; задоволення 
праці;скорочення плинності кадрів.  

Отже, варто враховувати як кількісні, так і якісні показники. Таким 
чином, до основних факторів, які перешкоджають впровадженню 
управлінських інновацій, відносять: недостатній обсяг фінансових можливостей 
для формування управлінського потенціалу, відсутність інформації щодо 
ефективних управлінських інновацій; відсутність уваги з боку керівників до 
нових корпоративних правил управління; надмірна економія за рахунок 
непрямих витрат.  
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Сучасний етап розвитку інформаційних технологій є потужним чинником 
для виникнення та використання нових форм ведення бізнесу, зокрема, значної 
популярності набувають продажі через мережу Інтернет, що є однією із форм 
електронного бізнесу, інструментом налагодження продажу без прив’язки до 
місцезнаходження продавця і покупця. 

Поняття “електронний бізнес” та “електронна комерція” мають багато 
визначень у сферах ІТ. Одне з них констатує, що електронний бізнес – це 
інтеграція бізнес-компанії, включаючи продукти, процедури та послуги через 
Інтернет. На практиці компанія перетворює свій бізнес на електронний, коли 
здійснює інтеграцію маркетингу, продажів, обліку, виробництва та операцій з 
діяльністю веб-сайту.  

Технологіями електронної комерції є: мобільна комерція, електронні 
перекази коштів, менеджмент поставок, Інтернет-маркетинг, обробка онлайн-
транзакцій, електронні дані обмін (EDI), системи управління запасами і 
автоматизований збір даних системи.  

Управління проєктами електронної комерції B2B є подібним до 
управління будь-якими іншими типами проєктів, у результаті чого багато 
визнаних принципів управління проєктами можуть бути застосовані до даного 
“особливого” системного проєкту [1].  

У теорії визначають три категорії проєктів електронної комерції: 
–  динамічне середовище для бізнесу та технологій (члени команди 

проєкту електронної комерції повинні постійно вивчати нові технології та 
інструменти. Водночас необхідність мати справу з новими та швидко 
розвиваючими бізнес-моделями протягом життя проєкту накладає постійні 
зміни в процесі впровадження); 

–  дослідницький (дослідницькі проєкти часто містять фактори високого 
ризику. Проєкти електронної комерції можна віднести до категорії 
дослідницьких проєктів через постійні зміни, що відбуваються в проєктному 
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середовищі. Такі ситуації диктують “вільне” управління проєктами з метою 
адаптації до змін навколишнього середовища); 

–  місія критично важлива (хоча проєкти електронної комерції мають 
науково-дослідний характер, їх впровадження стає більш складним, коли до 
них також висуваються вимоги щодо якості та мінімальних дефектів. У цих 
ситуаціях їх інтеграція з іншими бізнес-додатками пов’язана як із внутрішніми, 
так і із зовнішніми зв’язками та є критичним фактором успіху для здатності 
бізнесу ефективно конкурувати). 

Зазначені вище характеристики свідчать про те, що управління проєктом 
електронної комерції B2B може бути (і часто буває) більш складним, аніж 
управління іншими типами проєктів ІС [3]. Тому необхідно детальніше 
розглянути ті проблеми, які, ймовірно, матимуть значний вплив на успіх 
проєктів електронної комерції B2B, а також на спосіб їх управління, маючи на 
увазі, що за визначенням електронна комерція B2B стосується більшого, ніж 
окремого бізнесу. 

Ці теоретичні погляди на відмінності між “традиційним” проєктом та 
впровадженням проєктів електронної комерції проявляються найбільше у 
прикладах із реального світу. Довготривале дослідження великого 
австралійського новатора електронної комерції, BHP Steel, надає особливо 
гарну можливість отримати розуміння щодо розробки стратегії електронної 
комерції. 

BHP Steel, дочірня компанія гігантської групи BHP та одна з найбільших 
австралійських компаній, стала піонером у використанні електронної комерції 
як в межах організації, так і за кордоном (міжгруповим та міжорганізаційним). 
Початкова концепція електронної системи закупівель виникла на рівні 
конкуренції, що існує в металургійній промисловості. Ця концепція була 
переведена в прототип системи, яка спочатку була розроблена власноруч, а 
згодом випробувана на пілотному етапі впровадження. Починаючи лише з 
одного електронного документа, замовлення на закупівлю, ініціатива була 
розширена, включивши низку ділових документів (запити про статус 
замовлення, запити на перевірку та поради щодо відправлення). Приблизно за 
вісім місяців кількість торгових партнерів мала постійне зростання від 
первинних 12 постачальників до загальної кількості у 96 постачальників, що 
сформувало найбільшу торгову мережу в Австралії. Після трьох років роботи 
електронна система постачання була об’єднана у більш досконалу систему 
електронної комерції – електронний торговий шлюз (ETG). Подальше 
вдосконалення ETG передбачало використання штрих-кодування сталевих 
виробів та інтеграцію цього автоматизованого збору даних із програмним 
забезпеченням для електронної комерції. Зростаюча популярність Інтернету 
призвела до розробки наступної стадії реалізації електронної комерції, яка 
забезпечувала більшу частину функціональних можливостей ETG для менших 
клієнтів та постачальників через веб-інтерфейс [2]. 

Процес впровадження електронної комерції у великій організації, яка має 
багато постачальників і клієнтів, є складним та включає всі аспекти 
впровадження, включаючи технологію (або інновацію), канали зв'язку, час і 
соціальні / організаційні системи. Процес впровадження електронної комерції 
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динамічний, знаходиться під впливом швидкозмінних технологій, 
міжорганізаційних відносин, тенденцій та засобів масової інформації. 
Література з організаційного навчання та системний підхід можуть бути 
використані для отримання більш повного відображення ситуації та процесу 
загалом. 

Пріоритети клієнтів і технологічні тенденції визначають нову еру 
впровадження електронної комерції в динамічну спіраль – управління 
відносинами із клієнтами та можливостями, які пропонують IT. Використання 
технологій для підтримки клієнтів та поліпшення обслуговування споживачів є 
безпосередньою частиною процесу побудови відносин із клієнтами. Це висуває 
питання ділових відносин далеко за межі традиційних цілей зниження 
трансакційних витрат та отримання конкурентних переваг (на зразок практики 
компанії в минулому), тобто у сферу дійсної співпраці між постачальниками та 
клієнтами. 
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В останні роки все більшої актуалізації набуває проблематика розвитку 

різних сфер інноватики. Основна увага в дослідженнях приділяється як 
класичним (технологічним, процесним, продуктовим тощо) так і управлінським 
інноваціям, які формують нові методи, інструменти та механізми менеджменту. 

У сучасній літературі можна виділити наступні чотири ключові напрями у 
визначенні сутності й змісту управлінських інновацій, зокрема: інституційний, 
образний, культурний і раціональний [1].  

Прихильники інституційного напряму фокусуються на соціально-
економічних умовах, в яких формуються нові ідеї та практики (інструменти) у 
сфері управління. Вони не розглядають значення людського фактору в цьому 
процесі, натомість зосереджуються на дослідженні передумов і факторів, які 
спонукають появу нової ідеї. 

Образний напрям розкриває динаміку взаємодії між “користувачами” 
(споживачами) та “постачальниками” (розробниками, авторами, тренд-
мейкерами) нових управлінських ідей. Він дає розуміння того, як формується 
стиль, форма, манера управління і визначає типові властивості, характеристики 
й риси менеджерів-інноваторів. Проте прихильники даного підходу не 
досліджують причини успіху чи провалу окремих інновацій.  

Культурний напрям аналізує, як організації реагують на запровадження 
нової практики управління. Його прихильники намагаються зрозуміти, як 
управлінські інновації формують (впливають) і, у свою чергу, формуються 
(залежать) від існуючої організаційної культури на індивідуальному та 
корпоративному рівнях. Основна увага при цьому зосереджується не на 
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керівниках, що застосовують інновації, а на особах, діяльність яких найбільше 
залежатиме від запроваджених змін.  

Раціональний напрям визначає, як управлінські інновації та особи, що їх 
використовують, сприяють підвищенню організаційної ефективності, а також 
оцінює можливі ефекти від впровадження або відмови від інновацій. 

У новітніх умовах активного становлення у світі інноваційної економіки, 
сформувалися деякі тенденції й у розвитку управлінських інновацій [2]: 

–  управлінські інновації є системоутворюючими і поєднують у собі 
різноманітні методи, інструменти й підходи. Сучасний інноваційний процес в 
організаціях супроводжується розвитком відкритих інновацій, створенням 
інноваційних спільнот та формуванням єдиної, для всіх причетних, 
інноваційної екосистеми. Організації вступають у співпрацю з конкурентами, 
контрагентами, незалежними стартапами, організовують конкурси ідей та 
створюють інноваційні лабораторії, креативні змагання, хакатони тощо. При 
цьому, внутрішні та зовнішні інноваційні мережі, які часто виходять далеко за 
межі організацій, стають усе більш важливими в умовах відкритості інформації. 
Вони утворюють так звану “паралельну структуру” і дають змогу пов’язати 
внутрішні та зовнішні креативні джерела появи нових ідей; 

–  фокусом управлінських інновацій стає культура – 38% організацій 
визнають це [4]. Так, відомий вислів П. Друкера “Культура їсть стратегію на 
сніданок” – зумовлює зміщення акценту в бік організаційної культури 
підприємства як об’єкта управлінських інновацій, оскільки навіть найкраща 
інноваційна стратегія буде марною, якщо в організації не існує адекватної 
культури, з якою ця інноваційна стратегія може бути реалізована. Тому, 
інноваційна культура організації стає вкрай важливим компонентом її здатності 
до інновацій; 

–  управлінські інновації заохочують цифрові (діджитал) трансформації – 
лише 44% організацій готові до них [4]. Цифровізація всіх сфер суспільного 
життя зростаючими темпами змінює існуючі ринки та бізнес-моделі. Діджитал-
прориви і докорінна зміна механізмів функціонування за допомогою інновацій, 
формують нові потреби, а, отже, й нові сфери діяльності, галузі і, навіть, ринки, 
що, у свою чергу, стимулює подальший розвиток інновацій у сфері управління 
ними. 

Говорячи про розвиток управлінських інновацій в умовах цифрової 
трансформації світу, обов’язково варто зупинитися на слабких місцях та 
можливих складнощах. Так, за результатами Круглого столу інновацій 
(Innovation Roundtable Summit 2019) [3], який об’єднав 800 інноваційних лідерів 
та менеджерів компаній, що входять до Fortune 500, Рада з питань інновацій 
(Board of Innovation) [4] назвала основні виклики, що супроводжують розвиток 
управлінських інновацій: 

1. Відсутність інноваційної стратегії для впровадження і запуску 
організаційних управлінських інновацій. Здебільшого для цього застосовують 
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разові тренінги, “навчальні табори”, креативні сесії та спринти. У результаті, 
ступінь довіри та зацікавленість ключових бенефіціарів є вкрай недостатньою.  

2. Нехтування дослідженнями ринку, споживачів та їхніх потреб. 
Прагнення швидких змін та ефективних трансформацій спричиняє масове 
використання популярних, успішних новинок, без достатнього дослідження 
їхньої придатності для цільового ринку чи окремої організації.  

3. Низька, і часто взагалі відсутня, управлінська підтримка радикальних 
і/або руйнівних інновацій – лише 30% інвестицій витрачаються на проєкти, що 
змінюють організації, і 70% – на розвиток можливостей [4]. Для того, щоб 
менеджмент організації підтримував радикальні або руйнівні результати 
інновацій, він має чітко усвідомлювати: за який часовий горизонт очікується 
ефект, віддача від інноваційних зусиль; який саме тип інновацій 
запроваджується і чому; що означають для організації радикальні та руйнівні 
інновації. 

4. Ігнорування організаційного дизайну та бізнес-моделювання. 
Недостатня увага до структурування організації та формування її унікального 
внутрішнього середовища, клімату спричиняє ускладнення процесу 
запровадження та управління змінами. Розробка канви бізнес-моделі та 
основних бізнес-процесів дає можливість “побачити” майбутню організацію 
після змін і передбачити необхідні корективи на ранніх стадіях. 

Отже, можемо сказати, що управлінські інновації рідко здійснюються у 
вигляді лінійної послідовності традиційного циклу управління. Невизначеність 
результатів, високий ступінь ризиковості й турбулентність середовища 
зумовлюють необхідність постійної адаптації та оновлення методів, 
інструментів та механізмів управління всіма сферами суспільного життя 
відповідно до нових умов цифрового світу.  
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На початку ХХІ століття розвиток туристичної галузі відзначався 

динамічними та швидкими темпами розвитку. Так, частка туристичної індустрії 
у світовому ВВП складала 10%. Туристична індустрія отримала статус 
драйверу економічного зростання. Аналізуючи бурхливий розвиток світового 
туризму, Генсек ООН Антоніу Гутерреш відзначав, що туристична галузь є 
однією з найважливіших частин світової економіки та ключовим фактором 
збереження природної та культурної спадщини [4]. Проте швидкозмінне 
зовнішнє середовище внесло свої корективи. Руйнівні наслідки пандемії 
COVID-19 відчули на собі всі галузі економічної діяльності, у тому числі й 
туристична. За підрахунками Всесвітньої організації туризму наслідки 
коронакризи зможуть бути подолані протягом наступних десяти років. Саме 
тому пошук шляхів виходу із кризи та розробка стратегії повноцінного 
функціонування туристичної індустрії на національному та міжнародному рівні 
є досить актуальними. 

Значну увагу питанням розвитку сучасного туризму у своїх працях 
приділяють українські та іноземні дослідники, а саме: А. Александрова, 
О. Любіцева, Г. Скляр, Р. Сущенко, А. Тараненко, Т. Ткаченко та ін. Водночас 
наслідки пандемії необхідно сприймати не лише як проблему, а як можливість 
виведення туристичної індустрії на новий рівень розвитку. Так, необхідний 
пошук шляхів подолання кризових явищ і забезпечення стійкості 
функціонування туристичних підприємства та туристичної галузі загалом.  

Згідно із результатами дослідження вчених, сучасна криза в туристичній 
індустрії є надважкою за всю історію: скасування турів, скорочення мільйонів 
робочих місць, збитки закладів НoReCa (1,5 млрд дол. США), банкрутство 
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лоукостерів, брак державного фінансування, недостатня увага та підтримка з 
боку державного сектора та ін. [1]. Одним із напрямів подолання кризового 
стану індустрії є розвиток видового різноманіття туризму та новітніх підходів 
до управління туристичними фірмами/підприємствами на національному та 
міжнародному рівнях.  

Період 2020–2021 рр. відзначається трендом “staycation”, коли людина 
прагне до відпочинку поряд із домівкою. Саме такі бажання споживача стали 
поштовхом до розвитку внутрішнього та зеленого туризму, що потребує 
налагодження інфраструктури в країні (наприклад, ремонт та будівництво 
національних шляхів автосполучення). Нині досить популярними напрямками 
стали Дністровський каньйон, подорожі в зону відчуження (Чорнобиль), озеро 
Сиваш, коса Арабатська Стрілка, що також потребують уваги з боку держави 
(державні дотації, співпраця державного та приватного секторів, інвестиції 
тощо). 

Досить популярним у світі в період пост COVID стає розвиток MICE-
туризму – галузь індустрії ділового туризму, що пов'язана з організацією і 
проведенням різних корпоративних заходів (корпоративні зустрічі, презентації 
та переговори; мотиваційні тури та програми, тімбілдинги, навчання персоналу, 
корпоративи; проведення конференцій та конгресів, з’їздів та форумів, 
семінарів; іміджеві заходи, PR-події та прес-тури, ін.). 

Зміни відбулися і в готельній індустрії. Так, закриті кордони, віддалена 
робота, розвиток налаштувань ZOOM, зумовили готелі переорієнтовуватися на 
інший рівень свого функціонування. Відзначається збільшення пропозиції у 
великих містах з оренди номерів із ресторанним обслуговуванням, формуючи 
нові бізнес-моделі діяльності та функціонування підприємств рекреаційного 
спрямування. Більше того, онлайн робота багатьом робітникам компаній різних 
сфер діяльності дає змогу вільно пересуватися світом. Таким чином, вимогами 
до готелей сьогодення є стабільний Інтернет, наявність до електроенергії, тихі 
та затишні номери, ергономічні меблі. Подібна концепція називається 
концепцією Business pleasure.  

Досить актуальним є впровадження широкомасштабної цифровізації 
туристичної індустрії, що уможливлює врахування потреб кожного споживача 
та мати ефективний зворотній зв’язок із ним. Досить потужно має розвиватися 
VR-туризм за допомогою сучасної комп’ютерної техніки, створюючи 
віртуальні тури та надаючи реалістичну картину про певні дестинації. 
Перевагами такого виду туризму є низький ризик зараження вірусними 
інфекціями, можливість збагатитися духовно (ознайомлення із різноманітними 
пам’ятками національними та міжнародними, економія часу та грошей, 
зручність у часі). Саме VR-туризм є рушійною силою при формуванні 
відкладеного попиту та має спрацювати при знятті обмежень з поїздок. 
Яскравим прикладом впровадження цифровізації у сферу туризму є створення 
цифрового англомовного порталу (портал UKRAINE.UA, онлайн-курс “Ukraine: 
History, Culture, and Identities”) [2], де представлено інформацію про історію, 
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культуру, визначні місця країни для розвитку національної туристичної 
індустрії та бізнесу. 

Разом із цифровізацією спостерігається тенденція до розвитку тісної 
взаємодії туристичної та медичної галузі (MedTech). Прикладом такої співпраці 
є аналіз даних медичних скринінгів та інформації споживача/туриста про 
вакцинацію у транспортних вузлах при перетині кордонів. 

Також доцільно приділити увагу туристичному сектору як одній із 
складових креативних індустрій [1] задля просування іміджу країни за 
кордоном та залучення туристів, що також дасть змогу малому бізнесу 
розвиватися жвавіше. 

Отже, для пожвавлення розвитку української туристичної діяльності у 
пост COVID-19 є: розробка стратегії цифровізації туристичної галузі, розвиток 
ділового та внутрішнього туризму на засадах державно-приватного 
партнерства, підвищення якості транспортного сполучення до українських 
туристичних дестинацій, розвиток взаємодії туристичного та медичного 
секторів, а також розвиток туристичної галузі як однієї зі складових креативної 
індустрії. 
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У наукових джерелах усе частіше зустрічається визначення стратегічного 

управління через розкриття людського потенціалу як ключового елементу, що 
направляє діяльність організації, враховує запити споживачів, гнучко реагує на 
зміни та загалом забезпечує виживання підприємства. Більше того, як зазначав 
П. Друкер, найбільш важливим ресурсом ХХІ століття будуть насамперед 
знання працівників та їхня продуктивність [1, с. 55].  

Стратегічне управління персоналом – це підхід до прийняття рішень 
щодо намірів і планів компанії в галузі трудових відносин, а також при 
формуванні політики та практики у сфері найму, навчання, розвитку, 
управління ефективністю, оцінки роботи персоналу й міжособистісних 
відносин. Цей підхід є однією з основних складових корпоративної або ділової 
стратегій компанії [2, с. 110].  

Процес стратегічного управління персоналом відбувається у межах 
інтегральної системи стратегічного управління підприємством і включає основі 
HR-процеси, серед яких ключове місце займає розвиток людських ресурсів. 
Розвиток персоналу – це безперервний комплекс організаційно-економічних 
заходів і процес прогресивних якісних змін у професійному рівні персоналу, що 
уможливлює досягнення стратегічних цілей діяльності підприємства шляхом 
використання трудового потенціалу всіх працівників [4, с. 827].  

Цілі стратегічного управління розвитком персоналом полягають у 
розвитку інтелектуального капіталу і сприянні організаційному, колективному 
та індивідуальному навчанню шляхом створення культури навчання – 
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середовища, в якому співробітники можуть вчитися і розвиватися, та в якому 
знання управляються систематично [3, с. 212].  

Як зазначає Р. Харрісон, стратегічне управління розвитком персоналу – 
це розвиток, який виникає із чіткого уявлення про здібності й потенціал людей 
та діє в межах загального стратегії управління підприємством [6, с. 73]. 

Стратегічне управління розвитком персоналу має бути спрямоване на 
стимулювання самостійного розвитку (самонавчання) працівників із 
відповідною підтримкою та керівництвом з боку організації.  

Хоча стратегічне управління розвитком персоналу орієнтується на 
потреби організації, його політика повинна враховувати особисті прагнення та 
потреби працівників. Важливим завданням політики управління розвитком 
персоналу має стати підвищення статусу працівника як на зовнішньому, так і на 
внутрішньому організаційному ринках праці [4, с. 831]. 

Серед ключових завдань стратегічного управління розвитком персоналу 
можна визначити: розробку стратегії індивідуального навчання; створення 
організації, що навчається; управління знаннями; формування і розвиток 
інтелектуального капіталу; розвиток “емоційної культури”; розвиток 
стратегічних здібностей і компетентностей працівників. 

Різноплановість стратегічного управління розвитком персоналу можна 
зрозуміти, розглянувши модель Т. Гаравана. Модель Т. Гаравана передбачає, 
що стратегічне управління розвитком персоналу працює в динамічному 
контексті та пропонує чотири різних рівня контексту, що впливають на 
розвиток персоналу [5]. 

Перший рівень контексту стосується глобального навколишнього 
середовища, яке охоплює місцеві, національні та багатонаціональні умови. 
Місцеві фактори пов'язані з економічними, політичними тенденціями і 
галузевими характеристиками, у той час як національні фактори включають 
технологічні зміни, характеристики ринку праці, національну культуру і 
національні системи розвитку персоналу [5].  

Другий рівень моделі Т. Гаравана, внутрішній контекст організацій, 
включає в себе стратегію, структуру, культуру і лідерство фірми. Стратегія 
відноситься до продукту і послуг фірми у зв'язку з орієнтацією на витрати, 
диференціацією і фокусом. Другий рівень включає в себе структуру організації; 
культуру організації;  стиль керівництва, який вважається ключовим для 
реалізації бачення цінностей та розвитку культури.  

Третій рівень фокусується на рівні роботи і підкреслює її цінність та 
унікальність. Стратегії управління розвитком персоналу варіюються в 
залежності від рівня цінності й унікальності, пов'язаних із різними позиціями в 
організації. Організації вирішують, яку стратегічну практику вони мають 
використовувати, залежно від важливості, яку надається конкретній роботі [5].  

Четвертий рівень моделі фокусується на індивідуальних очікуваннях, 
можливостях працевлаштування та кар’єрі. Очікування співробітників, 
практика управління талантами і співробітники, визначені менеджментом як 
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“зірки” (ті співробітники, які мають великий потенціал} – відіграють важливу 
роль у впливі на практику стратегічного управління розвитком персоналу. 

Отже, стратегічне управління розвитком персоналу організації – це 
систематичний процес, який повинен ураховувати значну кількість як 
зовнішніх, так і внутрішніх параметрів. Стратегічне управління розвитком 
персоналу покликане створити цілісну модель розвитку працівників організації. 
Значна частина цього процесу спрямована на формування середовища, в якому 
персонал заохочений до навчання і розвитку. Пріоритетом при цьому 
визначається створення організації, що навчається, у межах якої відбувається 
систематичне управління знаннями задля досягнення організаційних 
стратегічних цілей.  
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Конкурентоспроможність, успіх у просуванні свого бізнесу, а також 

здатність займати лідируючі позиції на ринках залежать від правильно 
побудованого процесу управління кадрами на підприємстві. Саме це зумовлює 
актуальність теми дослідження.  

Ефективність діяльності служби кадрової безпеки підприємства, здатна 
вчасно розпізнавати і протистояти різноманітним загрозам, необхідна для 
досягнення намічених планів і бізнес-ідей. Адже кадрова безпека, а саме її 
забезпечення, виступає важливим параметром для визначення напрямів роботи 
будь-якого сучасного підприємства. 

Аналіз теоретичних підходів до сутності і змісту кадрової безпеки 
показав, що даний вид безпеки розглядається з різних сторін. По-перше, 
виступає процесом, що забезпечує поточну і потенційну захищеність кадрів на 
підприємстві від різного роду небезпек, при відборі і під час адаптації 
кадрового складу, вдосконалення і підвищення кваліфікації персоналу, а також 
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під час переміщення і вивільнення з підприємства. Джерелом небезпеки в 
даному випадку для кадрів буде роботодавець, який порушує права 
працівників. 

По-друге, кадрова безпека являє собою спосіб активного захисту, якого 
безпосередньо потребує саме підприємство. Тут зачіпаються питання, що 
стосуються економічної безпеки, іміджу та стабільного прогресу бізнес-
процесів у внутрішньому середовищі, небезпек, які можуть бути створені діями 
співробітників підприємства, що носять свідомий чи несвідомий характер. 
Наприклад, вступ співробітників у змову, передача секретної інформації іншим 
особам або конкурентам, використання інформації не за призначенням. 

Загрози, можливі з боку кадрів можуть виникнути на будь-якому з етапів 
роботи компанії. Саме тому підприємствам необхідно створювати гнучку і 
надійну систему безпеки в кадровій сфері, яка буде здатна вчасно 
продіагностувати різного роду небезпеки і вчасно їх усунути. 

Необхідно вже під час процесу підбору і найму співробітників якісно 
взаємодіяти із відділами управління кадрами на підприємстві. Технології 
кадрового менеджменту безпосередньо надають значиму роль у забезпеченні 
кадрової безпеки підприємства. Адже функціонування даного напрямку дає 
змогу формувати стратегії управління кадрами та розвитку їхнього трудового 
потенціалу з метою отримання конкурентних переваг у майбутньому. 

Для забезпечення кадрової безпеки необхідно вчасно виявляти, оцінювати 
і мінімізувати загрози, а також здійснювати нейтралізацію можливих ризиків, 
що чинять негативний вплив на підприємство. 

В якості базових технологій, що дають змогу протидіяти небезпекам у 
кадровій сфері є:  

–  застосовування ґрунтовної перевірки кандидатів при відборі на посади; 
–  постійне підвищення кваліфікації та навчання персоналу, у тому числі з 

питань забезпечення безпеки (особистої та корпоративної); 
–  інструктажі з питань конфіденційності інформації підприємства; 
–  контроль за дотриманням кадрами встановлених вимог; 
–  застосування різноманітних способів мотивації праці з метою 

підвищення рівня лояльності та відповідальності працівників [1].  
Із метою розроблення рекомендацій для українських підприємств у сфері 

кадрової безпеки необхідно дослідити особливості кадрового менеджменту і 
визначити основні пріоритети у роботі з персоналом.  

Процес планування та маркетингу персоналу полягає у виявленні ядра 
кадрової безпеки компанії. На підприємствах підлягають розгляду ті посади, від 
яких можуть виходити найбільш глобальні загрози, що мають негативний 
вплив на інформаційну, майнову, інтелектуальну та інші види безпеки. Також 
це процес визначення певного числа співробітників, необхідних для виконання 
поставлених завдань з урахуванням критеріїв для відбору на вакантні посади, 
здійснення моніторингу небезпек, що загрожують першочерговим інтересам 
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усього підприємства загалом, і процес раціонального розподілу витрат на 
вдосконалення всієї системи безпеки компанії та її співробітників. 

Процес управління відносинами у трудовій сфері полягає у скороченні 
можливих причин для виникнення конфліктів серед співробітників, будь-яких 
суперечок, що стосуються їх трудової діяльності. При цьому є важливою 
підтримка у кадрів почуття розуміння, усвідомлення необхідності прояву в 
колективі лояльного ставлення і до роботодавця, так як це сприяє професійному 
розвитку і збереженню займаної посади.  

Процес управління вдосконалення системи знань самих кадрів полягає в 
тому, щоб забезпечувати навчання відповідно до встановлених норм, що 
стосуються безпеки всього підприємства і самих співробітників. Також 
необхідно здійснювати навчання кадрів з метою підвищення рівня їх 
компетентностей, що дають змогу розпізнавати загрози, які виходять із 
зовнішнього середовища (вербування, шантаж, залякування), доцільно також 
проводити моніторинг компетентностей співробітників із можливістю 
зарахування їх до резерву кадрів [2]. 

Варто відзначити, що для керівництва підприємства першочерговим 
завданням має бути продуманий процес відбору кадрів із визначенням базових 
принципів, здатних створювати ефективний комплекс для компетентного 
управління кадрами, орієнтиром для якого буде виступати взаємовигідне 
співробітництво між персоналом і керівництвом. І лише цілеспрямований 
управлінський вплив на кадри сприятиме побудові ефективної системи 
управління працівниками. 
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Одним зі стійких трендів світового економічного розвитку є перетворення 
інтелектуальної власності (ІВ) у потужний стратегічний ресурс зростання 
підприємств в умовах висококонкурентного середовища. ІВ виступає як 
необхідна умова відтворення мотивації до інноваційних змін, збільшення 
прибутковості, посилення конкурентних позицій на ринку, забезпечення 
комплексної ефективності діяльності сучасних підприємств. Актуалізується 
потреба системного вирішення управлінських питань ІВ, пов’язаних із 
забезпеченням ефективної реалізації її багатоаспектного призначення. Система 
управління ІВ набуває ознак однієї з ключових підсистем загальної системи 
управління підприємством.  

Із точки зору виділення основних функцій управління ІВ є сукупність 
заходів із планування, організовування, мотивування і контролю діяльності зі 
створення, правового оформлення, комерційного використання та розширеного 
відтворення об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ). При зосередженні уваги 
на системному баченні сфер застосування управління ІВ можна розглядати 
через призму комплексу заходів з отримання від відносин ІВ максимальних 
ефектів її правового, економічного і соціального використання.  

У контексті цільового спрямування управління ІВ розглядається як: 
–  комплекс заходів, спрямованих на ефективну комерціалізацію ОІВ у 

складі нематеріальних активів підприємства з метою підвищення його ринкової 
капіталізації, рентабельності та конкурентоздатності [2]; 
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–  система стратегічних дій пов’язаних з об’єктами інтелектуальної 
діяльності, цілеспрямована на ефективний інноваційний розвиток 
підприємства [8]; 

–  діяльність, спрямована на отримання позитивного результату у вигляді 
прибутку чи іншої користі внаслідок процесів створення та використання ОІВ у 
всіх галузях економіки [11]. 

З акцентом на організаційні аспекти управління ІВ у межах 
функціонального підходу виділяється його розуміння як діяльності, 
спрямованої на забезпечення координації, взаємодії та узгодженості різних 
рівнів та елементів управління в процесі створення та використання ОІВ з 
метою підвищення ефективності діяльності підприємства [10]. 

Отже, управління ІВ – це інтегрований процес цілеспрямованої 
систематичної дії на об’єкт управління ІВ на різних рівнях організаційної 
структури підприємства, що характеризується комплексом завдань, функцій і 
методів, орієнтованих на досягнення цілей створення, захисту і комерціалізації 
ІВ, забезпечення її найбільш ефективного розширеного відтворення і 
правового, економічного, соціального використання. 

У науковій літературі висвітлені різні аспекти розуміння системи 
управління ІВ, зокрема, як сукупності:  

–  соціальних, психологічних та ідеологічних заходів цілеспрямованої дії 
на активізацію творчості раціоналізаторів і пошук та виявлення резервів для 
підвищення результативності діяльності [1]; 

–  взаємопов’язаних елементів, що спрямовані на досягнення мети 
підприємства (максимізацію прибутку, зайняття та розширення певного 
сегменту ринку, підвищення ринкової вартості компанії) за рахунок створення 
та ефективного використання результатів науково-технічної творчості, 
найповнішої реалізації інтелектуального потенціалу працівників 
підприємства [7]; 

–  стратегічно угоджених і пов’язаних між собою методів та засобів 
управління, що спрямовані на збільшення вартості та результативності як 
інтелектуального капіталу, так і бізнесу загалом [6] тощо. 

У працях багатьох дослідників зроблено акцент на розгляді системи 
управління ІВ через призму її взаємодіючих складових, до яких, зокрема, 
відносяться: 

–  управління результатами науково-технічної творчості; ОІВ; людьми, 
що створюють ОІВ; організаціями, що замовляють, розробляють, володіють та 
користуються ОІВ; державною системою ІВ [7]; 

–  управління створенням інтелектуальних продуктів; організаційно-
методичною базою ІВ; інформаційним забезпеченням та комунікаціями; 
портфелем ОІВ [5]; 

–  корпоративна патентно-ліцензійна та облікова політика стосовно 
нематеріальних активів; організаційно-функціональна структура для 
забезпечення патентно-інформаційної та ліцензійної діяльності; нормативно-
методичне забезпечення діяльності, пов’язаної зі створенням і використанням 
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об'єктів промислової власності; засоби автоматизації процесу управління 
промисловою власністю; кадрове забезпечення [9]. 

Також у літературі [10] виділяються складові системи управління ІВ: 
–  у контексті забезпечення правового захисту та комерціалізації ОІВ 

(опис форм захисту ІВ; опис власників прав на ІВ у залежності від різних схем 
створення ІВ та фінансування робіт; керівництво діями з метою встановлення 
охорони ОІВ; визначення винагороди або розподілення доходів від експлуатації 
ОІВ);  

–  за характером впливу (прямі складові, на мікрорівні, на які 
підприємство може вплинути; непрямі складові, ті, що мають місце на рівні 
галузі та регіону, на які підприємство не може прямо вплинути; складові на 
макрорівні, на загальнодержавному та світовому рівні, на які підприємство не 
може вплинути). 

Серед інших підходів вважається перспективним розвиток бачення 
системи управління ІВ як органічної взаємодії її підсистем, які можуть бути 
сформовані за визначеною логічною конструкцією, враховуючи певну 
комбінацію діючих чинників. При цьому, у базис концепту системи мають бути 
закладені цілі, завдання, функції та принципи управління ІВ. 

Метою управління ІВ є розробка, обґрунтування і реалізація ефективної 
політики щодо створення, оформлення прав, правового захисту та 
використання портфеля ІВ для досягнення системи цілей розвитку 
підприємства.  

При визначенні цілей управління ІВ (загальних та специфічних) 
необхідно враховувати, що, насамперед, ІВ є ефективним інструментом 
розвитку інтелектуального потенціалу підприємства, реалізації інноваційної 
стратегії, підвищення конкурентоспроможності за рахунок використання 
монопольних прав на результати інтелектуальної діяльності.  

Формування завдань управління ІВ має враховувати наступні вектори їх 
реалізації: розвиток інноваційного потенціалу, підвищення рівня інноваційної 
сприйнятливості, інноваційної активності на підприємстві, формування та 
розширене відтворення портфеля ІВ підприємства як стратегічного ресурсу 
підвищення його конкурентоспроможності; забезпечення ефективної 
комерціалізації ОІВ, реалізації соціальних ефектів.  

При визначенні функцій управління ІВ можливе використання різних 
методологічних концептів, наприклад: за класичним баченням (функції 
планування, організації, координації, мотивації, контролю); за предметними 
сферами досягнення цілей підприємства через використання потенціалу ІВ 
(інноваційна, товарна, технологічна, правова, економічна, маркетингова, 
рекламна, інформаційна, соціологічна, ідеологічна функції) [3]; у контексті 
змістовного наповнення управлінських рішень щодо забезпечення ефективного 
проходження певних стадій життєвого циклу ОІВ [4].  

Необхідною умовою функціонування системи управління ІВ є інтеграція 
внутрішнього та зовнішнього циклів управління, взаємозв’язків між ними для 
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забезпечення отримання синергетичного ефекту, оптимізації управлінського 
процесу у сфері ІВ.  

Урахування означених аспектів при розбудові методологічної платформи 
системи управління ІВ може мати позитивний вплив на підвищення 
результативності розширеного відтворення та використання потенціалу 
портфеля ІВ сучасних інноваційно орієнтованих підприємств. 
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Цифрові послуги – є невід’ємною складовою для нинішнього суспільства. 

ХХІ століття характеризується вдосконаленням і модернізацією системи 
управління на підприємствах для створення та ефективного просування своїх 
товарів і послуг. Цифрові технології в Інтернет-маркетингу у сфері 
інноваційного менеджменту надають безмежні можливості для зацікавленості 
та приваблення покупців, як в Україні, так і за кордоном. З іншої сторони, для 
розвитку цифрового ринку, що потребує постійного вдосконалення Інтернет-
маркетингу, потрібні досвідчені фахівці зі знаннями та досвідом цифрових 
компетенцій.  

Виробництво інтелектуальної власності – є найважливішою складовою 
для інноваційного менеджменту, оскільки це безцінні активи для подальшого 
просування продуктів в інформаційному просторі. Міжнародна практика 
свідчить, що сучасний менеджмент має бути “соціальним”. Усе це свідчить про 
необхідність технічної підтримки підприємств, із урахуванням багатомірності 
самого управління, що з легкістю допоможе вирішити низку таких актуальних 
питань, як визначення цілей, задач, знаходження альтернативних рішень, які 
потребують глибокого осмислення, щоб зробити свої висновки для повного 
розуміння їх переваг та недоліків для розвитку підприємств. 

Освоєння Інтернет-простору є важливим стратегічним кроком для 
підприємств сьогодення. Зростання Інтернету в Україні, як і в усьому світі, є 
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фундаментом неминучої “Глобальної діджиталізаціі” і зумовлюється низкою 
взаємозалежних факторів, ключовими з яких є: зростання доступності 
Інтернету і пристроїв для доступу до нього; перехід бізнесу в онлайн режим і 
зростання “загальної корисності” Інтернету для людини; 9 із 10 українців уже 
працюють онлайн; за п’ять років проникнення Інтернету зросло на 29% [3]. 

Інтернет-маркетинг – це практика використання всіх аспектів реклами для 
отримання відгуку від аудиторії, яка включає творчі та технічні аспекти роботи, 
а також дизайн, розробку, рекламу та маркетинг у мережі Інтернет [2]. 

Незалежно від купівлі чи продажу, компанії різних галузей можуть 
знайти потенціал для онлайн-пропозицій у сегментах, які вже обслуговуються 
потужними цифровими провайдерами, через селективну настороженість до 
великих технологій. Інтернет-комерція надає суб’єктам господарювання ледь 
не всі можливості. Це свідчить про те, що Інтернет-технології створюють новий 
рівень бізнес-діяльності. 

Водночас інноваційний менеджмент забезпечує організацію, управління 
та реалізацію інноваційного процесу, створює системи управління для 
досягнення можливостей і результативності інноваційного процесу. В 
інноваційному менеджменті виділяють функції, які зумовлені різноманітністю 
управлінської діяльності у цифровому ланцюзі [1, с. 15]: ідея, наукові 
дослідження, розробки, проєктування, виробництво, реалізація інновацій. 

У наш час, стрімко зростає потреба у менеджерах-інноваторах, які мають 
аналітичні здібності, креативний характер, навички концентрування в умовах 
дедлайну, використовують інші різноманітні знання. Підприємства будь-якого 
класу потребують впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, 
що є невід’ємною для них складовою, оскільки мають низку переваг: проводять 
цілодобовий моніторинг організаційної дисципліни праці, знижують витрати 
економічних показників, знижують рівень виробничої діяльності, створюють 
інформаційні джерела, скорочують оборотні активи в запасах підприємства. 

Пандемія COVID-19 посилила і прискорила існуючі тенденції, а не 
створила нові; люди і раніше переходили на електронні магазини тощо. Але 
зрушення є структурними, а не тимчасовими, оскільки масштаби та тривалість 
примусового переходу, в поєднанні із загалом позитивною ефективністю, 
свідчать про те, що у багатьох категоріях покупок клієнти не побачать потреби 
повертатися назад. Тож роздрібні торговці повинні формувати свої стратегії 
діяльності адаптовані до нових умов функціонування [4]. 

В умовах діджиталізації всіх сфер бізнесу в інноваційний діяльності 
підприємств має бути забезпечений найм спеціалістів, адаптованих до певних 
напрямів: знання теоретичних та практичних баз менеджера; налагодження 
зв’язків із громадськістю в Інтернет-просторі; володіння цифровими 
компетентностями; уміння працювати в умовах мульти-задачності та дедлайну. 
Не менш важливим є залучення ІТ-інвестицій, які мають бути зосереджені на 
конкретних інноваціях бізнес-моделей для вирішення нових можливостей, а не 
на збільшенні використання цифрових технологій загалом.  
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У сучасному бізнесі, в Інтернет-маркетингу можна продемонструвати 
об’єкти інтелектуальної власності, спрямовані на використання та створення 
продуктів та послуг, які відповідають вимогам ринку. Усе це впливає на 
конкурентоспроможність та реалізує їх стратегії в якості цілей і задач. 
Управління інтелектуальною власністю в Інтернет-мережах впливає на 
прибуткове зростання, економічні витрати та на збільшення продуктових 
обсягів від її реалізації. 

Таким чином, інвестиційний менеджмент у мережі Інтернет-маркетингу 
націлений на якісне управління, впровадження, виготовлення та інновацію 
комерційних процесів для задоволення потреб споживачів на ринку Всесвітньої 
павутини. 
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На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин на 

мікрорівні один із перспективних напрямів дослідження є формування 
організаційної культури та її розвиток, як одного з аспектів ефективного 
менеджменту. Слід зазначити, що провідну роль у реалізації організаційної 
культури відіграють можливості для застосування новітніх технологій в 
управлінні підприємством, що сприяє не лише вдосконаленню концепції 
менеджменту, а й закладає основу для функціонування організації як єдиного 
цілісного організму – соціальної системи, що діє в умовах ринку [1]. 
Організаційна культура – це провідний елемент, що становить базу при 
формуванні стратегічних напрямів розвитку підприємства, об’єднує систему 
корпоративних знань, стиль управління та дієві методи менеджменту, які 
відповідають вимогам ситуаційного підходу. Система цінностей, що 
приймаються та схвалюються працівниками організації, дає поштовх до 
продуктивної командної роботи над спільними проєктами і, відповідно, сприяє 
реалізації цілей підприємства. Організаційна культура, як категорія, включає 
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цінності, норми та зв’язки між ними [2]. Відтак провідну роль відіграють 
взаємозв’язки між працівниками підприємства, оскільки у процесі взаємодії 
реалізуються основні функції організаційної культури [3]: 

1.  Комунікативно-накопичувальна (забезпечення умов для взаємодії 
працівників шляхом долучення їх до участі у нових проєктах. Це здійснюється з 
метою реалізації набутих компетентностей як результату навчання. Важливо 
відтворення позитивного досвіду збереження культури організації за прикладом 
компаній-лідерів у галузі). 

2.  Адаптивно-компенсаційна (пристосування культури організації до 
зміни факторів внутрішнього середовища підприємства та зовнішніх умов). 

3.  Аналітична (оцінювання дій персоналу у внутрішньому середовищі. 
Виявлення можливостей для подальшого удосконалення та розвитку. Оцінка 
впливу внутрішніх змін на стан оточення підприємства). 

4.  Мотиваційна (розробка індивідуальних програм стимулювання 
персоналу для відтворення норм і цінностей компанії, представлення їх у 
зовнішньому оточенні, зокрема при веденні переговорів тощо). 

5.  Відтворювально-реактивна (створення механізму адекватного 
реагування на зміни умов зовнішнього оточення, удосконалення системи 
цінностей компанії). 

Слід зазначити, що у процесі реалізації членами організаційного утворення 
спільних проєктів виникає необхідність управління знаннями, що включає такі 
етапи: накопичення наявних знань персоналу, розробка та реалізація методів 
відтворення ідей персоналу для розвитку підприємства, створення “банку 
знань” персоналу з метою формування цілісної системи управління знаннями 
на підприємстві, оцінювання знань працівників на предмет доцільності їх 
застосування для реалізації проєктів організації. 

Провідне значення у реалізації функцій організаційної культури відіграє 
керівник підприємства (підрозділу). Будучи координатором та одним із 
учасників команди щодо реалізації проєкту, він використовує нові технології 
навчання й управління колективом, що сприяє розкриттю потенціалу його 
підлеглих і забезпечує вищу ефективність управлінської діяльності. При цьому 
керівник застосовує гнучкий підхід в управлінні колективом, де домінує 
демократичний стиль керівництва. Таким чином, уможливлюється реалізація 
творчої складової в роботі персоналу, створюються умови для виявлення 
неявних знань персоналу.  

Узагальнимо низку факторів, що позитивно впливають на показники 
ефективності діяльності підприємства та створюють умови для сталого 
розвитку в майбутньому: підтримка політики використання знань та ідей 
персоналу, що отримані в результаті командної роботи над проєктом, й тих 
ідей, що запропоновані індивідуально працівником; висока якість 
інформаційного забезпечення діяльності підрозділів підприємства, що беруть 
участь у реалізації нових ідей; забезпечення захисту інформації, що особливо 
важливо для підрозділів, задіяних у дослідженнях та розробках; впровадження 
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ефективного мотиваційного механізму, що сприятиме розкриттю творчих 
здібностей персоналу та підтримка бажання постійно вдосконалюватися. 
Впровадження гнучкої концепції управлінської діяльності уможливлює 
підвищення ефективності впровадження організаційних змін на підприємстві 
шляхом:  

–  удосконалення положень корпоративного кодексу, що стосуються 
навчання персоналу, підтримання відносин партнерства, зацікавленість у 
взаємодії з представниками інших організацій та установ в якості учасників у 
спільних проєктах.  

–  відкритість та гнучкість системи управління, що передбачає, зокрема, 
можливість залучення висококваліфікованого персоналу до участі в проєктах із 
метою обміну набутими знаннями та досвідом. 

Таким чином, основою сталого розвитку компанії є впровадження 
технологічних та управлінських нововведень, створення сприятливого 
психологічного клімату в колективі, як прояви організаційної культури, що 
сприяють підвищенню продуктивності праці персоналу. Ці фактори виступають 
рушійною силою для формування нових напрямів діяльності компанії з метою 
отримання економічного і соціального ефектів. На наш погляд, для 
забезпечення гармонійного розвитку підприємства та отримання вищого 
соціального ефекту важливе значення має підтримання корпоративного духу, 
єдності та збереження цінностей компанії, носієм яких стає кожний працівник. 
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В умовах постійних динамічних змін зовнішнього середовища та 

переходу до економіки знань підприємства стикаються з необхідністю 
формування системи безперервного навчання власного персоналу, що є одним 
із визначальних факторів його розвитку в довгостроковій перспективі. Проте на 
шляху до побудови та оптимізації такої системи необхідно враховувати 
особливості роботи із представниками різних поколінь у колективі, оскільки 
вони поділяють відмінні цінності, прагнення та моделі поведінки. Особливо це 
актуально за умови зміни частки їх представників у структурі персоналу, що 
зумовлює необхідність перегляду існуючих підходів до навчання та 
формування нових, задля забезпечення оптимального рівня їх ефективності. 

Уперше теорія поколінь була запропонована американськими  вченими 
Н. Хоувом та В. Штраусом у 1991 році. Вони наголошували, що конфлікт 
поколінь виникає не стільки через вікову різницю, скільки через відмінності у 
цінностях. Крім того, на формування окремого покоління впливають такі 
фактори, як: масштабні історичні події, набори гасел, методи виховання [1, 
с. 278]. За сучасних умов сюди також варто віднести і зміни технологій та 
вплив глобалізації. Відповідно до дослідження NGA HR структура робочої сили 
у світі за поколіннями у 2025 році буде наступною: бебі-бумери – 4,7%, 
покоління X – 31,5%, покоління Y – 43,1%, покоління Z – 20,7%, тоді як у 2030 
році частка покоління X буде складати вже лише 25,3%, покоління Y – 41,3%, 
покоління Z – 33,4% відповідно [2]. 

Поділ на покоління та їх характерні риси, що необхідно враховувати при 
формуванні та вдосконаленні системи навчання персоналу на підприємстві, 
наведено в табл. 1. До розгляду було взято лише ті три покоління, на які 
припадатиме найбільша частка у структурі робочої сили у 2030 році.  
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Таблиця 1 
Характеристика поколінь X, Y, Z* 

Покоління Характерні риси Ставлення до навчання 

Покоління X 
(1965–1980). 

Вік у 2025: 45-60. 
Вік у 2030: 50-65. 

Самостійність; глобальна 
поінформованість; прагматизм; надія на 
себе; баланс між роботою та особистим 
життям; авторитет старшого покоління; 
спрямованість на досягнення власних 

цілей; цінують можливість вибору 

Готові безперервно 
навчатися та займатися 
самоосвітою, вірять у 
цінність сертифікації 

Покоління Y 
(1981–1996). 

Вік у 2025: 29-44. 
Вік у 2030: 34-49. 

Прагнення до творчості та самореалізації; 
обізнаність у комп’ютерних мережах; 

комунікабельність; вміння 
підпорядковуватись; командний дух; 
пошук сенсу в усьому, що роблять; 

загострене почуття соціальної 
відповідальності;  

прагнення до різноманіття;  
орієнтир на негайне зростання 

Цікавлять практичні 
інструменти для роботи, 
орієнтовані на постійний 
саморозвиток, шукають 
нові виклики та способи 

себе проявити 

Покоління Z 
(1997 і далі). 

Вік у 2025: ≤ 28. 
Вік у 2030: ≤ 33. 

Інтегрованість до Інтернет-простору; 
незалежність; зневага до авторитетів; 

уміння конкурувати; глобальний фокус 
мислення; швидка робота з інформацією; 
соціальна відповідальність; схильність до 

раннього працевлаштування; поточний 
результат важливіший за довгостроковий, 

страх пропустити щось важливе 

Прагнуть до 
безперервного навчання 
та самоосвіти, бажають 

розвиватися у різних 
напрямах. Не можуть 

довго концентрувати свою 
увагу на чомусь одному 

*Джерело: складено автором на основі [1; 3; 4; 5]. 
 

Отже, ураховуючи різницю у цінностях та стимулах різних поколінь, 
персоналу підприємствам варто адаптувати власну систему навчання персоналу 
для забезпечення її ефективності. І тут варто зробити особливий акцент на 
таких поколіннях, як Y та Z, оскільки саме вони формуватимуть основу робочої 
сили та задаватимуть правила гри. 

Представники покоління Y зорієнтовані на постійний саморозвиток та 
прагнуть до нових викликів, тому для них варто використовувати ротацію, що 
дає змогу вийти із зони комфорту й отримати нові навички та знання у 
суміжній сфері. Оскільки такі працівники бажають отримати практичні 
інструменти для виконання службових обов’язків, то для них варто 
організовувати різноманітні майстер-класи і тренінги. Також для покоління Y 
ефективним виявляється наставництво, за якого швидко може бути переданий 
практичний досвід та забезпечуються регулярне спілкування із працівником та 
відслідковування його успіхів. План розвитку кожного працівника має бути 
персоналізованим та максимально орієнтованим на його потреби. 

Покоління Z значною мірою спрямоване на формування конкретних 
навичок, які не обов’язково зумовлені визначеною посадою. Вони прагнуть 
отримати широкий спектр умінь у суміжних, або навіть зовсім незнайомих 
сферах, чого можна досягти за рахунок перехресного навчання. Також це 
покоління звичне до різноманітних соціальних мереж та віддає перевагу 
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перегляду коротких відео, відтак важливим є впровадження та використання 
відео-навчання, що є зручним і звичним форматом отримання нової інформації. 
Для утримання уваги та більшого залучення варто використовувати також 
різноманітні імерсивні технології, такі як віртуальна та доповнена реальність, 
що уможливлюють максимальне занурення працівника у процес навчання. 
Ураховуючи, що для цього покоління складно концентрувати увагу на чомусь 
одному протягом тривалого часу, слід звернути особливу увагу на 
мікронавчання, що полягає у дозуванні інформації невеликими порціями, які 
легко сприймаються. Покоління Z розуміє цінність і необхідність соціальної 
взаємодії, тому важливо забезпечувати групове навчання, що включає в себе 
активне обговорення, наприклад, рольових ігор, хакатонів, кейс-завдань. 

Таким чином, у побудові ефективної системи навчання персоналу на 
підприємстві є важливим урахування особливостей і цінностей представників 
різних поколінь. Необхідно комбінувати традиційні (вже звичні) методи 
навчання із більш сучасними, наприклад, такими як відео-навчання, 
мікронавчання, навчання із використанням імерсивних технологій.  
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Складовою сучасних глобальних змін є радикальні перетворення всіх 
сфер діяльності, які зумовлені трансформацією економіки в господарський 
механізм ринкового типу, що потребує виявлення всебічного потенціалу, 
акумульованого у феномені менеджменту, орієнтованого на знання. Світ 
управління змінюється надзвичайно швидко, тому важливо постійно 
оновлювати менеджерські навики і підтримувати професійні управлінські ноу-
хау в актуальному стані. У процесі управління виокремлюються потреби та 
інтереси людей, команд, колективів, суспільства; відповідно до них 
формулюються цілі та завдання виробничих і соціально-економічних систем, 
визначаються, створюються й розподіляються ресурси для досягнення 
окреслених цілей і завдань, організовується сумісна праця. 

Суспільство, орієнтоване на знання, характеризується співіснуванням 
комплексу філософсько-методологічних концепцій і наявністю в кожній із 
конкретно-наукових сфер буття низки підходів до пізнання, методів та 
інструментів генерування нових знань, які становлять концептуальний базис 
управління знаннями (рис. 1) [2]. 
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Знання є результатом пізнавальної діяльності індивіда, наділеного 
інтелектом, чи спеціального інтелектуального пристрою (штучний інтелект, 
квантовий чи когнітивний процесор тощо), який відображає його гіпотетичне 
і/або реалістичне усвідомлення явищ чи закономірностей, символьно 
репрезентованих у знаковій формі чи абстрактних образах. Це один із 
прикладів загальнофілософського, достатньо коректного, але водночас, певною 
мірою, безкорисного з практичної точки зору, визначення. Знання – це 
інформаційна сутність, що використовується інтелектуальною системою 
(індивідом, наділеним інтелектом; ОПР, експертом, фахівцем тощо) чи 
спеціальним пристроєм (штучний інтелект, квантовий чи когнітивний процесор 
тощо) за певними правилами, відповідно до визначених процедур та з 
урахуванням (свого і/або інших індивідів) ставлення (розуміння, схвалення, 
ігнорування, погодження, заперечення тощо). 

Отже, із цього слідує, що керування об’єктом – це синергія узгоджених 
взаємодій людських, структурних і ринкових авуарів, результатом якої 
формуються передумови до виникнення додаткової вартості (під додатковою 
вартістю розуміється інтелектуальний капітал/потенціал) [2]. 

Очевидно, що нині не існує універсальної технології формалізації 
(фіксування, способів “компресії”, наочного представлення тощо) знань у 
певній формі. Це зумовлено, певною мірою, недостатнім усвідомленням 
процесів створення нового знання. Одним із підходів, що випливає із 
визначеного вище поняття “знання”, є виокремлення певної предметної сфери 
знань, в якій буде локалізовано поле знань, що в подальшому буде піддано 
формалізації за обраною “інженером зі знань” формою. Основні фази 
формалізації знань – починаючи з отримання знань від джерела через 
структурування до представлення у певній формі, що в подальшому формують 
поле знань [2]: локалізація знання (текст, документи, таблиці, діаграми, фото, 
відео, експерти, комунікації тощо); ментальні моделі (інтелект-карти, 
концептуальні графи, матриці рішень тощо); моделі представлення знань 
(предикати, фрейми, онтології, семантичні та нейронні мережі тощо). 

Поле знань (Knowledge Field – FK) – це умовний неформальний опис 
основних понять і взаємозв'язків між поняттями предметної сфери (ПС), 
виокремлених із системи знань експерта у вигляді графа, діаграми, таблиці або 
тексту тощо. Поле знань формується при структуруванні розрізнених 
фрагментів знань і є першим кроком до їх формалізації в ментальну модель 
знань про предметну сферу в тому вигляді, в якому вона існує в пам'яті 
експерта-фахівця або в якому її зумів висловити аналітик на деякій “своїй” мові 
[1; 3]. 

Поле знань (FK) є семіотичною моделлю, яка може бути представлена як 
граф, рисунок, таблиця, діаграма, формула чи текст (у залежності від смаків 
інженера зі знань і особливостей предметної області). Особливості ПС можуть 
суттєво вплинути на форму і зміст компонентів структури FK. 
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Узагальнена синтаксична структура поля знань:  
FK = (I, О, М)                                               (1) 

де I – структура вхідних даних, які необхідно обробити і/або інтерпретувати в 
експертній (інтелектуальній) системі; О – структура вихідних даних (результат 
роботи системи); М – операційна модель предметної області, на основі якої 
відбувається модифікація I в О. 

Включення компонентів I та О, до FK зумовлено тим, що їх склад і 
структура присутні в моделі репрезентації (в пам’яті) експерта. Операційна 
модель М може бути представлена як сукупність концептуальної структури Sk 
(понятійна структуру предметної області – статична складова FK), і 
функціональної структури Sf (модель схеми роздумів експерта – динамічна 
складова FK). 

Формування Sk базується на виявленні понятійної структури предметної 
області. Структура Sf включає сукупність понять предметної області й моделює 
основні функціональні взаємозв’язки між поняттями, що утворюють Sk. Саме 
взаємозв’язки і є моделлю та/або стратегією прийняття рішень у даній 
предметній сфері. 

Досягнення цивілізації базуються на безперервному ускладненні 
характеру праці, який, розвиваючи здібності, інтелект, формує інтелект, 
ціннісні орієнтації, рівень і якість життя. Не випадкові, у зв'язку з цим, оцінки 
Міжнародної організації праці (International Labour Organization) про 
пріоритетну роль людини у створенні матеріального і духовного багатства 
суспільства, орієнтованого на знання. У процесі його зростання здійснюється 
безперервний розвиток, створюються передумови для розвитку науки, техніки, 
технологій еволюційними і революційними способами у взаємодії з процесами 
глобалізації. 
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Цінності є фундаментом корпоративної культури, тому компанії все 

частіше звертають увагу на них, як на основу ділової діяльності, незалежно від 
того, зорієнтовані вони на споживачів продукції, співробітників, навколишнє 
середовище чи стосуються інших аспектів бізнесу, таких як інновації, безпека, 
справедливість.  

Відповідно управління цінностями в компаніях стало важливим 
інструментом менеджменту, що свідчить про поступовий перехід від 
управління за інструкціями (MBI) і цілями (MBO) до управління на основі 
цінностей (MBV, Management by Values). В якості доказу переваги управління 
на основі цінностей над попередніми  концепціями, С. Долан і С. Гарсіа [3] 
виокремили включення етичних і екологічних принципів до стратегічного 
управління та діяльності компанії, без чого неможливо уявити собі подальший 
розвиток світової економіки та компаній. Виходячи із цього управління на 
основі цінностей надає можливість сформувати систему стратегічного 
управління компанією, яка здатна забезпечити ефективність діяльності та 
стабільність ніш на ринку товарів і послуг, і є основоположним чинником 
формування її корпоративної культури. 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

103 

У період пандемії питання управління на основі цінностей набуло 
посиленої уваги, оскільки відбулися трансформаційні перетворення не лише у 
бізнес-процесах, а й у сфері управління персоналом та корпоративній культурі. 
У залежності від того, наскільки сильною була система цінностей певної 
компанії, то відповідно їй більш вдало вдалося запровадити нові підходи до 
управління, долати труднощі, зберегти команду і досягти запланованих 
стратегічних цілей [1]. 

Під поняттям корпоративної (організаційної) культури ми розуміємо 
складну динамічну ієрархічну систему, яка складається із формальної (місія, 
бачення, цінності, які втілені в практиці компанії) та неформальної (соціальні 
взаємозв’язки, рольові моделі, ритуали, важливі історії в компанії) складових, 
які змінюються під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища 
компанії [2].  

Вважаємо за доцільне звернути увагу на дослідження вчених І. Малбашич 
та Н. Посарич [6], які здійснили аналіз змісту місій та “проголошених” 
цінностей компаній Fortune 100 у 2017 році на основі письмових джерел та 
офіційних веб-сайтів компаній та виявили, що у компаніях Fortune 100 цінності 
кланової культури (підтримка) та підприємницької культури (інновації) 
набагато більше підкреслюються, що відображає переваги стосовно гнучкості 
та змін. Далі вони виявили організаційні цінності компаній Fortune 100 
відповідно до моделі цінностей Ш. Шварца. Цей аналіз показав, що для 
компанії Fortune 100 найбільш важливими є цінності самотрансцендентності, за 
якими слідують цінності самовдосконалення та цінності, пов’язані з 
відкритістю та змінами, тоді як найменш присутніми є цінності збереження. 
Відповідно до моделі організаційних цінностей на основі місій у компаніях 
Fortune 100 цінності розвитку та внеску найбільше проявляються та 
пропагуються, тоді як частка цінностей бізнесу у цих компаніях є найменшою. 
Цей аналіз учених засвідчив, що найбільші світові компанії просувають 
принципово інші принципи ведення бізнесу. Оскільки цінності змінюються і 
розвиваються із часом, І. Малбашич та Н. Посарич говорять про “старі” та 
“нові” цінності, поділяючи думку С. Долана, який визначає відмінності між 
організаціями ХХ століття (підтримують культуру контролю) та тими, що 
функціонують у ХХІ столітті (характеризуються культурою навчання та 
розвитку) [4].  

У період пандемії споживачі змінили свою поведінку і вподобання, тому 
компаніям необхідно було зреагувати на ці тенденції та змінити свої стратегії й 
можливості виходу на ринок у відповідь. За даними міжнародної 
консалтингової компанії Deloitte [5], виробникам продукції необхідні 
коригування стратегій у період пандемії. Компанії використовують кризу 
COVID-19 як період можливостей великих змін для вдосконалення всіх 
аспектів структури бізнесу та операцій. Одним із таких актуальних нині пунктів 
є перебудова структури витрат з акцентом на екологічні та соціальні цілі. Так, 
за опитуваннями Deloitte 9 із 10 споживачів кажуть, що пандемія – це 
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“можливість для великих компаній перезавантажитися та зосередитись на 
правильних діях щодо працівників, споживачів, громад та навколишнього 
середовища”. Три із чотирьох заявили, що “стратегія розміщення мети поряд із 
прибутком, вираження корпоративних цінностей та звернення підвищеної уваги 
споживачів до стійкості, соціальної справедливості, рівності та екологічної 
свідомості” – це ініціатива, яка займає високе місце у досягненні бажаних 
стратегічних результатів у 2021 році.  

На наше переконання, щоб досягти успіху, компаніям необхідно вносити 
зміни до системи управління на основі цінностей задля досягнення цілей якості, 
безпеки, сталого розвитку, соціальної справедливості, рівності та екологічної 
свідомості. Задля усталення нових цінностей компаніям необхідно формувати 
високий рівень довіри до працівників та споживачів, що, крім компетентності, 
вимагає від них прояву гуманності та забезпечення прозорості, здійснюючи 
надання інформації як “зверху-вниз”, так і “знизу-вгору” різними каналами. 
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Український ринок косметичних продуктів досить сильно відрізняється 

від глобального. Перш за все він є відносно невеликим за обсягами навіть 
порівняно з аналогічними ринками країн СНД. Як наслідок, він 
характеризується меншою динамічністю. Але так само, як і на глобальному 
рівні, український ринок зберігає тенденцію стійкості до кризових явищ, що 
зумовлено низкою факторів: зростаючим споживчим попитом, охоплені ринком 
різних цільових аудиторій відносно їх доходу тощо.  

Ринок в Україні складається із декількох основних гравців-ритейлерів, 
але при цьому має значну роздрібненість офіційних постачальників брендів. 
Водночас більшість підприємств на цьому ринку, незалежно від того, чи є вони 
частиною портфеля великих холдингів, одиночними брендами, або ритейл-
гравцями чи дистриб’юторами – виявились не готовими, а згодом і не здатними 
до швидкого впровадження цифрових рішень у відповідь на виклики глобальної 
пандемії. Проблема негнучкості цих підприємств та рівень впливу людського 
фактору на прийняття рішень у плануванні є критично ризиковими. 
Незаперечний факт, що криза пандемії COVID-19 не буде такою ж легкою для 
подолання цією індустрією, як у попередні кризові роки (2001 р., 2008 р.), а 
зниження продажів буде мати щонайменше позначку в 35% за попередніми 
прогнозами експертів [2].  

Важливою особливістю цього ринку є запровадження і розвиток 
технологій електронної комерції, які більшість експертів нині описують як 
базову необхідність, а не вимогу майбутнього. На рис. 1 зображено 
споживацькі звички поділені за чотирма типовими віковими групами: бебі-
бумери, покоління Х, міленіали та покоління Z у 2019 році – перед настанням 
пандемії та її наслідків. 
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Рис. 1. Споживацькі звички за віковими групами глобального ринку 

косметичних продуктів (категорія «декоративна косметика»), 2019 р.* 
*Складено автором на основі [2] 

 
На більшості основних ринків індустрії краси до кризи, спричиненої 

COVID-19, покупки офлайн становили до 85 відсотків покупок косметичних 
товарів із деякими відхиленнями за підкатегоріями. Навіть міленіали та 
покоління Z, які за статистичними даними більш схильні до покупок в 
Інтернеті, на цьому ринку у 60 випадках зі 100 придбають товар офлайн. 
Споживацькі преференції не зазнали суттєвих змін, але можливості для їх 
реалізації через закриття торгових точок  унаслідок пандемії COVID-19 
змушують гравців цього ринку задуматися про комфортну трансформацію 
«споживацького вибору» [1].  

Таким чином, на ринку косметичних продуктів наразі основним 
завданням є адаптація споживацького попиту під нові виклики, не слідування 
загальній тенденції повної діджиталізації (повного переходу на e-commerce, 
намагання посилити показники ефективності у швидкості доставки, зменшення 
елементів, притаманних офлайн комунікації), як у деяких більш волатильних 
індустріях.  

Натомість особливістю роботи з електронною комерцією на ринку 
косметичних продуктів є адаптація досвіду споживача. Тенденції до COVID-19 
були такими, що зростала персональна взаємодія бренду та покупця. Тепер, 
завдяки технологіям, бренди намагаються максимально зімітувати комунікацію 
із прямим споживачем. Це прискориться через створення веб-сайтів брендів, 
повноцінних платформ у соціальних медіа, можливості віртуального досвіду 
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покупця. Гравці індустрії краси визначають пріоритети, цифрові канали для 
захоплення та перетворення уваги існуючих та нових клієнтів, збільшення їх 
залучення. З операційного боку збільшується використання штучного інтелекту 
для тестування, виявлення тенденцій та налаштування кастомізації. Окремої 
уваги потребує такий аспект, як турбота про безпеку та гігієну, яку принципово 
порушує тестінг продукції.  

Отже, можна зробити висновок, що темпи впровадження інновацій на 
ринку косметичної продукції прискорюються. Як демонструє нинішня криза, 
спричинена COVID-19, світ може швидко змінитися, вносячи значні зрушення 
у споживчий попит. У деяких випадках пропозиція не може вчасно 
задовольнити наявний попит на цьому ринку. Ще до початку пандемії ринок 
косметичних продуктів, як глобальний, так і особливо український, зазнавав 
впливу від масштабного переосмислення загальної доцільності та переоцінки 
наявних інноваційних продуктів, особливо у контексті широкого застосування 
сучасних цифрових технологій, що наразі отримало логічного прискорення 
через обставини, спричинені пандемією. 
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Новітні виклики та складно прогнозовані умови функціонування й 

довгострокового розвитку сучасних організацій ставлять перед ними нові 
вимоги: з однієї сторони, пошуку можливостей їх адаптації до змін зовнішнього 
середовища та забезпечення конкурентоспроможності, а з іншої – проведення 
змін на основі використання технічних, технологічних, організаційних, 
виробничих та інших видів інновацій (розроблених власними силами чи 
придбаних), у тому числі й управлінських. Вирішення таких завдань потребує 
наявності відповідних зовнішніх і  внутрішніх умов, а також здатності сучасних 
організацій змінюватися.  

Підвищення конкурентоспроможності сучасних організацій може бути 
досягнуто за сприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів, зокрема: 

–  рівня державного регулювання та розвитку економіки країни; 
–  гармонійності нормативно-правової бази; 
–  стану та напрямів внутрішніх реформ; 
–  ефективності діяльності антимонопольного комітету; 
–  забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, 

управління; 
–  використання наукових підходів до стратегічного менеджменту та 

стратегічного маркетингу; 
–  застосування високотехнологічних методів виробництва та 

високотехнологічних процесів;  
–  ефективного управління нематеріальними активами; 
–  наявності ефективної системи формування та стимулювання попиту на 

товари/послуги; 
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–  стану ресурсного потенціалу (технічного й технологічного оснащення, 
кадрового забезпечення, фінансових та інноваційних можливостей тощо); 

–  застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-
цільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.); 

–  розгляду взаємозв’язків функцій управління будь-яким процесом на 
всіх стадіях життєвого циклу організації; 

–  своєчасного виявлення й оцінювання ризиків (виробничі, комерційні, 
інноваційні, управлінські тощо); 

–  формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності 
різних об’єктів; 

–  та інших [3; 4]. 
Сучасні тенденції розвитку української економіки та об’єктивні 

глобалізаційні прояви світової економіки вимагають від суб’єктів 
господарювання виробляти інноваційні функціональні механізми управління як 
єдину передумову їх виживання на ринку, що будуються на засадах 
інноваційної моделі розвитку і впровадження в практику господарювання 
управлінських інновацій. Високий рівень турбулентності ринкового 
середовища спонукає підприємства до побудови конкурентних переваг на 
засадах управлінських інновацій, оскільки традиційні управлінські інструменти 
не забезпечують бажаного ринкового успіху і конкурентного захисту [1]. 

Інновація в управлінні може бути визначена як помітний відхід від 
традиційних принципів, процесів і практик управління або відхід від звичайних 
організаційних форм, який суттєво змінює спосіб виконання управлінської 
діяльності [5]. Зазвичай управлінська діяльність включає аналіз управлінської 
ситуації, постановку цілей, складання планів, узгодження зусиль, прийняття 
рішень, мотивацію, координування діяльності, розподіл ресурсів, отримання й 
застосування знань, побудову та розвиток відносин (в організації та за її 
межами), виявлення й розвиток талантів, контролювання управлінської 
діяльності.  

Управлінські інновації створюють сильні конкурентні переваги сучасного 
бізнесу і змінюють звичні принципи, процеси, структуру і практику 
менеджменту, удосконалюють способи та інструменти, якими володіють 
менеджери і впливають, перш за все, на управлінські процеси [1]. Сутність 
управлінських інновацій полягає в новому знанні, втіленому в теорії та 
практиці управлінської діяльності, тобто в управлінських процесах, технологіях 
та структурах. 

Інновації в принципах та процесах управління можуть створити 
довгострокову перевагу та привести до різких змін у конкурентній позиції. За 
останні 100 років управлінські інновації більше, ніж будь-які інші інновації, 
дали змогу організаціям подолати нові пороги ефективності [5].  

Управлінські інновації забезпечують створення довготермінових переваг, 
якщо вони:  

–  базуються на нових принципах, що кидають виклик традиційному 
управлінню; 
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–  є системними і включають великий спектр методів і процесів; 
–  є частиною безперервного процесу нововведень [2]. 
Управлінські інновації мають низку особливостей, а саме: значну 

невизначеність результатів, вимагають суттєвих інтелектуальних зусиль, 
значний термін окупності, наявний опір управлінським змінам тощо. Проте 
серед дванадцяти інновацій, які сформували сучасний менеджмент, найбільш 
примітними нововведеннями за період із 1900 по 2000 роки, є: науковий 
менеджмент (дослідження часу і руху), облік витрат і аналіз відхилень, 
лабораторія комерційних досліджень (індустріалізація науки), аналіз 
рентабельності інвестицій і планування капітальних вкладень, бренд-
менеджмент, управління великомасштабними проєктами, розвиток лідерства, 
промислові консорціуми та інші [5], які підтверджують вагому роль 
управлінських інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності організацій.  

В умовах постійних змін та посилення конкуренції на ринках, сучасні 
організації прагнуть мати конкурентні переваги та якомога довше їх 
утримувати, задля чого вони повинні посилити свій інтерес до впровадження 
управлінських інновацій, пов’язаних, наприклад, із новою технологією 
управління, нетрадиційними стратегіями тощо. Майбутні дослідження мають 
вивчити ці аспекти управлінських інновацій, щоб надати практикам всебічне 
розуміння інноваційного процесу.  

 
Список використаних джерел: 

 

1. Августин Р.Р., Деміків І.О. Управлінські інновації як чинник 
підвищення конкурентоспроможності підприємств. Ефективна економіка. 
2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7815 [дата 
звернення: 30.06.2021].  

2. Давлєтбаєва Н. Упровадження управлінських інновацій на 
підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх 
конкурентоспроможності. Галицький економічний вісник. 2015. Том 48. № 1. 
С. 48–54.  

3. Кадирус І.Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на 
неї впливають. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/efek_2014_5_104 [дата звернення: 30.06.2021].  

4. Станіславик О.В., Коваленко О.М. Актуальні шляхи та фактори 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства. Економічний 
форум. 2017. № 2. С. 223–231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_39.  

5. Hamel, Gary. The Why, What, and How of Management Innovation. 
Organizational Culture. From the Magazine (February 2006). URL: 
https://hbr.org/2006/02/the-why-what-and-how-of-management-innovation [дата 
звернення: 30.06.2021].  

 
 
 
 
 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

111 

 
 

Сичова Анастасія,  
аспірантка, 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 

 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ЗМІНИ У ФОРМУВАННІ 
СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ 

 

Ключові слова: бренд роботодавця, привабливість роботодавця, 
стратегія роботодавця.  
 

Anastasiia Sychova, 
PhD student,  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

THE INFLUENCE OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON CHANGES  
IN THE FORMATION OF THE EMPLOYER BRAND STRATEGY 

 

Keywords: employer brand, employer attractiveness, employer strategy. 
 

На тлі наслідків та викликів, спричинених пандемією COVID-19, компанії 
впроваджують кардинально нові підходи в управлінні персоналом. На перший 
рівень виступають задачі у сфері управління людським капіталом [1]. 
Керівники змінюють свій підхід до розробки стратегії управління персоналом 
зосереджуючи увагу на стратегію розвитку внутрішнього та зовнішнього 
бренду роботодавця. Це дає змогу компаніям краще адаптуватися до нових 
реалій, зменшити плинність персоналу, впливати на утримання персоналу і 
зменшення витрат на підбір персоналу. 

За даними дослідження Society for Human Resource Management [2] 
кандидати на ринку праці під час пандемії коронавірусу шукають:безпеку, 
адаптивність і стабільність.У час кризи, пов'язаної з пандемією, роботодавцям 
важливо продемонструвати:  

1. Прозорість процесів управління персоналом (набір персоналу через 
соціальні мережі, внутрішній портал компанії, відкритість до інформації про 
цілі та стратегічні напрями компанії, зворотній зв'язок від керівництва). 

2. Адаптивність бізнес-процесів (гнучкий графік, зміна процесу 
адаптації персоналу, зміна структури компанії). 

3. Інклюзивність бізнесу (розробка і застосування конкретних рішень, які 
дають змогу приймати участь у розробки стратегії бізнесу кожному 
співробітнику, система розвитку талантів у середині компанії). 

Бренд роботодавця як ніколи стає важливим вектором розвитку компанії, 
актуалізується розгляд питання оновлення стратегії розвитку бренду 
роботодавця під впливом пандемії коронавірусу.  
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Ключовими складовими оновлення стратегії розвитку бренду 
роботодавця, на нашу думку, є: 

1. Безпека – на першому плані в стратегії внутрішнього бренду 
роботодавця компанії має стати саме безпека, яка дає змогу утримати персонал 
і надати безпечні умови для виходу бізнесу із дистанційної роботи. Безпека в 
стратегії розвитку бренда роботодавця може проявлятися в наступних 
складових: 

–  внесення змін до ціннісної пропозиції роботодавця, визначення 
пріоритету безпеки персоналу комунікаційній політиці під час підбору 
персоналу і в політиці внутрішніх комунікацій із персоналом компанії;  

–  внесення змін до опису вакансій, у розділі “Переваги роботи в 
компанії” зазначення наступних пунктів: надання лікарняних листів, 
слідкування за психічним здоров’ям персоналу (власний психолог), можливість 
гнучкого графіку роботи, вакцинація і тестування на коронавірус за рахунок 
компанії, наявність власного медпункту [4]; 

–  оновлення соціального пакету компанії, внесення медичної страховки 
для всього персоналу. 

2. Орієнтація на навчання та кар'єрний розвиток усередині компанії – 
кандидати на ринку праці при виборі роботодавця шукають стабільності та 
можливості побудувати кар’єру [5], а компанії-роботодавці під час пандемії 
коронавірусу стикнулися з питанням скорочення бюджетів на підбір персоналу. 
Впровадження стратегії внутрішнього навчання і розвитку персоналу та 
побудова прозорої процедури розвитку кар'єри всередині компанії дасть змогу 
утримати існуючих співробітників і популяризувати бренд компанії назовні, що 
уможливить зниження витрат компанії. 

3. Інклюзивність і готовність до змін – активна внутрішня і зовнішня 
політика компанії, збереження внутрішніх талантів, надання зворотного зв'язку, 
підтримання ідей співробітників, створення корпоративної культури, відчуття 
належності та цінності співробітника в компанії, формування безпечного 
середовища для персоналу. 

4. Соціальна відповідальність – реалізація ініціатив для допомоги 
співробітникам та їх сім'ям, клієнтам компанії, а також країні загалом подолати 
наслідки пандемії коронавірусу. 

Отже, під час пандемії та в постковідний період постає важливе питання 
приділення часу на внесення змін до стратегії формування бренду роботодавця, 
як пріоритет у загальній стратегії компанії. Компанії, які забезпечують 
інтеграцію програм добробуту, безпеки, прозорості, соціальної відповідальності 
та інклюзивності, як на рівні кожного працівника і команди, так і на рівні 
організації загалом, будуть здатні побудувати стале майбутнє в постковідний 
період у бізнесі. 
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Цифровий маркетинг відрізняється від Інтернет-маркетингу 

можливостями взаємодії із цільовою аудиторію через онлайн канали (сайти, 
електронна пошта, Інтернет-магазини, блоги, соціальні мережі, мобільні 
додатки тощо) та офлайн-канали (sms/mms, рекламні дисплеї, цифрові POS).  

Якщо раніше компанії будували відносини зі споживачами вертикально 
(від компанії на ринок), то нині ці відносини стали горизонтальними: ринок 
пропонує ідеї, а компанії розробляють і комерціалізують інновації. Ф. Котлер 
зазначає, що у цифровому маркетингу клієнтів розглядають як друзів і 
партнерів зі спільної творчості, клієнти стають соціально пов’язаними один з 
одним у горизонтальних мережах громад, які утворюють нові сегменти [2]. 
Дієвими інструментами просування товарів компаній стають такі соціальні 
мережі, як Facebook, YouTube, Twitter, соціальна мережа для професіоналів 
LinkedIn тощо.  

Для будь якої компанії відчутними стали наслідки локдаунів, 
спричинених поширенням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19. У 
цих умовах світ ставав більш діджиталізованим, а компанії змушені були 
переводити всю свою діяльність з офлайн середовища в онлайн, 
використовуючи новітні технології цифрового маркетингу. Відтак постає 
завдання систематизації найсуттєвіших відмінностей традиційного (офлайн) 
маркетингу та цифрового (онлайн) маркетингу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Відмінності традиційного та цифрового маркетингу* 

Традиційний (офлайн) маркетинг Цифровий (онлайн) маркетинг 
1 2 

Вертикальні відносини зі 
споживачами 

Горизонтальні відносини зі 
споживачами 
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Продовження табл. 1 
1 2 

Сегментування й таргетування Співпраця з мережами громад, які є 
новими сегментами 

Сегменти ринку формуються за 
традиційними фактори й критеріями 
сегментування 

Впливові цифрові субкультури YWN 
(молодь, жінки, “громадяни 
Інтернету”) 

Позиціювання й диференціювання, 
імідж бренду 

Інформування про характер та 
кодифікацію бренду – бренди стають 
динамічнішими в умовах скорочення 
життєвого циклу продуктів за впливу 
інноваційних технологій (змінюється 
зовнішня атрибутика бренду, а не 
його “ядро”) 

Традиційне CRM  – орієнтоване на 
компанію (спілкування із клієнтами 
через електронну пошту та колл-
центри) 

Соціальне CRM – орієнтоване на 
клієнта (клієнти ініціюють 
спілкування за допомогою запитань у 
соцмережах) 

Тактичний маркетинговий комплекс 
(класична модель 4P – продукт, ціна, 
місце, просування) 

Взаємопов’язаний маркетинговий 
комплекс 4С (спільне створення, 
динамічне ціноутворення, залучення 
спільноти й діалог)  

Прямий, персональний, 
воронкоподібний шлях покупця за 
моделлю 4А (знання, ставлення, дія, 
повторна дія) 

Новий спиральний шлях покупця за 
моделлю 5А (знання, вплив, 
запитання, дія, пропаганда) 

Маркетинг 1:0 – орієнтований на 
продукт; маркетинг 2:0 – 
орієнтований на клієнта 

Маркетинг 3:0 – людиноцентричний 
маркетинг як основа для формування 
привабливості бренду у цифровій 
економіці використовуючи цифрову 
антропологію (“соціальне слухання”, 
“емпатичне дослідження” та 
нетнографію) 

*Складено автором на основі [2; 3] 
 

Ураховуючи швидкі темпи інтеграції цифрового маркетингу в систему 
маркетингової діяльності підприємств, можна констатувати, що він уже не є 
якоюсь відокремленою маркетинговою технологією, а стає невід’ємною 
складовою сучасної маркетингової діяльності. Це потребує внесення до 
Національного класифікатора професій нових посад з маркетингу: директор з 
Інтернет маркетингу, проєкт-менеджер, менеджер з пошукової оптимізації, 
контент-менеджер, менеджер з контекстної реклами та ретаргетінгу, менеджер з 
E-mail- маркетингу, менеджер з маркетингу в соціальних мережах, менеджер з 
мобільного маркетингу, веб-аналітик та розробки їх загальних і фахових 
компетентностей [1]. 



 

Міжнародний форум EFBM’2021 “Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка” 

 

116 

Цифровий маркетинг лише набуває активного впровадження, а вже у 
наукових колах розглядаються тенденції подальшої трансформації маркетингу 
у постцифровий, що передбачає інтегрований підхід до маркетингової 
діяльності, базується на активному використанні цифрових технологій в усіх 
сферах та напрямах маркетингової діяльності. 
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