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DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL HIGHER
EDUCATION IN THE CONTEXT OF PLURILINGUAL AND
PLURICULTURAL COMPETENCE
Ruzana Galstyan-Sargsyan, Professor (PhD)
at the Teacher Training Department;
Anne Scharfenecker, Professor
at the Teacher Training Department
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Numerous studies have focused on improving the competences of
future professionals in higher education. However, only a small number of researches analyses the development of plurilingual and pluricultural competences at the inter-university level in online format.
In order to consider the relationship between higher education,
intercultural communication, competences and online cooperation,
we need to return to the principles of the modern university system.
The Bologna Process initiated a change in the higher education
system and contributed to the emergence of the European Higher
Education Area. This community is based on cooperation agreements
between 48 countries aimed at ensuring standards of educational
universality, quality of teaching and training for the digital industry
within the framework of the sustainable development of modern
society.
This paradigm requires dynamic learning systems in which
students participate actively in guided and autonomous training
environment. At this point there is an immediate need to update
disciplinary, interdisciplinary, epistemological and procedural types
of knowledge, to align them with the current skills, attitudes and
values of universities.
The Collaborative Online International Learning (COIL) model
gives not only relevance to the intellectual and professional
development of learners in a foreign language, but also creates safe
and accessible distance scenarios for the development of intercultural
collaboration (Rubin, 2017). Teachers work closely with students
and with their colleagues from partner universities.
The main aim of our research is to develop plurilingual and
pluricultural competence of university students through telecollaboration. The research questions will generally focus on the following
4
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aspects of the development of plurilingual and pluricultural skills
through telecollaboration:
1 What impact have university cooperation policies had on
plurilingual and pluricultural competences?
2 How effective has the use of online learning been in addressing
students’ learning and
Recently, much attention has been focused on an individual’s
competence in more than a single language and their ability to switch
between multiple languages (Polyakova & Galstyan-Sargsyan, 2019).
Communicative competencies are changing hard with changes in the
learning and working environment (Polyakova & Galstyan-Sargsyan,
2019). This phenomenon of intercultural interaction has been referred to as plurilingual and pluricultural competencies. This culture
has led to the ease of communication amongst various individuals
with different means of communication. Among the factors that
reinforce plurilingualism and pluriculturalism are university cooperation policies. Universities have developed various education language policies and language used to ensure that diverse individuals
understand each other despite their home language.
Telecollaboration has led to the advancement of language and
culture learning in higher education. Many institutions have adopted
online means of intercultural interaction and collaboration amongst
students from different classes and those with different cultural contexts in diverse locations (Liaw et al., 2010). Among the experts
facilitating the interaction include educators and facilitators in the
various universities. Among the advantages of Telecollaboration
include the advancement of intercultural experiences, semi-authentic
communication, and the internationalization of higher education
curriculum. Each of these leads to the students’ plurilingual and
pluricultural competencies.
Students learning online may present their differences to other
students in diverse ways, such as the use of photos in social media,
university discussion forums from where students present issues
related to their culture, and presentations regarding their local cultures to foreign audiences. Some universities would also require
students to make videos or posters regarding their cultures and compare other students’ reactions to their cultures and language. Univer- © ПУЕТ -
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sities have also fostered collaborative research amongst students
from diverse cultures and locations. Nonetheless, a shared curriculum that could be presented through lectures by educators and
facilitators also plays a critical role. Such Telecollaboration has
enhanced the interaction amongst students, enhancing their
plurilingual and pluricultural competencies.
Students’ online learning has had a great impact on communication. For instance, students may prefer physical classes over
online courses due to factors such as the lack of motivation and the
inability to understand the material given. Further, communication
amongst students is decreased, making the instructors and other
students feel delineated in their classrooms. Even so, online learning
has been effective in addressing communicative tasks, which demand
verbal and non-verbal actions for the achievement of specific goals
in communication (Isaac et al., 2019). The online presence has a
variety of platforms with which students may utilize to enhance their
communicative tasks, including blogging, tests, worksheets,
discussions, among others.
Online presence has also fostered communication through student
feedback. While it may seem time-consuming, it is important that
learners know that someone checked the work they did. This could
be motivational as they may initiate conversations on how to
improve their communication skills. Some other work could be
automatically reviewed. Such reviews could also help in bolstering
one’s perfect communication skills. However, other items, including
essays, get personalized and detailed feedback, which could be
critical for individual communication.
Just like face-to-face communication, online channels offer good
means for personalized contact with other students and instructors.
As such, instructors get a lot of time to reduce isolation among
students and support their communication. Many universities have
their courses designed in a way that learners can access their instructors and vice versa. It is more often personal, assisting learners in
challenging themselves and pushing through the difficulties in
communication. As such, online presence can make communication
easier in ways such as Telecollaboration, enhancing students’ plurilingual and pluricultural competencies.
6
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METHODS AND TECHNOLOGIES OF
LANGUAGE TRAINING FOR FUTURE
SPECIALISTS IN HUMAN RESOURCES
V. L. Ishchenko, Candidate of Philology Associate Professor;
S. O. Horbuniova, Lecturer
Poltava University of Economics and Trade

Recently, the situation in the field of teaching English in higher
economic educational institutions of Ukraine has changed dramatically, since modern society needs a specialist who can act independently, apply his/her personal tactics and use personal strategies for
getting out of difficult professional situations; employers are primarily interested in an innovation-oriented professional with creative
thinking, who can perceive and actively apply innovative technologies in their professional activities. Today those specialists who are
able to present information at the proper level, explain convincingly,
motivate and motivate are highly appreciated. Proficiency in English
at the proper level is becoming one of the main means of success for
future Human Resource managers in their professional activities.
Today, educational standards first of all emphasize the communicative competence and information literacy of the future specialist
and take these priorities as a basis, which makes it possible to
recognize the importance of the English language at the state level as
- © ПУЕТ -

7

an instrument of intercultural communication, which enables the
citizens of Ukraine to integrate into the progressive European and
world professional community [1]. As a result of the globalization of
the economy, today we have a continuous growth in the popularity of
English as the main language of international business communication throughout the world [2; 3]. Thus, a future entrepreneur, manager, economist must have a sufficient level of English proficiency
to communicate freely with foreign business partners in the issues
connected with business correspondence, signing of mutually beneficial contracts, which in turn can help to improve international trade
and economic situation in Ukraine.
Since the emphasis is gradually changing in order to teach
English to students of economic specialties, the teacher of a foreign
language has to constantly work in a mode of change. In order for
students to form desires and skills for an effective, complete and
fruitful intercultural communication, they need to learn English in
accordance with modern requirements.
In the process of studying English, students majoring in Human
Resource Management are continuously learning informational
activities, namely: to look for the necessary information on a given
topic in various sources in a foreign language, including the Internet;
asses their own thoughts based on their own experience; applying
modern ICT, quickly navigate information field which is mostly in a
in a foreign language. Currently, in the process of teaching English
to future HR specialists, teachers actively and successfully use the
Internet testing systems, Internet tasks, search exercises, an Internet
assessment system, and a survey, which significantly increases the
motivation of students majoring in Human Resource Management
both to study English and to make the learning process more efficient
in general. Also, this approach makes it possible to develop skills in
oral speech in a foreign language in the process of conducting
multimedia presentations, communication, listening skills, using
video and audio podcasts in the classroom.
With regard to the use of video casts as a listening tool, it is
assumed that they significantly improve the skills of understanding a
foreign language by ear. The use of video casts in the learning process is also enables students of economic majors show critical
8
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thinking skills, which is an important learning point. Critical thinking
is one of the types of human mental activity. It is characterized by a
significant degree of perception, comprehension, an objective
approach to the information field around it. From a methodological
point of view, podcasts help develop the skills of speaking a foreign
language. They make it possible to present new vocabulary and
educational material in an interesting way, to enrich the semantic
field and exercise in the language material, to form the socio-cultural
competence of students [3, p. 23]. Podcasts are used not only as material for receptive exercises, as well as with the aim of forming
speaking skills, controlling and training prepared and spontaneous
oral speech and in the classroom, and in the process of independent
work. life.
Cooperative learning (learning in cooperation) and now remains
an important pedagogical technology of teaching English. The
purpose of positional training is to think over, prepare and argue for
a specific position based on a text in a foreign language (forming a
creative interpretation of this educational text in a group, discussing
and controlling the course of the discussion) [2, p. 125]. The advantages of this method are not only the consolidation of lexical and
grammatical material on topics, but also the application of students’
personal experience, the ability to transform knowledge from one
area to another, as well as the formation of communicative foreign
language abilities, teamwork, independent thinking. This method
also makes it possible for students to demonstrate initiative, put
forward a huge number of their own ideas and express them in a
foreign language. Also, it is necessary to emphasize strengthening of
the problematic nature and content of teaching English to students of
economic specialties, the content of training becomes more complex;
the textual educational paradigm is changed to a discursive one,
linguistic situations of real intercultural communication are modeled.
The introduction of ICT into the traditional process of teaching
students of economic specialties in order to increase the effectiveness
of teaching English requires a gradual restructuring of the entire
education system. In European education, a complete transformation
of various foreign language teaching programs is taking place:
- © ПУЕТ -
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foreign language teachers take courses to improve information
literacy, new standards of education are being developed, which fully
take into account the general computerization of society, and access
to information is expanding. In the course of the practice, the
effectiveness and profitability of innovative linguistic educational
technologies that contribute to the formation of critical thinking in
students increase the motivation to learn English are confirmed. Such
innovations form the intellectual and communication skills of
students majoring in Human Resource Management, develop their
creative abilities, and help create a more comfortable learning
environment. Information and communication technologies provide
endless opportunities for students and teachers to work
independently and in cooperation.
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Соціально-економічні умови економіки України потребують
постійної уваги на кризисних ситуаціях у соціально-трудових
відносинах в трудових колективах підприємств країни в умовах
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цифрової економіки. Метою публікації є обґрунтування необхідності існування посередницьких інституції для подолання та
запобігання виникнення соціально-трудових спорів та конфліктів в умовах цифрової економіки. 17 листопада 1998 року відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» [1] та на виконання Указу Президента України, з метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), їх прогнозування та своєчасного вирішення було
створено нову державну структуру – Національну службу посередництва і примирення (НСПП). До цього жоден державний
орган не виконував подібних функцій медіації і створення
НСПП засвідчило прагнення України до побудови моделі державного устрою сучасного зразка.
Таким чином, національна служба посередництва і примирення існує вже 23 роки [2]. Наприклад у 2020 році НСПП [3]
сприяла вирішенню 377 колективних трудових спорів (конфліктів) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 365 – на виробничому рівнях), безпосередніми учасниками яких стали понад 1,4 млн працівників 6 778 суб’єктів
господарювання. Найбільшу кількість КТС(К) було зареєстровано, зокрема, на підприємствах, в установах, організаціях
Львівської (93), Закарпатської (56), Миколаївської (24) та
Волинської (24) областей; серед видів економічної діяльності –
на підприємствах, в установах, організаціях бюджетної сфери
(117), транспорту (37), державного управління (34, що на 36 %
більше порівняно з 2019 роком), машинобудування (27), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (21, що майже у 2 рази
більше, ніж у 2019 році). У результаті заходів, здійснених
НСПП у ході сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх
виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної
плати в сумі 690,8 млн грн або 57 % від загальної суми боргу
(1 млрд 203,5 млн грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій. Загалом, упродовж
2020 року Службою проведено 4 467 примирних процедур,
спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх
- © ПУЕТ -
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виникненню, зокрема 4 200 узгоджувальних зустрічей, 256 засідань примирних комісій та 11 засідань трудових арбітражів.
В ефективній роботі Відділення НСПП у Полтавській області
сприяють позаштатні фахівці НСПП, а саме: 12 осіб трудових
арбітрів (арбітром є співавтор тез), 5 осіб незалежних посередників НСПП та в кожному районі області створені та діють
інформаційно-консультаційний центри НСПП, які приймають
активну участь у здійсненні моніторингу стану соціально-трудових відносин колективів підприємств, установ, організацій області в умовах становлення цифрової економіки в Україні.
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СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Д. І. Безрук, аспірант
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Динамічні зміни, що відбуваються в сучасному світі, вимагають від компаній повноцінного реагування на них та вжиття
відповідних заходів для сприяння розвитку корпоративної
підприємницької діяльності. Бізнес-процеси, визначені цілями
та завданнями підприємства, є основою будь-якої організаційної
діяльності. Завдяки ним гарантується здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з виробництвом товарів та
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послуг. Сьогодні для зміцнення позицій підприємства в ринковій економіці необхідно керувати бізнес-процесом. Саме це і
визначає фактичний інтерес та актуальність обраної теми
дослідження.
При розгляді виробничої та управлінської діяльності термін
бізнес-процес використовується як об’єкт оптимізації та вдосконалення задля підвищення ефективності. Спочатку під процесом
розумілися «будь-які види діяльності в роботі організації»
[2, c. 15]. Таке визначення пропонує В. Демінг. Однак, на наш
погляд, в пропонованому визначенні існують неточності, так як
в цьому випадку процесом вважаються недоцільні операції
(наприклад, такі, що мають один «вхід» і не мають «вихід»).
Друга група вчених вважала, що бізнес-процес являє собою
сукупність видів діяльності (упорядкована сукупність видів
діяльності), у якої обов’язково повинен бути «вхід» (ресурси
процесу) і «вихід» (кінцевий продукт для споживача процесу).
Так, М. Портер вважає, що «бізнес-процес – це сутність, яка
визначається через точки входу і виходу, інтерфейси і організаційні налаштування, частково включаючи налаштування
споживача послуг/товарів, в якій відбувається нарощування
вартості виробленої послуги/товару» [9]. Т. Девенпорт пропонує
такі визначення бізнес-процесу: «набір логічно взаємопов’язаних дій, які виконуються для досягнення певного виходу бізнесдіяльності [6, c. 13]. На думку М. Хаммера, «бізнес-процес – це
сукупність різних видів діяльності, в рамках якої на вході використовуються один або більше видів ресурсів, і в результаті цієї
діяльності на виході створюється продукт, що представляє цінність для споживача» [5, c. 89]. Е. Зіндер визначає бізнес-процес
як «логічні серії взаємозалежних дій, які використовують ресурси підприємства для створення або отримання в доступному для
огляду або передбачуваному майбутньому корисного для замовника виходу, такого як продукт або послуга» [3, c. 57]. На нашу
думку, відповідно до цілей дослідження, автори зосереджується
лише на одному або кількох атрибутах бізнес-процесу.
Наприклад, В. Демінг розглядає бізнес-процеси як цільову
організаційну діяльність; Т. Девенпорт розглядає отримання
- © ПУЕТ -
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продуктів (послуг чи продуктів) як одну з основних цілей
бізнес-процесів; М. Портер розкрив механізм отримання доданої
вартості в бізнес-процесах; Е. Зіндер ототожнює поняття «бізнес-процес» та «проект».
Підводячи підсумок цього та інших визначень, можна зробити висновок, що бізнес-процес складається з набору дій, спрямованих на реалізацію бізнес-цілі. Це визначення дуже інклюзивне і охоплює практично всі елементи, що члени організації
зобов’язуються виконати, дотримуючись досягнення цілей.
У вітчизняній економічній літературі також пропонується
безліч визначень поняття «бізнес-процес», що доповнюють один
одного, однак загальновизнана єдність формулювання даного
поняття відсутня. Так, Кифяк В. І. вважає, що бізнес процес – це
«певна діяльність, яка обов’язково має мету, певні напрями,
вхід, наявні ресурси та результат, тобто те, що описує початкову
мету роботи процесу» [4, c. 89]. В. Горлачук вважає, що бізнеспроцес є «систематизованим, послідовним виконанням алогічно
пов’язаних та взаємозалежних завдань із використанням ресурсів, що забезпечують виробничу діяльність, для створення продукції, яка має споживчі цінності для клієнта» [1, c. 67]. Таким
чином, бізнес-процес розглядається в різних аспектах, але при
цьому прослідковується переважна єдність у тлумаченні терміну. Усі визначення об’єднує насамперед акцентування уваги
на тому, що бізнес-процеси є безперервними, мають певні входи
і виходи. На нашу думку, бізнес-процес – це послідовність певних видів робіт, процедур у просторі та часі, котрі забезпечують
процес перетворення ресурсів на готовий продукт.
Існує багато способів класифікації бізнес-процесів. Сьогодні
багато вчених чи дослідників розробляють методології та класифікації бізнес-процесів. Дослідники розглянули моделі та
типи бізнес-процесів з різних точок зору. Д. Забжек визначив їх
як зовнішні процеси (клієнти, маркетинг, продажі та післяпродажні послуги) та внутрішні (процеси виробництва та розповсюдження) [10, c. 589]. Н. Левелін вважає, що це операційний
процес, що супроводжує метод, який використовувала організація розробляючи свої стратегії, створюючи та виробляючи свої
14

- © ПУЕТ -

продукти та послуги на додаток до маркетингу та продажу цих
продуктів [8, c. 227]. І. Гіллот поділив процеси на чотири групи
відповідно до мети: інтеграційні процеси, процеси людини або
співробітництва, процеси прийняття рішень та процеси документування [7, c. 45].
Таким чином, бізнес-процес у широкому розумінні характеризується низкою структурованих операцій, які дозволяють
виконувати відповідну діяльність на кожному етапі життєвого
циклу бізнесу. Бізнес-процес може бути представлений набором
різних видів діяльності. На початкових етапах цієї діяльності
використовуються окремі або декілька ресурсів, і, нарешті, цінні
для споживачів продукти з’являються на завершальній стадії.
Бізнес-процеси, визначені в структурі життєвого циклу організації, ґрунтуються на наступних вимогах до певних економічних
одиниць організації: для бізнес-процесів можна визначити та
окреслити відповідні межі, тобто визначити, які стосуються бізнес-процесів, а які – ні; продукти (послуги), отримані в результаті внутрішньої діяльності, повинні мати кінцевих споживачів
всередині чи поза компанією; межі бізнес-процесів не визначаються технічними або функціональними принципами, а базуються на вимогах споживача. Бізнес-процеси можуть значно
підвищити ефективність бізнесу в будь-якій сфері. Бізнес-процес – це унікальний інструмент, який дозволяє переглядати ззовні вузькі місця та недоліки, покращувати діяльність підприємства та оптимізувати її, коли це необхідно. Технологія опису
бізнес-процесів може забезпечити ясність та зрозумілість кожної
бізнес-операції, допомогти проаналізувати результати різних
збоїв, які можуть статися на певному етапі виконання роботи, а
також знайти помилки та вчасно їх виправити. Основним атрибутом бізнес-процесу є те, що він являє собою сукупність взаємопов’язаних і обмежених дій, що визначаються відносинами,
обмеженнями, ресурсами та мотивацією в обмеженій сукупності
суб’єктів та об’єктів. Ці суб’єкти та об’єкти об’єднуються у
систему для задоволення загального попиту і отримати кінцевий
конкретний результат власного споживання.
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НЕРІВНОСТІ
МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ДОХОДІВ НА РИНКУ ПРАЦІ
С. М. Бервено, аспірант кафедри економічної
теорії та економічних методів управління
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Нерівність доходів в останні десятиріччя набула глобального
масштабу, соціальної гостроти та тенденції до зростання. У січні
2020 року організація Oxfam опублікувала черговий звіт для
16
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Економічного форуму в Давосі, в якому наголосила, що економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 вже лише
2 153 людини (світові мільярдери) мали більше багатства, ніж
4,6 мільярда людей [1].
Особливе місце серед різних видів нерівності займає економічна нерівність, під якою розуміють кількісні та якісні відмінності між людьми й окремими групами людей за розмірами
одержуваних ними доходів та накопиченого багатства. Але, на
нашу думку, первинним джерелом економічної нерівності виступає нерівність можливостей, яка свідчить про несправедливість системи розподілу. Нобелевський лауреат А. Сен у своїх
дослідженнях особливу увагу приділив саме взаємозв’язку між
можливостями людини та її матеріальним станом. Він вважав,
що соціальна бідність пролонговує матеріальну та зазначав
необхідність розширювати людські можливості.
У Доповіді ПРООН про людський розвиток 2019 року «За
рамками рівня доходів та середніх показників сьогодення: нерівність в людському розвитку в ХХІ столітті» наголошується, що
нерівність може починатися ще до народження, та багато відмінностей може посилюватися на протязі життя. В таких умовах
нерівність посилюється й набуває хронічного характеру. На
початку 2020 року з’явився ще один фактор негативного впливу
на нерівність – пандемія COVID-19. Про негативний вплив
COVID-19 на нерівність говорять статистичні дані, наведені у
дослідженнях значної кількості міжнародних організацій, та
національні статистичні показники. Наприклад, у звіті МОП
«Глобальний звіт про заробітну плату 2020–2021» відмічається,
що через карантинні обмеження та економічну кризу, яку вони
спричинили, значно зріс рівень безробіття та відбулося урізання
робочого часу. Незважаючи на надану урядами окремих країн
світу допомогу тим, хто постраждав в умовах пандемії, цієї
підтримки виявилося недостатньо, як з огляду на те, що таку
роботи проводили лише в окремих країнах, так й з огляду на те,
що ефективність проведених заходів не завжди була достатньою, для переламу негативного тренду. Звісно, криза найбільш
відчутно вплинула на менш оплачуваних працівників, збільшивши тим самими нерівність у рівнях заробітної плати [1].
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Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку також не
на користь більш рівномірного та справедливого розподілу.
Перш за все мова йде про швидке поширення у світі новітніх
технологій, які суттєво впливають на ринок праці та соціальнотрудові відносини. Новітні технології ведуть до знецінення
багатьох професій, прекарізації праці, зростання вимог до якості
людського капіталу тощо. У конкурентній боротьбі за більш
привабливі робочі місця перемагають робітники, які мають
більш якісні характеристики людського капіталу.
Важливою тенденцією сучасного етапу розвитку є фінансовоекономічна криза, що виникла під впливом пандемії COVID-19
та є, за оцінками експертів, однією найбільш важких глобальних
криз. Як відомо, в умовах кризи більшому негативному впливу
піддаються найбільш вразливі верстви населення. Це стало ще
одним шляхом для посилення нерівності в країнах світу. Слід
зазначити, що в умовах кризи держава менше уваги приділяє
соціальним питанням та подоланню нерівності, спрямовуючи
всі ресурси на подолання негативних явищ в економіці.
Випущена з-під контролю нерівність в цих умовах зростає
загрозливими темпами.
Таким чином можна зробити наступний висновок. Нерівність
можливостей в сфері доходів та ринку праці в ХХІ столітті посилюється. Подолати її без системних заходів лише за рахунок
регулювання перерозподільних відносин неможливо. Нерівність
можливостей, що супроводжує людину з моменту народження
та здатна посилюватися протягом життя, потребує більш глибокого вивчення та особливих зусиль держави та суспільства.
Сучасна держава має прикладати значні зусилля на забезпечення зростання національного людського капіталу. Основним
інструментом має стати виробництво суспільних благ, створення умов для розвитку на інклюзивній основі систем охорони
здоров’я та освіти усіх без винятку людей з рівним доступом до
якісних послуг в цих сферах. Соціальні програми підвищення
рівня та якості життя населення мають включати й окремі
індивідуальні траєкторії, що передбачують врахування безлічі
відмінностей між людьми. Можливості сучасних технологій
18
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вимагають від людства ХХІ століття розв’язання питань стосовно нерівності можливостей як головною вимоги розвитку людського капіталу з врахуванням всіх загальних невід’ємних прав
людини.
Список використаних джерел
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН У КОРПОРАЦІЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЗРОСТАННЯ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ
О. В. Бондар-Підгурська, д. е. н.,
доцент, доцент кафедри менеджменту
Вищий навчальний Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Прагнення до високого рівня задоволення життєво важливих
інтересів (ЖВІ) більшості населення країни, а також виконання
завдання щодо реформування національної економіки в контексті реалізації інноваційно-технологічного розвитку та діджиталізації зумовлюють необхідність переходу до більш прогресивних інструментів, методів, концепцій і напрямів підвищення
ефективності формування соціально-трудових відносин у корпораціях України, спрямованих на становлення нової економіки
– економіки для людей. Так, застосування концепції Корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) бізнесу стає очевидним суттєвим напрямом реформування сфери соціально-трудових відносин, а також підвищення ефективності управління сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки
України (СІСОРЕ) [1] та інтеграційним інструментом здатним
об’єднати всі щаблі та галузі національного господарства.
Прагнення до максимізації прибутку будь-якою ціною, орієнтація на індивідуальний і груповий егоїзм, домінування інноваційних технологій і впровадження суспільно-функціональних
нововведень без урахування їх соціальних і екологічних наслід- © ПУЕТ -
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ків провокують соціально-економічну кризу, в наслідок чого
підвищується напруга в країні, а задоволення ЖВІ переважної
більшості населення стає неможливим. Втрачається довіра до
держави, правлячої еліти, місцевих органів влади, а в суспільстві накопичується масове психічне збудження, що конкретно
виявляється в політичних мітингах, страйках, демонстраціях, і
назріває революційна ситуація, котра вимагає переосмислення
цілей, системи цінностей, ролі та значення в економіці етики та
моралі, взаємозв’язку соціальної відповідальності із НТП.
Реалізація ноосферної та парадигми сталого розвитку України створює платформу для розвитку людського капіталу, а
також докорінно змінює роль корпорацій в економіці, яка у
майбутньому сама перетвориться у корпорацію глобального
масштабу, де бізнес стане інститутом, який бере активну участь
у підтримці соціальної стабільності в суспільстві, а не лише
виступає як провідний прискорювач економічного прогресу.
Саме тому одним із напрямів реформування сфери соціальнотрудових відносин має стати соціальна відповідальність (СВ) –
етичний, моральний, ціннісний аспект поведінки суб’єктів
господарювання, що створить умови для сталого інноваційного
соціально орієнтованого розвитку економічної системи та
позитивно позначиться на рівні задоволення ЖВІ переважної
більшості населення.
Поряд із цим, максимальна ефективність формування соціально-трудових відносин у національних корпораціях і результативність управління СІСОРЕ України, загалом, досягаються шляхом переходу до нових методів макроекономічного
управління, що ґрунтуються на системі оцінки й обліку загальної ефективності інвестицій. Для цього необхідна така інвестиційна політика, яка характеризується новою якістю. Так, відсутність справедливого обліку заробітної плати в параметрах
ефективності інвестицій веде до негативних наслідків, чого не
можна допустити, знаючи, що знання коштують дорожче порівняно з результатами фізичної праці, а також попередити завдяки
нарахуванню її (заробітної плати) не по остаточному принципу, а першочерговому. Тобто, заробітна плата має включатися
не в витрати, а у додану вартість, а темпи її росту не повинні
20
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випереджати темпи росту продуктивності праці. При цьому її
нарахування повинно відбуватися від обсягу реалізації, а не від
обсягу виробництва продукції. Це не боротьба з бідністю, а
шлях до підвищення ефективності виробництва: збільшення
заробітної плати в рік на 10–12 % забезпечує зростання продуктивності праці на 7–9 %, що підтверджено світовим досвідом
цивілізовано розвинутих країн [2].
Разом із тим особливої актуальності набувають питання
розпізнання соціального паразитизму (існування та бажання
ствердитися за рахунок інших, жити за рахунок інших, користуватися благами віднімаючи добуте іншими) як основної перешкоди під час формування ефективних соціально-трудових відносин національних корпорацій як складової СІСОРЕ України
та його профілактика. До складників соціального паразитизму та
його похідних входять: корупція, бюрократизм, рейдерство
(біле, чорне, сіре), антиcоціальні суб’єкти, антиcоціальні дії
і т. п. Так, доцільно виокремити найактуальніші складові антисоціальних дій у національній економіці: 1) інтелектуальне рейдерство (в т. ч. плагіат); 2) гіпертрофована подача інформації;
3) шахрайство; 4) маніпулювання на ЖВІ людини; 5) інформаційний вакуум; 6) «фінансова наркоманія»; 7) нехтування
принципом соціальної справедливості. При чому, нині кібербезпека стає вимогою цифрової економіки.
Зауважимо, що еволюції соціальних і економічних систем
повторюють генезис біологічних, де розвиток одних структур за
рахунок інших неминуче призводить до виродження, а виникла
ракова пухлина губить окремі клітини, а з часом і весь організм.
Точно так відбувається в економіці та суспільстві, де ліберальний принцип індивідуальної вседозволеності стає визначальним,
і такий колектив, суспільство, господарство приречені на руйнування [2]. Тому нині профілактика соціального паразитизму
з метою мінімізації його впливу на господарську діяльність має
стати однією з першочергових завдань під час формування
ефективних соціально-трудових відносин і управління національною економікою на шляху до сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку загалом, а впровадження такого
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механізму управління як «ринок корпоративного контролю»
сприятиме антикорупційній діяльності суб’єктів господарювання.
При цьому очевидним стає доцільність створення моральноетичної національної еліти (ефективного істеблішменту) із числа новаторів і винахідників, а освіта впродовж життя має
виступати напрямом державної політики в контексті реалізації
цілей сталого розвитку, підвищення ефективності формування
соціально-трудових відносин у корпораціях і результативності
управління СІСОРЕ України загалом.
Отже, в умовах зростання викликів і загроз національна
економіка відчуває гостру потребу у серйозних структурних
реформах та глибоких інституційних перетвореннях соціальнотрудової сфери, котрі мають ґрунтуватися на авангардному
баченні шляхів забезпечення стійкого соціально-економічного
розвитку. Кожна країна, навіть із найрозвинутішою ринковою
економікою, як свідчить світовий досвід, потребує активного
втручання держави під час регулювання соціально-трудових відносин, котрі мають найповніше відповідати принципу соціальної справедливості.
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ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ФОНДОВИХ РИНКІВ
М. О. Бурмака, к. е. н., доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

В сучасних умовах дослідження впливу фінансової глобалізації на процеси трансформації систем і моделей фондового ринку
набувають важливого теоретико-методологічного значення і
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актуалізуються як формуванням нової парадигми глобального
фінансового ринку [1, с. 98–104], яке ми спостерігаємо останнє
десятиліття, так і інституційно-структурними змінами глобального інвестиційного процесу, для обслуговування якого власне і
функціонує фондовий ринок.
Традиційно фондовий ринок (або ринок цінних паперів, англ.
securities market) розглядається як сукупність специфічних
ринкових інститутів, фондових посередників та інших суб’єктів
фондової інфраструктури, інвесторів і позичальників капіталу, а
також релевантних взаємовідносин між усіма ними з приводу
обігу різноманітних видів цінних паперів для перетворення
накопичень і заощаджень в інвестиції.
Водночас, фондовий ринок як економічна підкатегорія розглядається як складова фінансового ринку, який, у свою чергу,
складається з кредитного, валютного, грошового, страхового
сегментів, а також включає сфери державних і корпоративних
фінансів.
Загальна типологія моделей фінансового ринку детермінується усталеними композиціями їхніх сутнісних ознак, такими,
як, наприклад, механізмами фінансування довгострокового економічного зростання, співвідношенням основних класів фінансових активів, а також структурою ринку (суб’єктною, інструментарною, регуляторно-правовою). Структура фінансового
ринку надає спрощену уяву про його модель, яка, у свою чергу,
є еквівалентним відображенням складного феномену реальної
дійсності - самого фінансового ринку.
Теоретичне обґрунтування моделі фінансового ринку передбачає виокремлення, аналіз та узагальнення об’єктних і суб’єктних його складових, до яких, з одного боку, відносяться різноманітні фінансові інструменти та продукти – наприклад, цінні
папери, кредити, інші сек’юритизовані активи, з іншого – відповідні фінансові інститути – зокрема, банки та небанківські
фінансові і фондові посередники. Виходячи з цього, модель
фінансового ринку визначається, окрім структури, також превалюючими механізмами фінансування економіки, які забезпечують або банківські, або фондові інститути. В окремих випад- © ПУЕТ -
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ках таке фінансування має змішаний характер, коли банківські
та фондові інститути функціонують в економіці на паритетних
засадах. Тобто, модель постає як похідна запровадженого в
країні механізму довгострокового фінансування процесів функціонування та розвитку національної економіки.
Оскільки фондовий ринок за принципами фінансування
(інвестування) є ізоморфним до фінансового ринку, а за основними інструментарними, інфраструктурними та регуляторними
ознаками постає бієктивним1 відображенням фінансового ринку, припускається, що хрестоматійно типові моделі фінансового
ринку поширюються і на фондовий ринок і навпаки.
Відповідно до загальноприйнятого на сьогодні теоретикометодологічного підходу розрізняються дві основні моделі фондового ринку. Інтерпретуючи основні характеристики, сутнісні
ознаки, механізми функціонування і особливості організації,
міжнародна практика визначила їх, що загальновідомо, як
англосаксонська2 і континентальна3 моделі. При цьому кожна
модель детермінується специфічною сукупністю макрофакторів
і передумов формування і розвитку, притаманних лише конкрет1

У даному випадку використано апарат математичної логіки. При бієктивному
відобра-женні кожному об’єкту однієї множини відповідає рівно один елемент другої
множини. При цьому визначено також зворотне відображення, якому притаманна така ж
властивість. Бієктивне відображення називається ще взаємооднозначним відображенням.
Стосовно фінансового і фондового ринків механізм бієктивного відображення функціонує таким чином; наприклад, кредит – борговий цінний папір (облігація, казначейське
зобов’язання), кредит під заставу – іпотечний цінний папір, валютні деривативи – фондові деривативи, платіж – вексель, банк – інвестиційний банк (фондовий дилер), валютна біржа – фондова біржа і т. д.
2
або модель фондового (публічного, відкритого, ринкового) типу, яка передбачає
домінування в інвестиційних процесах фінансових інструментів фондового ринку
(цінних паперів, насамперед акцій) та фондових посередників у вигляді інвестиційних
банків; тобто, це модель фондового, «ціннопаперового» фінансування економіки; у
зв’язку з тим, що ця модель орієнтована на роздрібного інвестора і формує розпорошену
структуру інвестиційного капіталу, важливого значення набуває інститут права власності і методи її захисту (США).
3
або європейська (німецька, банківська) модель, яка передбачає домінування в
інвестиційних процесах довгострокового банківського кредитування та посилення ролі
універсальних банків; ця модель формує концентровану структуру інвестиційного
капіталу і, як наслідок, борговий (кредитний) характер фінансування економіки (Німеччина, Франція, Швейцарія, Австрія).
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ній моделі, до яких необхідно віднести історичні, політичні,
соціальні, культурно-ментальні, економічні, правові та низку
інших.
У випадку, коли така сукупність ознак не надає можливості
однозначно кваліфікувати національну модель ринку як одну з
вищенаведених або в національній моделі на паритетних засадах
виражені ознаки обох моделей, таку модель називають змішаною4. Процеси фінансової глобалізації наразі додають до цієї
сукупності основоположних факторів ще й такі як рівень співвідношення між реальним та фінансовим (віртуальним) капіталом та параметри інвестиційного потенціалу для кожної моделі.
Сучасна економічна бібліографія містить досить широкий
перелік наукових праць, присвячених дослідженню моделей фінансового і фондового ринків як в інституціональному контексті, так і в контексті функціонування інвестиційного капіталу
і капіталоформування, у яких з використанням низки агрегованих показників фондовий ринок розглядається як цілісний
економічний феномен з акцентом на кількісних і якісних перспективах розвитку цього фінансового сегмента. Однак, такий
дещо тривіальний підхід до моделей був особливо актуальним в
90-х роках минулого століття в умовах швидкого формування
ряду нових перехідних до ринку національних економік і цілком
виправданим для обґрунтованого вибору конкретною країною
(new independent country) тієї моделі фондового ринку, яка найкращим чином відповідала б моделі реформованої національної
економіки.
У ряді наукових праць також досліджуються особливості
двох основних моделей фондового ринку, які найбільш яскраво
представлені в розвинених економіках світу – США [2] і ЄС [3].
При цьому, модель ринку постає у вигляді складної багатопараметральної субстанції з комбінуванням низки зовнішніх і

4
передбачає присутність на фондовому ринку одночасно як банків, так небанківських інвестиційних інститутів, які функціонують на основі банківського і фондового
законодавства з рівними правами і можливостями при проведенні фондових операцій
(зокрема Україна).
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внутрішніх соціально-економічних «реагентів» здебільшого
індивідуального характеру для кожної національної економіки.
Поряд з традиційними алгоритмами функціонування
конкретної моделі фондового ринку в конкретній країні, що
наразі аналізуються науковцями і практиками, в останні десятиліття спостерігається активна трансформація усталених моделей, дифузія різноманітних інфраструктурних компонент, що
каталізується процесами глобальної конкуренції, глобальними
технологічними і ринковими змінами, а також формуванням
нової парадигми глобальних економічних циклів на фоні «розхитування» перспектив світового довгострокового економічного
зростання [4].
Незважаючи на значні наукові доробки у сфері моделювання
фондових ринків, на сьогодні залишається актуальною проблема
формування сучасного адекватного науково-методологічного
апарату, який дозволив би досліджувати новітні тенденції трансформації моделей фінансового і фондового ринків, аналізувати
модифікацію структурних взаємозв’язків між елементами моделей, а також прогнозувати динаміку цих трансформацій для
вироблення стратегій досягнення макроекономічної рівноваги і
збалансованості в умовах перманентних глобальних турбулентностей і криз. Під впливом сучасних процесів мережевізації,
цифровізації і технологізації глобальної інвестиційної індустрії
[5] очевидним трендом наразі постає дифузія усталених ринкових моделей з формуванням на цій основі якісно нових характеристик і ознак, що також обумовлює потребу у дослідженні
феномену трансформації моделей фондового ринку.
Нові наукові підходи в дослідженні і аналізі сучасних процесів моделювання фондових ринків з використанням міждисциплінарного інструментарію в рамках існуючих закономірностей та з урахуванням особливостей еволюції соціально-економічних систем і суспільно значимих факторів визначатимуть
нові алгоритми діяльності фондової індустрії, суттєво ускладнені турбулентністю глобальної економіки, у тому числі, і в
зв’язку з пандемією COVID-19.
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Прикладний характер такого інструментарію має передбачати насамперед можливість наукового прогнозування еволюційних процесів трансформації динамічних моделей фондового
ринку. Розглядаючи трансформацію цих моделей як окремий
процес, який також можна моделювати, то результатом досліджень мають стати алгоритми формування найбільш адекватних
моделей, які дозволять складати довгострокові прогнози розвитку широкого кола соціально-економічних процесів.
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УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Голубець, аспірант кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

За визначенням Великого Енциклопедичного словника, модернізація означає зміну, вдосконалення, що відповідає сучасним умовам [2].
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Аналіз попередніх досліджень дає змогу зробити висновки,
що характерними рисами сучасних розвинутих країн є високоефективна економіка, технологічна модернізація, розвинута
сфера інновацій, низька диференціація доходів, потужний середній клас, висока цінність громадянської свободи, соціально-правовий захист населення, розвинута система відтворення людського потенціалу.
Основним імперативом, що визначає розвиток сучасного
суспільства, стає його гуманізація, тобто спрямованість на прогрес людини. Гуманізація економіки пов’язана з докорінними
змінами характеру праці і типу працівника, його ролі у створенні та накопиченні багатства, прогресі суспільства [3, c. 5].
Науковці дійшли висновку, що найбільш активним елементом, що призводить до розвитку, є продуктивні сили. Саме
вони, досягнувши певного рівня розвитку, змінюють виробничі
відносини. Основною продуктивною силою суспільства, що
приводить у дію машини та механізми, а також змінює їх, є
людина. Відповідно, уся еволюція економічного розвитку
спирається на еволюцію людини.
Практика індустріально розвинутих країн показує еволюцію суспільного виробництва у бік його соціалізації та гуманізації.
Г. Беккер першим запровадив поняття людського капіталу на
макрорівні. Людський капітал підприємства він визначив як
сукупність навичок, знань і умінь людини. Як інвестиції в них
Беккер ураховував в основному витрати на освіту і навчання. У
межах теорії людського капіталу він дослідив структуру розподілу особистих доходів, їх вікову динаміку, нерівність в оплаті
праці чоловіків та жінок. Він довів, що освіта є фундаментом
зростання доходів як найманих робітників, роботодавців, так і
держави загалом. Політики, фінансисти і підприємці стали розглядати інвестиції в освіту як перспективні капіталовкладення,
що приносять доход.
Людський капітал у широкому сенсі – це інтенсивний виробничий фактор економічного розвитку, розвитку суспільства та
сім’ї, що містить у собі освічену частину трудових ресурсів,
28
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знання, інструментарій інтелектуальної та управ лінської праці,
місце існування і трудової діяльності, що забезпечує ефективне і раціональне функціонування людського капіталу як виробничого фактора розвитку.
Сьогодні на основі теорії та практики людського капіталу
формується та удосконалюється успішна парадигма розвитку
США та провідних європейських країн. На основі теорії
людського капіталу Швеція модернізувала власну економіку та
повернула у 2000-х роках лідерські позиції у світовій економіці.
Фінляндія за історично короткий проміжок часу змогла перейти
від сировинної до інноваційної моделі розвитку економіки і
створити власні конкурентоспроможні високі технології, не
відмовившись від обробки свого найголовнішого природного
багатства – лісу.
Роль людського капіталу в модернізації економіки полягає у
такому. З одного боку, людський капітал є найголовнішим фактором формування та розвитку інноваційної економіки та економіки знань, що є ключовим моментом процесу модернізації. З
іншого боку, інноваційний сектор економіки, креативна частина
еліти суспільства є джерелами накопичення високоякісного
людського капіталу, який і визначатиме напрям та темпи
розвитку підприємств, регіонів, країн.
Таким чином, процеси розвитку людського капіталу та модернізація економіки становлять єдиний процес формування
та розвитку інноваційного суспільства.
Аналіз процесів зміни технологічних укладів економіки та
типів суспільств показує, що людський капітал, цикли його
зростання та розвитку є головними факторами генерації інноваційних хвиль і циклічного розвитку світової економіки та
суспільства.
Людський капітал формується за рахунок інвестицій у підвищення рівня і якості життя населення, в інтелектуальну діяльність, у тому числі: у виховання, освіту, здоров’я, знання, науку,
підприємницьку здатність та клімат, в інформаційне забезпечення праці, у формування ефективної еліти, у безпеку громадян
і бізнесу, в економічну свободу, а також у культуру, мис- © ПУЕТ -
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тецтво та інші складові. Формується людський капітал і за
рахунок припливу з інших країн, або убуває за рахунок відтоку,
що, на жаль, спостерігається в Україні.
Тому для ефективного функціонування людського капіталу необхідно забезпечити конкурентоспроможну якість життя, включаючи безпеку, екологію та житлові умови, причому
на рівні розвинутих країн світу. Інакше найкращі спеціалісти
від’їздитимуть туди, де їм комфортніше жити та безпечніше
працювати. Головні причини гальмування науково-технічної та
інноваційної діяльності в Україні, на нашу думку, – низька
якість людського капіталу та несприятливе середовище для
інноваційної діяльності, зниження якості всіх складових людського капіталу – освіти, науки, еліти, спеціалістів, якості життя.
При низькому рівні та якості людського капіталу інвестиції у
високотехнологічні галузі не дають віддачі.
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК
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ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

На другий день після святкування 30-ї річниці відновлення
незалежності України, тобто 25 серпня 2021 року другий Прези30
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дент України Леонід Кучма визнав, що недооцінив дві речі під
час двох каденцій свого президентства, а саме:
 перша – це «нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури – і прямих «гебістів», і агентів
впливу. Я навіть уявити не міг, скільки «закладок» (і у прямому,
і в переносному сенсі) залишила тут на високому рівні ця
структура. Знав би – діяв би інакше»;
 а друга річ, яку я недооцінив – це потенціал українського
громадянського суспільства. Воно вже давно випереджає владу,
доводячи це у найгостріші моменти сучасної історії, але вперше
я відчув цю зрілість і цю енергію у дні Майдану [1].
Звичайно, як зізнався Леонід Кучма, були і інші помилки, які
теж вплинули на розвиток Української держави, але з ними в
певній мірі справились державні інституції. Проте, ці дві мають
негативну тяглість і через десять років поспіль, а також продовжують впливати на сьогодення і в українському суспільстві, і в
українському політикумі. До цього слід також додати і агресивну російсько-українську війну на Донбасі та глобальну пандемію з Covid-19, що продовжують також негативно впливати
на суспільне життя та політику держави. Але потрібно зазначити, що незважаючи на зазначені негативи, перепони владні
негаразди українське громадянське суспільство прогресує,
розвивається і впливає на владу та її соціальну політику.
І саме тому перед науковцями ставиться завдання щодо
дослідження і відслідковування гранично складних явищ соціального життя з метою відкриття нових можливостей і ракурсів теоретичної реконструкції, а також надання методологічних і
практичних рекомендацій.
Якщо коротко, то потрібно звернутись до теоретичних засад
щодо громадянського суспільства та його впливу на соціальну
політику держави. І тут слід зазначити, що в науці існує декілька визначень громадянського суспільства, які не протирічать і не
заперечують одне одного, а навпаки доповнюють і уточнюють
попередні трактування. Серед них найпоширенішим, на нашу
думку, є таке: «Громадянське суспільство – це недержавний
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сектор політики та економіки, який доповнюється тією частиною політичних і духовних відносин у державі, що функціонують як традиції та процедури демократії, зміцнюючі суверенітет народу, не допускаючі з боку держави порушення прав і
свобод людини» [2].
Характерними ознаками громадянського суспільства є:
 наявність у суспільстві вільних власників засобів виробництва;
 розвиненість і розгалуженість демократії;
 правова захищеність громадян, рівність усіх перед
законом;
 високий рівень громадянської культури.
В свою чергу громадянське суспільство має свою структуру.
Таблиця 1 – Структура громадянського суспільства
Економічна система
Політична система
Соціальна система
Інформаційна
Система
Духовно-культурна
система

Сукупність економічних інститутів та відносин, які становлять матеріальну основу
життя суспільства
Сукупність інститутів та відносин, у рамках
яких проходить політичне життя та здійснюється державна влада
Сукупність класів, соціальних груп та
відносин між ними
Сукупність інформації, засобів масової
інформації, підприємств, громадян, організацій, які здійснюють інформаційну
діяльність
Сукупність нематеріальних, духовно-культурних благ, відносин з приводу них, інститутів, через які реалізуються ці відносини

Громадянське суспільство досить принципово заперечує
суспільство традиційне, оскільки людина в ньому(в громадянському суспільстві) більш розкута, вільна, існує значна кількість
громадських асоціацій, утворень, об’єднань, які певною мірою
перебирають на себе функції держави. В усякому разі, тенденція
до становлення такого суспільства завжди є позитивною.
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У визначенні і розумінні сутності громадянського суспільства центральною є проблема як розмежування суспільства і
держави, так і їх партнерство та співпраця.
В проекті-концепції Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2025 роки
якраз і зазначено, що «Партнерство між державою та громадянським суспільством є вагомим чинником повноцінної реалізації
демократичних цінностей, закріплених у положеннях Конституції України, зокрема щодо свободи та особистої недоторканності громадян, свободи слова й думки, свободи вираження
поглядів і переконань, свободи світогляду і віросповідання, свободи об’єднання, участі громадян в управлінні державними
справами та ін» [3]. Але якщо згадати про роль Майданів як
каталізаторів суспільно-політичних процесів, то вони багато в
чому посприяли активізації формування громадянського суспільства та розвитоку соціальної політики держави і якщо
конкретно, то зокрема цьому є підтвердження в соціологічних
дослідженнях.
Так громадянське суспільство в Україні користується більшою довірою та легітимністю, ніж будь-які з державних інститутів. Опитування Київського міжнародного інституту соціології засвідчило, що «волонтери» та «неурядові організації» за
рівнем довіри (53,5 % і 37 %) поступаються тільки церкві
(56,7 %) та Збройним силами України (53,1 %) [4]. Волонтери,
як видно з дослідження, відповідно, мають «мандат довіри» від
суспільства на те, щоб перебирати на себе функції держави –
наприклад, у допомозі внутрішньопереміщеним особам, армії,
соціально незахищеним громадянам тощо.
Дослідники назвали цей феномен «гібридизацією» громадянського суспільства, яке, замість того, щоб стежити, як держава
виконує свої обов’язки (функція громадянського суспільства у
ліберальній традиції), починає виконувати ці обов’язки замість
неї. Після того, як у 2014–2015 роках в Україні відбувся сплеск
волонтерської діяльності доти небаченого масштабу, постає
питання: чи привело це до будь-яких системних змін та чи змінилася спроможність українського громадянського суспільства
доводити справу до кінця після Євромайдану? Але попри те, що
громадянське суспільство в Україні історично було схильне до
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швидкої мобілізації, однак не до тривалої, системної та сталої
діяльності через інституалізацію, після Євромайдану воно зуміло таки побудувати «мережі довіри», яких раніше не існувало.
Так, ми пам’ятаємо про те, як пліч-о-пліч ту зиму прожили люди
різної національності, віросповідання, віку і мови спілкування.
Проте, одні протиріччя перестали існувати, однак натомість
виникли інші: йдеться як про збройний конфлікт на Сході, так і
про конфлікт всередині українського суспільства (наприклад,
негативне ставлення до тих, хто залишився жити на території
Східної України, що не контролюється урядом, конфлікти
місцевого населення з внутрішньопереміщеними особами тощо).
У контексті нинішнього збройного конфлікту у громадянському суспільстві існує розкол між тими, хто закликає до примирення, і патріотично налаштованими групами, які закликають
до боротьби з російською агресією. Цей розкол може перерости
у ще один повноцінний конфлікт, який не може залишиться поза
увагою науковців, дослідників та осіб, відповідальних за прийняття рішень. Адже тут немале значення має зазначена раніше
перша помилка другого Президента України Леоніда Кучми
стосовно «нашпигованості нашого політикуму залишками московської агентури». І тут потрібно працювати як над виявленням
цих «агентів впливу», так і над налагодженням діалогу у
суспільстві та примиренням на Сході України.
Таким чином громадянське суспільство як комплексний
інституціонально-вагомий суб’єкт соціально-політичних процесів, який динамічно впливає на цивілізаційні засади державної
соціальної політики соціальної держави, якою за статтею 1 головного Закону Конституції і є Україна [5].
Загалом соціальну політику соціальної держави можна назвати дзеркалом процесів, що відбуваються в економічній, політичній та моральній сферах життєдіяльності суспільства, які власне
і є структурними складовими громадянського суспільства. Як
зазначає відомий український науковець Анатолій Колот:
«Головне, на що суспільство має чекати від реалізації соціальної
політики – це досягнення соціальних стандартів людського розвитку через освіту, охорону здоров’я, культуру та інші складові
соціально-трудової сфери» [6].
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І в завершення зазначимо, що рух до громадянського суспільства, до соціальної, демократичної, правової держави – визначальна тенденція світового розвитку і українського суспільства
включно. Але дослідження цього руху у взаємозв’язку з соціально-політичним процесами виходить за рамки тез, можливо
об’ємної статті як розділу в монографії, а краще вже точно
потребує цілої монографії. Автору буде цікаво почути і дискусійні зауваження і побажання щодо викладених вище думок з
метою активізації і розгляду їх у подальших дослідженнях.
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ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ В
УКРАЇНІ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Т. П. Гудзь, д. е. н., професор
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Цифрова економіка, проникаючи в усі сфери людського
буття, продукує кількісні та якісні зміни на ринку праці у країнах світу, й Україна не є виключенням. За умов діджиталізації
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економічних процесів зростає вартість інтелектуального капіталу, оскільки він є єдиним інструментом реалізації цифрових
змін, тому попит на нього постійно розширюється. Водночас
підвищуються та якісно трансформуються вимоги до інтелектуального потенціалу, професіоналізму працівників.
Втім, сучасний етап цифровізації економіки має свої особливості, обумовлені впливом пандемії COVID-19, яка безумовно
позначилася й на ринку праці. Зростання безробіття в Україні,
яке розпочалося у 2020 р. й досягло рівня 9,5 %, збереглося й у
2021 р., сягнувши за 10 % [1]. Крім того, за експертними оцінками традиційний спектр робочих місць влітку 2021 р. скоротився
на 25 % від минулорічного рівня пропозиції на ринку праці.
Об’єктивно, що цей процес супроводжується зменшенням
середньої заробітної плати до 12 000 грн [2].
Виживання бізнесу за умов безпрецедентних заходів безпеки
щодо поширення пандемії COVID-19 змусило більш активно
використовувати методи реструктуризації діяльності та реінжинірингу, спрямовані на максимальну оптимізацію витрат. З
одного боку, відбувся перегляд того наскільки потрібні ті чи
інші фахівці та функції, а з іншого – стимулювався прорив
реального бізнесу в інтернет-середовище. Як наслідок, виникла
невідповідність структури попиту та пропозиції на ринку праці.
Наразі умови диктує роботодавець, віддаючи перевагу нижчій
оплаті праці без огляду на рівень кваліфікації фахівця. Це ще
один, але вже суб’єктивний фактор, що сприяє не лише плинності кадрів, а й відпливу інтелектуального капіталу з України.
Вплив цифровізації економіки на ринок праці в Україні має
ряд не лише недоліків, а й переваг. Серед позитивних зрушень, в
першу чергу, варто вказати на появу нових професій, що обумовлює створення нових робочих місць, однак тільки в IT-сфері.
Водночас, підвищуються кваліфікаційні вимоги до традиційних
професій, що обумовлює вищу якість продукції та послуг, створених та наданих на основі використання цифрових технологій.
Під час кризи народжується нова якість. Цифровізація задає
напрям цих якісних змін, а пандемія виступила каталізатором
цього процесу. Наразі ми є свідками структурних змін в еко36
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номіці в цілому, та на ринку праці, зокрема. Зростає попит на
робочу силу нової формації, яка затребувана за умов цифрової
економіки. Прогресивними сферами впровадження діджитал
технологій є фінанси, освіта, медицина. Тоді як, у вітчизняній
промисловості домінують третій та четвертий уклади, випуск
високотехнологічної продукції здійснюється в обсязі не вище
5 % [3, с. 334].
Власне цифровізація суспільного життя робить його більш
комфортним і, зокрема, це позначається на розширенні можливостей пошуку роботи через інтернет-ресурси без зайвих витрат
часу. У такий спосіб, цифровізація економіки сприяє скороченню фрикційного безробіття.
Разом з тим, діджиталізація економічних процесів призводить до витіснення ряду професій, а з ними і робочих місць.
Вивільнення відбувається, в першу чергу, в частині кваліфікованих трудових ресурсів. Втім, ні набутий досвід, ні «спрацьовані» знання не сприяють знаходженню нової роботи, а державний механізм перепідготовки фахівців у відповідності до потреб
цифрової економіки наразі не налагоджений. Розрив у часі між
потребою у висококваліфікованих працівниках нової формації
та їх підготовкою провокує наростання ймовірності реалізації
ризику структурного безробіття. В такій ситуації важливо кожному розуміти, що безперервне отримання знань та формування
вмінь мають стати частиною життя сучасного фахівця, оскільки
процеси діджиталізації економіки неминучі й досить динамічні.
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В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. О. Дзень, здобувач вищої освіти 2 року
навчання магістерського рівня;
В. М. Яценко, д. е. н., професор
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

У класичному розумінні поняття «цифрова економіка» означає діяльність, в якій основними засобами виробництва є цифрові (віртуальні) дані як числові, так і текстові.
Цифрова економіка базується на інформаційних, комунікаційних та цифрових технологіях. Саме дані є головним ресурсом
для цифрової економіки, вони генеруються та забезпечують
електронну та комунікаційну взаємодію завдяки роботі електронно-цифрових пристроїв й систем.
Цифровізація – це насичення фізичного світу електронноцифровими пристроями, засобами, системами та налагодження
електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично
уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного,
тобто створює кіберфізичний простір [1].
Туризм як важливе соціально-економічне явище сучасності
підкоряється об’єктивним законам розвитку людського суспільства. Він активно впливає на життєдіяльність суспільства і
водночас залежить від суспільства, стану розвитку його продуктивних сил і виробничих відносин. Як і наслідки взаємодії
туризму та суспільства, так і розвиток туризму загалом залежать
від комплексу умов – природногеографічних, історико-політичних, соціально-економічних, демографічних, що склалися у
суспільстві, і чинників, що їх визначають [2].
Сфера туризму в Україні являє собою соціально-економічний
комплекс, що починає стрімко розвиватися. Цей комплекс
виконує такі функції:
 джерело валютних надходжень і засіб для забезпечення
зайнятості певного населення;
 розширює платіжний баланс;
38
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 сприяє диверсифікації економіки завдяки розвитку туристичної інфраструктури;
 підвищує репутацію країни у сфері підприємництва й
ділової співпраці;
 дає привід для припливу іноземного капіталу.
На сьогодні в Україні рівень використання цифрових технологій, зокрема і в туризмі, починає набирати обертів. У зв’язку з
цим уряд країни, в рамках проєкту «Україна 2030Е – країна з
розвинутою цифровою економікою», що розроблено Українським Інститутом Майбутнього, до 2030 року має здійснити
комплексну цифрову трансформацію соціально-економічної
діяльності України. Для цього потрібно
 створити нормативне регулювання цифрових технологій;
 оновити цифрову інфраструктуру;
 розробити цифрові платформи в основні сфери економіки
та державного управління;
 оновити роботу кадрів та інформаційну безпеку.
У туристичній сфері не залишилось сегментів, яких не зачепила цифровізація. Зараз всього за декілька хвилин можна організувати подорож: забронювати квитки на літак, прочитати
відгуки про будь-який заклад готельно-ресторанної індустрії,
орендувати житло, прокласти маршрут екскурсії, тощо. Цифрові
технології це все піднесли на новий рівень.
До нових цифрових технологій, які виступають основою
цифровізації у туризмі відносять: blockchain, Big Data, штучний
інтелект, мобільні пристрої тощо.
Однією з найперспективніших цифрових технологій є Big
Data та blockchain. Технології blockchain дають змогу збирати та
контролювати інформацію про переміщення багажу між різними
аерпортами та авіакомпаніями. Вагомим внеском є також ідентифікація пасажирів за допомогою відбитків пальців або ж
сканування сітківки ока та безконтактна організація оплати
послуг, тощо.
Застосування штучного інтелекту (технології упізнавання)
дає змогу:
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 прискорити час проходження реєстрації в аеропортах;
 забезпечення доступу гостя в номер за допомогою сканування сітківки ока або ж сканування відбитків пальців. Це надає
гостю додаткову безпеку перебування в готелі;
 покращити якість обслуговування клієнтів завдяки персоналізації послуг.
Персоналізація послуг є однією з головних конкурентних
переваг, які отримати без цифрових технологій неможливо. Щоб
зрозуміти потреби і бажання клієнта, потрібно зібрати і обробити базу даних, яка пов’язана з попереднім досвідом подорожей чи перебування в готелі, та ін. Це дає змогу сформувати
віртуальний образ туриста та його потреби, забезпечити обслуговування на відстані за допомогою чат-ботів.
До переваг систем штучного інтелекту відноситься швидкість
і точність надання інформації туристу. Штучний інтелект дає
змогу швидко обробляти інформацію і пропонувати різні варіанти вирішення проблеми.
Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує
безпеку та якість туристичних послуг. Зараз у туризмі використовують глобальні розподільчі системи, що забезпечують
швидке бронювання квитків на транспорт, резервування місць,
прокат автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на різні
заходи, тощо. Найбільшими системами на міжнародному ринку
туристичних послуг є: AMADEUS, Galileo, Worldspan, Sabre.
Отже, туристична галузь є однією з активних споживачів сучасних цифрових технологій. Це обумовлено певними критеріями туристичного продукту/послуги та інформації про нього:
по-перше, для інформації про туристичні продукти дуже
важливим є фактор часу, тобто потреба у своєчасній передачі,
яка можлива завдяки застосуванню сучасних цифрових технологій;
по-друге, інформація про туристичні продукти має бути доступна будь-яким учасникам туристичного ланцюга та у всьому
світі;
по-третє, туристичний продукт складається з певної кількості
складових – транспортне обслуговування, послуги проживання,
розваги, які у свою чергу вимагають швидкої передачі інформації для координування.
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На сьогодні особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом
готелю, що дозволяють підвищити його соціально-економічну
ефективність.
Головний потенціал готелю полягає в кадрах. Які б прекрасні
ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови не
існували, без добре підготовленого персоналу високої активності домогтися неможливо. Саме люди надають послуги гостям і
забезпечують якість послуг і процесу обслуговування.
Засобом управління персоналом може бути регулювання трудових відносин між адміністрацією і працівниками. Ці відносини знаходять своє документальне закріплення в колективних
договорах між адміністрацією і колективом. Оскільки інтереси
адміністрації і працівника не завжди збігаються, важливо забезпечити в колективному договорі досягнення співробітництва з
таких питань, як підвищення продуктивності праці, управління і
розвиток готелю тощо [2].
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Готель має приділяти більш пильну увагу планомірній
підготовці і, особливо, перепідготовці кваліфікованих фахівців.
Це дозволить йому швидше та ефективніше реагувати на зміни.
У багатьох готелях існують служби управління персоналом.
Ці нові служби створюються, як правило, на базі традиційних:
відділу кадрів, відділу організації праці і заробітної плати, відділу охорони праці і техніки безпеки та ін. Задачі нових служб
полягають у реалізації кадрової політики і координації діяльності з управління трудовими ресурсами в готелі. У зв’язку з
цим вони починають розширювати коло своїх функцій і від суто
кадрових питань переходять до розробки стимулювання трудової діяльності, управління професійним просуванням, запобігання конфліктів, вивчення ринку трудових ресурсів тощо.
Прикладом створення кадрової служби сучасного типу є
підрозділ компанії Reikartz Hotel Group – національної мережі
готелів України [3]. На офіційному сайті компанії – reikartz.com
– представлена структура (рис. 1), в який зазначено підрозділ
HR (кадровий менеджмент), що забезпечує єдину систему адаптації, навчання та розвитку співробітників (рис. 1).
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Рисунок 1 – Фрагмент сайту компанії Reikartz Hotel Group
Слід відзначити, що на сьогодні основними факторами
конкурентоспроможності готелів стали забезпеченість робочою
силою, ступінь її мотивації, організаційні структури і форми
роботи, що визначають ефективність використання персоналу.
Найбільш ефективними засобами впливу на працівника, на
трудові відносини, що складаються, є мотивація праці, що
передбачає:
 розвиток персоналу, надання можливості професійнокваліфікаційного просування, планування кар’єри;
 збагачення змісту праці, підвищення інтересу до роботи,
відчуття причетності до результату праці;
Новаціями в таких мотиваційних напрямках є аспекти формування корпоративної культури, соціально-відповідального
бізнесу та концепції wow-сервісу (искренний сервис – рос.).
Саме остання концепція з 2018 року активно пропогандується і
впроваджується в мережі Reikartz Hotel Group. У 2019 році під
патронатом директора з корпоративної культури Ларіонова
Олексія вийшло корпоративне видання «Искренний сервис.
Книга о том, как сделать гостя личным». Це збірка прикладів
щирого сервісу співробітників Reikartz Hotel Group з прізви- © ПУЕТ -
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щами і фото, яке розглядається як унікальна збірка дій в
нестандартних випадках и керівництво до дії в сфері послуг.
Книга має навчальний характер і також є мотиваційним засобом
для згаданим працівників (рис. 2).

Рисунок 2 – Корпоративне видання Reikartz Hotel Group
Розглядаючи досвід компанії Reikartz Hotel Group, слід звернути увагу і на інноваційну своєрідну «дошку кар’єрного успіху», яка розміщується на офіційному сайті у рубриці «Робота в
Reikartz. Історії успіху» – https://reikartz.com/uk/reikartzjob/success-stories/.
Розглянутий досвід інновацій в соціально-трудових відносинах в готельній сфері може бути рекомендований для впровадження в роботу українських готельних підприємств.
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Цифровізація економіки кидає нові виклики підприємствам,
які мають посилювати свої конкурентні переваги за рахунок
різних чинників. Дослідження поняття конкурентоспроможності
сприяє уточненню категорійного апарату, а визначення особливостей формування конкурентоспроможності в умовах цифрової
економіки – розвитку персоналу, підприємств та економіки в
цілому.
Результатом цифровізації стає більш висока продуктивність,
підвищується рівень задоволеності клієнтів, і, що найбільш
важливо в сучасних умовах, фірма стає прогресивнішою і більш
ефективною, а значить більш конкурентоспроможною. Це є
головним фактором розвитку, тому що конкуренція вимагає
постійного прогресу, впровадження інновацій.
У сучасних умовах першочергового значення набуває підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили, здатної
обслуговувати високотехнологічне устаткування та впроваджувати прогресивні технології. Реалізація цих пріоритетів можлива
лише за умов формування конкурентоспроможної системи оплати праці, яка сприятиме поступовому переходу до інноваційної
моделі розвитку суспільства на основі ефективного використання кваліфікованої національної робочої сили.
В умовах цифрової економіки дослідження проблеми конкурентоспроможності робочої сили набуває особливої актуальності. Саме використання конкурентоспроможної робочої сили,
здатної розробляти, впроваджувати та обслуговувати інноваційно-орієнтовані технології, дозволить країні отримати стійкі
конкурентні переваги, створити дієве підґрунтя розвитку конкурентного середовища в економіці [1, с. 18].
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Конкуренція – рушійна сила розвитку суспільства, головний
інструмент економії ресурсів, підвищення якості товарів і рівня
життя населення, вважає Р. Фатхутдінов. Він відзначає, що в
розвинутих країнах механізм конкуренції існує давно і є добре
відпрацьованим, чого не можна сказати про менш розвинені
країни [2].
Предметом конкуренції є товари (послуги), а об’єктом –
споживачі та покупці. Розділення «предмета» та «об’єкта» конкуренції вказує на дві сфери впливу у конкурентній боротьбі:
товар (предмет) і споживач (об’єкт). Отже, відмінні як методи
конкурентної боротьби, так і засоби оцінки рівня конкуренції
[3]. Відношення конкурентів один до одного характеризує двоїстість: це і постійне суперництво на ринках збуту, і необхідність
конкуренції як основи розвитку економіки в цілому. Двоїста
сутність конкуренції знаходить свій прояв у найважливішій характеристиці – конкурентоспроможності. Кожне підприємство,
яке виходить на ринок з власною продукцією, намагається
досягти переваги над іншими підприємствами. Можливості
підприємства у досягненні такої переваги визначаються таким
поняттям як конкурентоспроможність. Поняття конкуренції
нерозривно пов’язане з визначенням конкурентоспроможності,
оскільки в сучасних умовах дійсно важливим є дати відповідь на
питання: яких заходів слід вжити для захоплення та утримання
лідерства в конкурентній боротьбі? Тобто конкурентоспроможність проявляється у досягненні підприємством конкурентних переваг. Конкурентні переваги – відносне поняття, яке
визначається у порівнянні з конкурентами, що займають певні
позиції на ринку, чи в його сегменті. Конкурентні переваги – це
унікальні активи, якими володіє підприємство, ті сфери діяльності, які стратегічно важливі для бізнесу і які дозволяють
перемагати в конкурентній боротьбі [4]. Ці характеристики
(атрибути) можуть бути найрізноманітнішими і відносяться як
до самого товару (базової послуги), так і до додаткових послуг,
що супроводжують базову, до форм виробництва, збуту або
продажу. Вони існують тоді, коли підприємство може отримати
прибуток в даній галузі або в сегменті ринку [5].
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Цифровізація економіки дає можливість підприємствам отримати нові конкурентні переваги:
 підвищення рівня продуктивності праці;
 зменшення рівня шахрайства, підвищення рівня прозорості та легкості проведення операцій;
 автоматизація виробництва;
 розширення каналів збуту продукції [6].
Отже, визначення особливостей формування конкурентоспроможності підприємств в умовах цифрової економіки сприятиме підвищенню конкурентоспроможності працівників і
загальному розвитку національної економіки.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
О. Д. Зачоса, к. е. н., ДонНУ імені Василя Стуса;
О. О. Коваленко, к. т. н., доцент, ВНТУ

Розвиток персоналу є актуальним для будь-якої організації.
Галузь охорони здоров’я активно розвивається як в технологіч- © ПУЕТ -
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ному, так і в напряму зміни парадигми управління, кадрової
політики, розвитку корпоративної культури тощо. Вимоги до
персоналу включають в себе ряд компетентностей, серед яких
професійні та особистісні якості, відповідність цінностям, якісні
вміння працювати із користувачами медичних послуг [1].
Рівень ефективності діяльності менеджерів та інших працівників в медичних організаціях оцінюється за ключовими показниками. Дієвим є поєднання методів оцінювання та формування
результатів за допомогою інструментів автоматизованого аналізу. Комбінація методів повинна враховувати три виміри:
минуле та його критичний аналіз; сьогодення (оцінювання ситуацій та компетентностей та майбутнє (прогнозування розвитку
як організації, так і персоналу).
Компетентнісний підхід передбачає:
1. Формування компетентцій;
2. Аналіз практичної діяльності та виявлення рівня використання компетенцій.
3. Формування рекомендація для розвитку компетенцій.
Для медичної установи дуже важливо виявити також потенціал працівників управління та фахівців, що надають послуги і
сформувати єдиний простір надання ефективних послуг клієнтам.
Не дивлячись на те, що існує багато методів оцінювання, на
практиці такі методи використовуються частіше всього перед
атестацією працівників, в ситуаціях скорочення або розширення
діяльності медичної установи. Основними компетенціями для
менеджерів закладів охорони здоров’я, на наш погляд, є професійні, соціальні, інформаційні та конкурентні. Всі ці компетенції повинні бути відображенні в картах процесів та посадових інструкціях або інших корпоративних документах.
Оцінювання дозволить співставити визначені показники
компетентностей за критеріями, які формують на першому етапі
створення модулю оцінювання. Самі процеси моніторингу,
оцінювання та аналізу передбачають використання спеціального
організаційно-технічного забезпечення, що визначається на
другому етапі і послідовно переходить в третій етап, на якому
формуються карти, профілі та документи. Четвертий етап перед48
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бачає формування даних та знань на основі моніторингу та аналізу з подальшими рекомендаціями для запровадження змін.
Кожна посада повинна мати власну модель компетентностей.
В залежності від поведінкових індикаторів необхідно сформувати блоки окремих компетенцій та шкали оцінювання за
критеріями.
Організаційно-технічне забезпечення передбачає використання сценарного інструментарію, мотиваційних методів та врахування зворотного зв’язку від власників та учасників управлінських процесів.
Регламентація процесів оцінювання є технічним завданням
для автоматизованої системи та включає в себе визначення методів оцінювання, їх комбінування, фіксації даних, моніторингу
фактів діяльності тощо.
Система моніторингу є динамічним інструментом для фіксації та візуалізації даних діяльності, запобігання кризових ситуацій, підтримки об’єктивності оцінювання. Крім того, четвертий етап дозволяє сформувати базу знань для аналізу діяльності
кожного фахівця, що дозволить виявити потреби у його
навчанні та розвитку.
Запропонований підхід дозволяє сформувати профіль компетентностей та запровадити систему моніторингу відповідності
результатів діяльності фахівців такому профілю за допомогою
системи моніторингу та аналітики управління персоналом.
Основою формування характеристик є результати опитувань.
Опитування охоплюють такі сфери діяльності як:
Кар’єра і розвиток.
Місія і мета організації.
Питання про визнання і цінність.
Питання про міжособові стосунки.
Комбінований компетентнісний підхід дозволяє за допомогою опитувань, моніторингу та формування профільних карт
діяльності персоналу оцінити рівень компетентностей, залученості персоналу, відповідностей цінностей підприємства та
фахівців. Так, проведені опитування в медичних закладах
дозволяють зробити висновок про задовільний результат (50+).
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Але, в більшості закладів, регламентація процесів управління та
оцінювання персоналу є достатньо хаотичним процесом.
Існує ряд правил для отримання точних результатів опитування, серед них:
1. Кожного разу використовувати одні і ті ж питання, а
також запроваджувати перехресні питання для перевірки об’єктивності.
2. Проводити опитування та фіксацію даних моніторингу
діяльності регулярно, через однакові проміжки часу.
3. Опитування повинно охоплювати проблеми різного масштабу – від окремих напрямів роботи, відділів до стратегічних
питань розвитку медичного закладу.
4. Постійно проводити аналіз результатів та ознайомлювати
з ними персонал.
5. Для оцінювання визнання та цінностей використовувати
порівняльні оцінювання (керівниками та безпосередньо фахівцями).
6. Крім оцінювання виконання конкретних процесів та
проєктів, опитування повинні бути анонімними.
Для аналітичної роботи з одержаною інформацією доцільно
використовувати спеціальні автоматизовані системи управління
персоналом та безпосередньо модулі оцінювання персоналу.
Серед відомих методів та систем можна відмітити такі, як метод
оцінки за компетентностями, 360 градусів, ключових показників
тощо [2].
На наш погляд найкращим є комбінований метод для конкретної організації, що буде враховувати особливості її розвитку, стратегії та позиціонування на ринку. Крім того, важливим є
формування автоматизованого модуля оцінювання, який буде
одним із основних модулі корпоративної інформаційної системи
[3]. Такий модуль передбачає формування та аналіз бізнес-процесів, компетентностей, ключових показників розвитку окремого фахівця, відділу та організації в цілому. Розроблені карти
процесів та профілі розвитку персоналу є основою для оцінювання діяльності фахівців і. в першу чергу, управлінського
персоналу. Отримані сценарні карти опитувань, спостережень,
відповідності бізнес-процесам та компетентностям є дієвим
50
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інструментарієм для керівництва та менеджера з розвитку
персоналу.
Для формування ефективної автоматизованої системи оцінювання необхідно сформувати стратегію розвитку персоналу та
його компетентностей, профілі за показниками та сценарії
отримання інформації для оцінювання та обробки інформації.
Відповідно до стратегічних цілей та формул визначення ключових показників, необхідно сформувати окремий або адаптувати
існуючий автоматизований модуль оцінювання діяльності
персоналу.
Таким чином, комбінований компетентнісний підхід до формування кадрової політики в закладі охорони здоров’я дозволяє
сформувати профілі залученості, професійності, визнання та
цінностей персоналу, за якими періодично можна здійснювати
оцінювання для запровадження змін в управлінні персоналом,
реструктуризації компанії, удосконалення корпоративної культури підприємства.
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ КЛІНІНГОВИХ КОМПАНІЙ
Н. І. Кирніс, к. е. н., асистент кафедри
готельно-ресторанної та курортної справи
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового
потенціалу.
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Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що
дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість
діяльності підприємства.
Клінінговий бізнес набуває популярності на території України. Він не потребує великих затрат на стартовий капітал. Але
для забезпечення конкурентоспроможності клінінговій компанії
потрібно мати не тільки професійні засоби та інвентар для прибирання та догляду, але і кваліфікований персонал. Спеціальної
професійної освіти для надання клінінгових послуг не потрібно і
приступити до роботи може будь-хто. З однієї сторони – це
добре, а з іншої сторони – погано, тому, що працівники можуть
бути недисциплінованими, та виконуватимуть свої обов’язки
непрофесійно, саме цей чинник вплине на імідж компанії. Тому
мотивація персоналу, на нашу думку, зможе позитивно вплинути на якість виконання робіт та дисциплінованість працівників.
В клінінговому бізнесі існує практика мотивації персоналу
шляхом кар’єрного зростання через присвоєння працівникам
розряду. Персонал, який тільки прийшов на роботу повинен
пройти експрес-навчання. В процесі навчання працівнику пояснюють, що таке клінінг, який інвентар і для чого використовується, як ним користуватися; навчають правилам пожежної
безпеки і техніки безпеки на робочому місці; детально пояснюють п’ять обов’язкових задач: підмітання, миття підлоги,
чищення покриттів підлоги з використанням пиловсмоктувача,
протирання/миття робочих поверхонь столів, прибирання санвузла. Ці п’ять операцій кожний працівник повинен знати з
самого початку. Після закінчення навчання, але не пізніше 1
місяця з дня початку роботи співробітник був зобов’язаний
здавати іспит менеджеру зі всього пройденого. Якщо він свої
знання підтверджує, то менеджер в спеціальному формулярі
робить помітку про присвоєння 1-го розряду. Потім навчання
продовжується, і, не раніше ніж через 3 місяці з моменту отримання 1-го розряду, працівник здає іспит з наступних п’яти тех52
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нологічних операцій і підтверджує від однієї до трьох зданих
раніше. Так перевіряється і система початкового контролю з
боку менеджера. 3-й розряд – не раніше ніж через півроку після
отримання 2-го розряду. Наступні п’ять задач, і вибірково екзаменатор може попросити показати три задачі, які здавалися
раніше. 4-й розряд – розряд бригадира, ким можливо стати не
раніше ніж через рік. 5-й розряд присвоюється спеціалістам
високого рівня – які уміють виконувати кристалізацію, лакування підлоги, всі види хімічного чищення килимів, хімічне
чищення м’яких меблів та вертикальних тканинних перегородок. Таким чином клінінгові компанії могли забезпечити
прагнення персоналу до професіоналізму і гарантувати клієнтам
наявність навченого персоналу [1].
Розглянута система мотивації не завжди може бути ефективною для персоналу клінінгових компаній, тому що для її застосування необхідно щоб 100 % працівників були офіційно
оформлені. Сьогодні відомі факти процвітання тіньового бізнесу, завдяки якому, керівництво підприємств не завжди офіційно
працевлаштовує найманий персонал. Не є винятком і клінінговий бізнес, де важко проконтролювати легальність праці.
Крім описаної вище системи мотивації існує багато інших,
які базуються на матеріальному заохоченні і задача менеджера
полягає в правильному підборі мотиваційної системи з максимальним врахуванням чинників, які можуть впливати на мотивацію.
Отже, мотивація персоналу є надійним інструментом ефективного функціонування клінінгових компаній тільки в тому
випадку, коли правильно підібрана система мотивації, яка
максимально враховуватиме потреби персоналу.
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ЗМІНИ В ЕКОСИСТЕМІ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
О. В. Кир’янова, к. е. н., доцент кафедри
соціоекономіки та управління персоналом
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

Пандемія спричинила глибоку трансформацію глобальних
соціально – економічних процесів, зокрема, й сферу управління
персоналом. Екосистема персоналу зазнала суттєвих перетворень внаслідок змін у організації робочих процесів, соціальній
відповідальності роботодавців та гарантіях зайнятості для
працівника.
Екосистема персоналу – це динамічний різноманітний портфель співробітників, мереж талантів, гіг-працівників і постачальників послуг, який пропонує роботодавцям гнучкість, можливості і потенціал для вивчення різних економічних моделей в
пошуку талантів. Понад три роки тому найбільші дослідники
світових трендів щодо управління людським капіталом наголошували на тому, що глобальна екосистема управління людським
капіталом зазнає неповоротних змін, які, в першу чергу, стосуються форм зайнятості. Так, наприклад, за даними Deloitte,
структура людського капіталу у 2017–2018 роках різко змінилася – в Європі, Індії та Сполучених Штатах до пандемії вже
налічувалося близько 77 мільйонів офіційно визнаних фрілансерів, а в США понад 40 % працівників були зайняті в «альтернативних способах працевлаштування», таких, як проектна і
фрілансерська діяльність, неповний робочий день або гіг-робота
[3].
Пандемія відіграла роль потужного каталізатора цих процесів: за даними Universum, у квітні 2020 року понад 27 % найкращих світових роботодавців (WMAE – World’s Most Attractive
Employers) враховували зростання чисельності гіг-працівників
та фрілансерів у своїх стратегічних орієнтирах, так само робили
25 % великих, 28 % середніх та 39 % невеликих організацій, при
цьому, планують змінити свої стратегії та врахувати розши54
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рення нестандартних форм зайнятості 19 % WMAE, 16 %
великих і по 14 % малих та середніх компаній [7].
Концепція взаємодії в глобальному рику праці Human to
Human в умовах пандемії також набула нових векторів розвитку.
Критично важливими аспектами стали гарантія зайнятості та
відчуття причетності до компанії. На початку 2020 року «ринок
кандидата» стрімко трансформувався в «ринок роботодавця», а
1,6 млрд працівників у світі опинилися під загрозою втрати
роботи, навесні 2021 року їхня чисельність сягнула 2,7 млрд, за
підрахунками Deloittе [1]. За даними Ernst&Young, в умовах
масового вивільнення персоналу, неетичних звільнень, різкого
падіння доходів домогосподарств критично важливою стала
гарантована зайнятість – 54 % опитаних найманих працівників
висловили хвилювання за збереження робочого місця, тоді як за
власне здоров’я переживали 38 %, а за організацію догляду за
дітьми – лише 17 % [5, c. 8]. Саме поведінка роботодавця в умовах пандемії та гарантування ним зайнятості своєму колективу
наразі формує ставлення до бренду роботодавця і формуватиме
його у середньостроковій та навіть довгостроковій перспективі.
Про стрімко зростаючу соціальну відповідальність роботодавців переконливо свідчать також результати глобального
опитування 2020 Edelman Trust Barometer Special Report: Trust
and the Coronavirus, проведеного під час першої хвилі пандемії у
березні 2020 року, який охопив 10 000 респондентів із 10 країн
світу, серед яких США, Канада, Німеччина, Італія, Бразилія,
Франція, Японія, Південна Корея, ПАР та Великобританія. Так,
наприклад, кожен другий респондент (54 %) не піддає сумніву
інформацію про коронавірус, що йде від роботодавця, тоді як
державному лідеру довіряють 51 %, а журналістам – 43 %.
[4, c. 9]. При цьому, наймані працівники з усіх країн, окрім
Німеччини та Канади, вказали, що їх роботодавець краще може
захистити їх від корони, ніж держава (49 % проти 43 %), при
цьому вражаючим є показник Японії – 50 % проти 27 %
[4, c. 13]. 78 % респондентів впевнені, що роботодавці мають
захищати від коронавірусних атак не лише своїх співробітників,
а й місцеву спільноту, при цьому майже половина опитаних
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переконана, що уряд та бізнес мають об’єднати свої зусилля в
умовах пандемії [4, c. 16–17]. Зауважимо, що це дослідження одним з перших здійснило масштабне репрезентативне дослідження настроїв працівників в умовах інформаційної невизначеності та гострого стресу під час першої хвилі коронавірусу,
що дозволило прогнозувати майбутні зміни в глобальній
екосистемі людського капіталу.
Поважний Gartner наголошує, що одним з останніх трендів є
сприйняття роботодавця працівником як місця й гарантії власної
безпеки (еmployer as social safety net), що буде забезпечена
комплексними програмами ментального, фінансового та фізичного добробуту (wellbeing programs). Зауважимо, що така тенденція має цілком об’єктивні передумови – нейропсихологи
б’ють на сполох, адже за останніми дослідженнями, в умовах
пандемії мозок сприймає соціальну ізоляцію та дефіцит корпоративного спілкування як голод або спрагу, що, в свою чергу,
призводить до стресу та пригнічення важливих нейрофункцій
[6].
Deloitte наголошує, що під впливом пандемії більшість
вітчизняних роботодавців (82 %) адаптували свої програми
добробуту, зробивши фокус на віддаленій роботі, ментальному
здоров’ї та розширенні програм страхування. Водночас, 61 %
компаній не має сформованої wellbeing стратегії та діє залежно
від поточних потреб співробітників [2, c. 10–13].
Отже, зумовлені або прискорені пандемією зміни в екосистемі людського капіталу визначатимуть специфіку функціонування глобального ринку праці. Серед потенційних напрямів
можна виділити: організаційний редизайн, трансформацію
wellbeing стратегій, удосконалення та розширення алгоритмів
віддаленої роботи та комунікації, а також політику забезпечення
зайнятості в умовах пандемії.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
А. Я. Колісник, здобувач вищої освіти
2 року навчання магістерського рівня
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Розвиток рекреації та туризму, як відомо, визначено одним із
пріоритетів соціально-економічного зростання держави, вагомим чинником стабілізації та структурної перебудови національної економіки. Рекреаційна діяльність вважається однією з
найприбутковіших у світі. Важливість виявлення компонентів
рекреаційного потенціалу території та їх взаємозв’язків, а також
ступеню впливу на ефективність туристичної діяльності обумовлена тим, що на основі представленої інформації можлива
подальша розробка комплексних програм розвитку туризму на
відповідній території, найбільш оптимальне використання всіх
компонентів туристично-рекреаційного потенціалу.
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Рекреаційний потенціал будь-якої території має складну систему та включає в себе багато різних елементів з великою кількістю компонентів. У багатьох випадках використовується лише
формальне визначення туристично-рекреаційного потенціалу
регіону, без глибокого аналізу сутності й специфіки взаємозв’язків, що виникають між різними елементами, які входять до
складу потенціалу. Тобто, при проведенні аналізу потенціалу
регіону, як правило, враховуються далеко не всі важливі структурні елементи, що призводить до неповної та неточної
кількісної оцінки.
Визначення складових елементів рекреаційного потенціалу з
точки зору економіки та дослідження його властивостей, як системи є надзвичайно актуальним тому що дозволить: по-перше,
більш повно виявити елементи, що входять до складу сукупного
рекреаційного потенціалу регіону; по-друге, більш точно розрахувати його величину; по-третє, дослідити можливості інтеграції елементів, що входять до складу туристично-рекреаційного
потенціалу регіону.
Також важливим є виявлення компонентного складу сукупного рекреаційного потенціалу з точки зору економіки для
подальшого здійснення кількісної та якісної оцінки. Вивчення
рекреації й туризму здійснюється за допомогою різних підходів
і методів, при виборі яких серед спеціалістів не має одностайності. Доцільно досліджувати туристично-рекреаційну діяльність застосовуючи такі підходи: системний, регіонально-цілісний, соціо-економічний та історико-логічний.
Для вирішення питань, пов’язаних із ефективним використанням туристично-рекреаційного потенціалу та розвитком туристичної діяльності найкраще використовувати системний
підхід, адже цей підхід інтегрує інші підходи в єдиний комплексний підхід, за допомогою якого можливо вивчити особливості існуючих природних та антропогенних ресурсів певної
території, діяльність туристично-рекреаційних підприємств у
конкурентному середовищі, рівень розвитку інфраструктури
туризму, а також їх взаємодію з іншими системами, такими, як
політична, правова, економічна й соціальна. Виходячи з систем58
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ного підходу, можливо проаналізувати територію регіону, де
утворився значний туристично-рекреаційний потенціал; вивчити
проблеми та принципи регулювання туристично-рекреаційних
процесів у регіоні; обґрунтувати необхідність запровадження
нових організаційних форм і методів регулювання туристичнорекреаційної діяльності. Системний підхід у дослідженні реалізується через застосування сукупності методів, прийомів та
засобів прикладного системного аналізу.
Туристично-рекреаційній системі притаманні наступні
властивості:
 соціальної направленості, тобто основне її завдання –
забезпечення соціальної комфортності населення шляхом задоволення туристично-рекреаційних потреб;
 проблемної орієнтованості, тобто туристично-рекреаційна
система повинна раціонально та ефективно використовувати
наявний потенціал та органічно вписуватись у коло вирішення
пріоритетних напрямків розвитку регіону і держави в цілому.
Тобто, принциповим моментом у дослідженні складу сукупного
туристично-рекреаційного потенціалу регіону є аналіз його як
системи.
Найбільш повним є підхід, за яким туристично-рекреаційний
потенціал території розглядається як сукупність чотирьох
основних компонентів – природно-ресурсної, історико-культурної, економічної та соціальної, які взаємопов’язані й взаємодіють між собою. Для проведення оцінки туристично-рекреаційного потенціалу території необхідно визначити перелік показників, що характеризують компоненти потенціалу, за якими
може здійснюватись оцінка. Обрана система окремих показників
повинна вирішувати завдання, пов’язані з підвищенням ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу,
плануванням подальшого розвитку сфери туризму й рекреації,
прийняттям управлінських рішень щодо доцільності подальшого
використання території з туристично-рекреаційною метою.
Проведений аналіз компонентної структури туристичнорекреаційного потенціалу дає можливість стверджувати, що на
сучасному етапі розвитку суспільства більш складними стають
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питання, пов’язані з управлінням сферою туризму та рекреації й
з ефективним використанням туристично-рекреаційних потенціалів регіонів держави. Це пов’язано, по-перше, з існуванням
значних міжрегіональних відмінностей, по-друге, з суб’єктивністю в управління туристично-рекреаційної сферою. Суб’єктивний фактор в управлінні призводить до виникнення проблем,
вирішення яких вимагає професійного творчого підходу. Тому,
управління регіональним розвитком туризму та рекреації, в тому
числі й туристично-рекреаційним потенціалом, повинно здійснюватись як синтез двох складових: розвитку науково-практичної діяльності у сфері туризму й удосконалення методів та
підходів в управлінні.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В
УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Для формування ефективної національної економіки необхідні певні передумови, важливою складовою яких є компенсаційна політика. З метою визначення сутності компенсаційної політики вважаємо необхідним розкрити зміст поняття «компенсація».
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Одним із визначень компенсації у Словнику української мови
є таке: компенсація – це відшкодування, зрівноважування, винагорода за що-небудь, а також сума, яку сплачують як відшкодування, винагороду; покриття витрат, утрат [1, с. 250].
На думку інших вчених, компенсаційні виплати – відшкодування затрат, здійснених працівниками при виконанні трудових обов’язків або при переїзді на роботу в іншу місцевість.
Умови та порядок відшкодування компенсаційних виплат, їх
види встановлені КЗпП України та іншими законодавчими
актами.
До компенсаційних виплат належать: добові та оплата витрат
при переїзді на роботу в іншу місцевість; оплата витрат на перевезення майна, найму житлового приміщення (житла); компенсаційні надбавки працівникам, робота яких пов’язана з перебуванням у дорозі або відрядженнями, а також під час службових
поїздок у межах обслуговуваних ними дільниць; працівникам,
робота яких має пересувний характер (у будівництві або на
польових роботах тощо); працівникам, відрядженим для монтажних і налагоджувальних робіт на строк, що не перевищує
термін будівництва об’єктів. Працівникам, які використовують
свої інструменти, автомобілі для потреб підприємства, установи,
організації, виплачується компенсація за їх спрацювання [2].
В контексті мети нашого дослідження слід розглядати компенсацію як винагороду в грошовому виразі за кількість та
якість праці.
Формування компенсаційної політики вимагає аналізу різних
теоретичних підходів.
М. В. Артамонова зазначає, що компенсаційна політика є
інструментом регулювання системи компенсацій (системи стимулювання). Вона визначає межі системи компенсацій, завдяки
яким стає можливим розроблення різних процедур і механізмів:
формування базових окладів, фонду оплати праці тощо [3, с. 23].
На нашу думку, компенсаційна політика – це діяльність на
різних рівнях управління (державному, галузевому, регіональному, підприємства та організації, міжособистісному) щодо
формування умов оплати праці та мотиваційного механізму з
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метою реалізації стратегічних цілей суб’єктів соціально-трудових відносин.
Основою компенсаційної політики в сучасних умовах розвитку національної економіки є формування оплати праці та
мотиваційного механізму.
Основними напрямами формування оплати праці мають
бути:
 визначення заходів на державному, регіональному рівнях
та на рівні підприємства, спрямованих на забезпечення зростання номінальної заробітної плати та формування джерел її
подальшого підвищення;
 забезпечення стабільного зростання реальної заробітної
плати, базуючись на макроекономічній ситуації та фінансовоекономічному стані підприємства;
 удосконалення механізмів державного і колективнодоговірного формування оплати праці;
 відновлення функцій заробітної плати по розширеному
відтворенню робочої сили і наближення її рівня до реальної
вартості робочої сили на ринку праці;
 реалізація заходів щодо посилення захисту прав працівника на своєчасне одержання заробітної плати та зниження ризиків
в оплаті праці [4, с. 315].
Отже, формування компенсаційної політики в умовах
цифрової економіки сприятиме як розвитку конкурентоспроможності працівників, підприємств в цілому, так і забезпеченню
цифровізації економіки в контексті підвищення якості життя,
зокрема трудового життя працівників.
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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ
В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Р. Р. Красюк, аспірант
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Цифрова економіка, яка швидко розвивайте, активно починають формуватись на ринку все нові й нові інноваційні продукти – смартфони, соціальні мережі Веб та мобільні додатки.
Можна з впевненістю сказати, що такі стрімкі темпи розвитку в
найближчі роки точно не будуть іти на спад і найкращі Інтернет
новації ще попереду, Інтернет ще знаходиться на початку свого
розвитку, він тільки народжується, адже його історія немає
навіть одного століття існування. Сьогодні відбувається інтелектуалізація економіки, в основі якої інтелектуальне покращення її
характеристик, упровадження інновацій та ефективність, яка
виходить на новий рівень. Кевін Келлі в свою чергу говорить,
що «Користь, отримана завдяки інтелектуалізації неактивних
процесів, матиме в сотні раз відчутніший вплив на наше життя,
ніж досягнення індустріалізації» [1, с. 4]. У майбутньому ситуація може виникнути таким чином, що перший справжній
штучний інтелект народиться не в окремому суперкомп’ютері, а
в суперорганізмі, що складається з мільярда комп’ютерних чіпів
і називається мережею. Він матиме планетарні масштаби, але
при цьому буде тонким, вбудованим і легко приєднуваним.
Економіка та суспільство стоять на порозі значних трансформацій витрат, тригером яких став перехід до 4-ї технологічної
революції, що називається «цифровізацією». Вони значною
мірою змінять як структуру виробництва, а й соціальносуспільні
відносини і механізм перерозподілу економічних благ. При
цьому ті ризики, які виникатимуть в ході цієї трансформації
відносяться до категорії «чорний лебідь».
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Сьогодні цифрова економіка пов’язана з індустріями майбутнього – робототехнікою, передовим медичним і біотехнологічним упровадженням інновацій, кібербезпекою, програмуванням
грошей, робота з величезними масивами даних, все це буде
впливати на життєдіяльність, змінюючи спосіб життя людей і
умови праці. Наразі такі професії як веб-дизайнер, програміст,
SMM менеджер та інші дають можливість працювати з будь якої
точки світу і отримувати, надсилати, витрачати гроші в будь
який час. Беззаперечно всі ці нововведення можуть створюють
купу можливостей для людства, але вони підвищують ризик
того, що зловмисники будуть здатні завдавати системної шкоди
міжнародній економіці. Інтернет став океаном розрізненої, на
перший погляд, інформації, і в наші дні з’являється можливість
з’єднати й отримати з цього економічну вигоду. «Якщо в аграрну епоху основною сировиною була земля, в індустріальну – залізо, то в інформаційну добу сировиною є різного виду дані»
[2, с. 20].
На сьогоднішній день економіка перебуває в стані швидкої
трансформації переходячи на цифрові рейки. Намагання підвищити ефективність використання ресурсів – одна з основних
причин переходу і трансформації, цифрові ресурси дають економіці занадто багато аби можна було від них відмовитись,
також значну роль відіграє рух у напрямку використання відновлюваних матеріалів. Якщо всього цього не буде, переваги збільшення ефективності швидко знівелюються на тлі поєднання
ефектів віддачі від економічного зростання. «Сьогодні потрібна
нова бізнесова логіка. Циркуляційні бізнес-моделі повинні
прийти на заміну лінійним. Одним з основних завдань на майбутнє є створення прориву до концепції послуг замість продукції для широкого асортименту споживчих товарів – комп’ютерів, мобільних телефонів, побутових приладів, автомобілів, меблів та нерухомості. Ті самі принципи можна застосувати навіть
на ринку нерухомості [3, с. 171]. Перехід до нової бізнес-логіки
вимагає рішучих дій у формуванні управлінської політики та
культури.
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Структура витрат в економіці має серйозні вади: фінансовий
капітал переоцінюється, тоді як соціальний і природний – недооцінюється. За умов наявності цих недоліків, циркуляційна економіка не має змоги проявити себе. Ми сьогодні працюємо в час
дивовижного поступу у цифрових технологіях на основі
комп’ютерної текінки, програмного забезпечення та мереж, які
досягли певної потужності. І ці зміни, викликані цифровими
технологіями і цифровою економікою, несуть надзвичайну
користь. Оцифрування покращує матеріальний світ і сприяє розвитку цифрової економіки, яка створює нові місця і види праці.
Історики економіки схиляються до думки, висловленої Мартіном Вайцманом: «Довгострокове зростання цифрової економіки
залежить від динаміки технічного прогресу [4, с. 15]. Швидке та
прискорене оцифрування може привести до економічної дестабілізації, так як комп’ютери стають потужнішими, а в компаніях
зменшується потреба у робітниках, тому технологічний прогрес
здатний залишити певну кількість людей без роботи, оскільки
він продовжує розвиватися.
Можна подолати проблеми цифрової революції, але спочатку
ми повинні їх зрозуміти [5, с. 256–263]. З технологіями економіка здатна виробляти більше продукції з кожним роком, маючи
ті ж ресурси, у тому числі робочу силу, так як вся ця праця
зазнає впливу з боку цифрових технологій, а це означає, що
кожна година праці здобуває більше цінності, ніж раніше. Чистий ефект полягає у зменшенні попиту на менш кваліфіковану
робочу силу, яку називають сьогодні кваліфікаційно-несиметричними технічними змінами [4, с. 108]. Доповнена реальність
потребує мегакваліфікованих працівників. Компанії з найбільшими інвестиціями в ІТ, як правило, впроваджують найбільші
організаційні зміни, пов’язані із зростанням зростання попиту на
кваліфіковану роботу, яка вимагає більше творчості з боку
підприємців, менеджерів та працівників та сприяє комп’ютерному рейтингу та комп’ютерному добробуту. Алгоритми – це
супервайзери нового покоління цифрової економіки. Але для
цього слід розвивати цифрову економіку, цифровий менеджмент
і цифровий маркетинг, які змінюють світ і породжують еко- © ПУЕТ -
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систему нових сервісів, робочих місць, бізнес-моделей та
індустрій [6, с. 20–21]. Успішні інноватори просять користувачів
осягнути нові цінності, навички, моделі поведінки, термінологію, ідеї, очікування, устремління, прийняти нові віяння.
Технологічний прогрес створює низку нових можливостей,
які вже сьогодні стають доступними для щоденного використання. Наразі очевидною для всіх є позиція, що більшість сфер
економіки, від макро- до мікрорівня будуть переходити в віртуальну площину. Майбутнє за цифровою економікою і цифровим прогресом. Державні органи будуть працювати ефективніше, якщо будуть застосовувати принципи роботи цифрових
індустрій та використовувати для роботи цифрові служби для
підвищення ефективності цифрових інновацій в економіці,
бізнес буде надавати послуги кращої якості в більш короткі
терміни. В кінцевому висновку вигоду отримають від таких змін
всі.
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теорії та економічних методів управління
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

Ми живемо в епоху, коли економічний успіх країн визначається кількісними та якісними характеристиками людського
капіталу, і найважливішою з точки зору сучасної стадії розвитку
його складової – інтелектуальним капіталом. Існує кореляція
між економічно успішними центрами світу та центрами тяжіння
інтелектуалів. Причому зв’язок тут набуває спіралеподібного
характеру: процвітаючі регіоні залучають кращі уми, а останні
сприяють ще більшому економічному успіху цих регіонів. Тому
чітке розуміння сучасних процесів інтелектуальної міграції дуже важливе і для осмислення тенденцій глобального економічного розвитку, і для розробки національних міграційних
політик.
Не зважаючи на гостроту теми, досі немає єдиного визначення інтелектуальної міграції і, навіть, загальновизнаного терміну. Для опису подібних процесів використовують назви: «міграція кваліфікованих кадрів», «міграція висококваліфікованих
кадрів», «міграція інтелектуалів», «інтелектуальна міграція»,
«міграція кваліфікованих та професійних робітників», «міграція
вчених», «відтік умів» (brain drain) та пов’язані з ним «притік
умів» («brain gain»), «циркуляція умів» («brain exchange») та
«втрата умів» («brain waist»), в рамках досліджень вивчають
також «міграцію винахідників», «освітню міграцію» тощо.
Така кількість назв проявляє, перш за все, вміст елементів
різної ємкості та відсутність єдиного визначення об’єкту дослідження. Так, найчастіше під терміном «інтелектуальна міграція»
розуміють процеси виїзду вчених та кваліфікованих кадрів для
роботи закордон. Однак деякі автори звужують це поняття
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тільки до мігрантів, що мають науковий ступінь або значні професійні досягнення; інші ж навпаки додають студентів, що виїжджають навчатися в інші країни, а також творчу інтелігенцію;
найбільш ємке розуміння охоплює будь-яку міжнародну міграцію осіб, які за рахунок навчання у вишах або виробничої
практики отримали кваліфікацію достатню для виконання
професійної діяльності.
Серед інших факторів, що ускладнюють чітке визначення
категорії інтелектуальної міграції, – час та простір. Якщо спочатку, вивчаючі процеси «відтоку умів», враховували тільки
виїзд кваліфікованих кадрів назавжди або на роки, то пізніше до
інтелектуальної міграції включали трансграничне переміщення
строком більше року, а серед тенденцій останніх десятиріч
збільшення маятникової міграції строком до року, а також
короткострокової міграції для надання інтелектуальноємких
послуг. З точки зору «простору» ситуація сьогодні також далека
від однозначної. Раніше не виникало і питання: міжнародна
міграція передбачала фізичне переміщення особи з країни,
звідки вона емігрує, до країни, в якій вона буде виконувати свої
трудові обов’язки. Зараз завдяки, перш за все, безпрецедентному
розвитку інформаційно-комунікаційних та фінансових технологій, тут існує більше варіантів, наприклад: особа фізично не залишає свою країну, але повністю або частково вкладає свій інтелектуальний капітал в створення продукту компанією закордоном; або особа виїжджає до однієї іноземної держави, але
повністю інтелектуально реалізується для проектів третьої країни, і тому подібне. Так звана «віртуальна інтелектуальна міграція» з приходом пандемії COVID-19 отримала відчутний поштовх до розвитку і потребує більш серйозного вивчення.
Крім вищезазначеного, сформувати ясне розуміння процесів
міжнародного переміщення інтелектуального капіталу заважає
існування низки ситуацій виїзду кваліфікованих робітників
закордон, коли неочевидна або невідома подальша трудова доля
осіб, які займалася інтелектуальною працею в своїй країні. Людина може виїжджати з сімейних або інших причина, але через
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деякий час відновити свою інтелектуальну діяльність закордоном; аспірант, що навчається закордоном, приймає рішення
залишити навчання заради роботи у країні прибуття; вчений з
докторським ступенем кидає роботу для кваліфікованої праці в
бізнесі закордоном; для країн, що розвиваються, не є винятком і
обставини, коли висококваліфікований робітник виїжджає закордон для некваліфікованої роботи, – інколи він/вона повертається до кваліфікованої роботи, інколи ні; і таке інше. Які з цих
ситуацій варто враховувати в інтелектуальну міграцію, а які ні?
Для країни-донора вони, безумовно, є втратою інтелектуального
капіталу, а для країни-реципієнта ще невідомо, чи стануть його
придбанням тієї ж мірою.
Труднощі щодо визначення терміну «інтелектуальна міграція» пояснюються і тим, що з точки зору історичного часу
значення цих процесів стало очевидним нещодавно, і навіть досі
відсоток висококваліфікованих мігрантів в загальному міграційному русі невеликий. При цьому, треба визнати, що найрозвиненіші країни давно усвідомили їхню важливу роль в своєму
економічному успіху та проводять цілеспрямовану політику для
залучення інтелектуалів. Втім у глобальному вимірі до сих пір
не вистачає узагальненого підходу до розуміння сутності цих
процесів.
Розвиток сучасної глобальної економіки, який базується на
стрімкому зростанні використання знань та їхньому виробництві, вимагає глибокого аналізу процесів обігу інтелектуального капіталу. Отже вкрай важливо мати загальноприйняте,
теоретично обґрунтоване, ємке визначення категорії «інтелектуальна міграція». Ґрунтуючись на цьому визначенні стане
можливо створити методику її міжнародного обліку, розробити
та розрахувати відповідні показники. А це дозволить і світу в
цілому, і окремим країнам ясніше усвідомлювати свої вигоди та
втрати, точніше визначати міграційну політику та усі пов’язані з
нею політики, а також вимірювати їхню ефективність, передбачати потенційні загрози та прогнозувати перспективи сучасного етапу розвитку.
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ПЛАТФОРМІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ
УЧАСНИКАМИ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН
В. В. Липов, д. е. н., професор, п. н. с.
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, м. Київ
«Якими можуть стати наші трудові відносини в
найближчі роки: працівники, нібито незалежні, зі статусом
мікропідприємців, що працюють з великими фірмами, які
фактично відмовляються від ролі роботодавця»
Д. Меда. Наймані працівники як
остаточна жертва пандемії

Цифрові (інформаційні) платформи (ІП) отримують широке
розповсюдження у сфері виробничих відносин. ІПВВ виконують
роль інструменту поєднання замовників із незалежними виконавцями виробничих завдань. Тим самим вони трансформують
трудові зв’язки, процеси та відносини. За характером виробничих зв’язків, що опосередковуються через ІП виділяють ІПВВ,
які спеціалізуються на підтримці виробничих відносин, надаваних через Інтернет (ІПВВІ) та ІП, що спеціалізуються на забезпеченні локації надаваної послуги, безпосереднього контакту
між її виробником та споживачем (ІПВВЛ – перш за усе таксі,
послуги доставки).
Згідно з даними МОП, кількість ІПВВ першої групи зросла з
142 у 2010 р. до понад 777 у 2020 р. Кількість ІПВВЛ зросла
майже у десять разів. Значна їх частина зосереджена у США
(29 %), Індії (8 %) та Великобританії (5 %) [1, p. 19]. За твердженням дослідників, вже до 2025 р. до 540 млн людей можуть
виграти завдяки перевагам, що надають ІПВВ. З них до 230 млн
– швидше знайти нову роботу. Приблизно 60 млн – знайти
роботу, яка більше відповідає їхнім навичкам чи уподобанням,
ще 50 млн – перейти від неформальної до офіційної зайнятості.
200 млн, які неактивні у пошуку нової роботи або працюють
неповний робочий день, отримують додаткові години на фріланс-ІП. Пандемія COVID активізувала використання ІПВВ як
інструменту забезпечення віддаленої праці.
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Виділяють два типи ІПВВ. Перший – ІП-роботодавців. Вони
– посередники, що створюють можливість залучення замовником спеціалістів, що зараховані до штату ІП. До другого типу
відносяться децентралізовані ІПВВ-посередники. Вони лише
допомагають встановити зв’язок між потенційними виконавцями робіт, що працюють на умовах самозайнятості або незалежними підрядниками, які забезпечують виконання комплексу
робіт за рахунок залучення кількох спеціалістів-виконавців (ІП«безмасштабні мережі») та роботодавцями.
До нестандартних, нетрадиційних форм трудових зв’язків,
підтримуваних завдяки використанню ІПВВ, відносять роботу
на умовах неповного робочого часу (неповна зайнятість) або
строкових трудових договорів, дистанційну, тимчасову, непостійну, вторинну, позаштатну, неформальну зайнятість, запозичену працю; зайнятість на «міні та міді робочих місцях» або на
основі договорів цивільно-правового характеру, незареєстровану зайнятість у формальному секторі, самозайнятість, роботу на
конкурсних умовах, виконання мікрозавдань.
Активне розповсюдження ІПВВ сприяє посиленню дуалізму
системи виробничих зв’язків. Його породжує суперечність між
гіг-зайнятістю та прекарною зайнятістю. Гіг-зайнятість – форма
трудових відносин між висококваліфікованими спеціалістами та
роботодавцями у умовах, коли на ринках існує дефіцит спеціалістів і у останніх є можливість вибору потенційного роботодавця [3]. Прекарна зайнятість – форма трудових відносин між
спеціалістами низької та середньої кваліфікації, некваліфікованою робочою силою і роботодавцями, коли останній може
диктувати умови співпраці [4].
Зворотною стороною розширення завдяки ІПВВ можливостей працевлаштування для найманих працівників та пошуку
відповідної робочої сили для роботодавців стає посилення на
користь роботодавців дисбалансу взаємних зобов’язань між
ними та виконавцями робіт. Вони стосуються гарантій та регулярності роботи та доходу, умов праці, соціального захисту,
використання навичок, свободи асоціацій та права на ведення
колективних переговорів між виконавцями робіт та роботодав- © ПУЕТ -
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цями. У свою чергу для роботодавців платформізація виробничих відносин створює проблеми, пов’язані з недосконалістю
правової бази, дисбалансами у оподаткуванні та страховому
забезпеченні стандартної зайнятості та самозайнятості через
ІПВВ, їх наслідками для конкурентних позицій роботодавця,
складнощами адаптації до цифрової трансформації, недостатньої доступності надійної цифрової інфраструктури.
Список використаних джерел
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
ТУРИСТИЧНОЮ ІНДУСТРІЄЮ
М. М. Логвин, к. геогр. н, доцент, доцент кафедри
туризму та готельно-ресторанного господарства
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Туризм відіграє значиму роль у формуванні валового внутрішнього продукту, забезпеченні зайнятості населення, поповнення бюджету різних рівнів, сприяє притоку іноземної валюти,
забезпечення соціального добробуту і якості життя людей,
сприяє розвитку суміжних галузей.
Туризм забезпечує засобами для існування мільйони людей, а
мільярдам дає можливість гідно оцінити культурну самобутність свого народу і народів інших країн, а також багатство
природи.
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Сфера туризму здійснює як прямий вплив на соціальні параметри життя населення (поліпшення здоров’я та людського розвитку загалом), так і опосередкований вплив через поліпшення
показників економічного розвитку країни: зростання ВВП,
доходів населення, зайнятості і т. п. Покращення всіх параметрів економічного життя населення є фундаментом підвищення його добробуту, поліпшення здоров’я та збільшення тривалості життя. Все це є фактором прискореного розвитку у т. ч. і
сфери туризму (табл. 1).
Таблиця 1 – Доходи туризму, ТОП-10 країн, 2018-2019 р.,
складено за [2, 3].
Ранг
2019

2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
9
7
8
10

Країна
США
Іспанія
Франція
Таїланд
Великобританія
Італія
Японія
Австралія
Німеччина
Макао (Китай)
Китай
Україна

Надходження від
туризму, млрд $
2018
2019
214
214
74
80
67
64
63
61
52
53
49
50
41
46
45
45
43
42
–
40
40
–
1,46
1,62

Зміна, в
%, ±
0,0
8,1
–4,5
–3,2
1,9
2,0
12,2
0,0
–2,3

11,0

Розвиток туризму є не тільки важливим чинником економічного розвитку країни, але й соціального, культурного та духовного. Тому особливо актуальним є вплив рекреації та туризму на соціальні показники економічного розвитку як окремих
територій, так і усієї країни (табл. 2).
Ще у 1980 р ОЕСР затвердив список соціальних індикаторів,
в число яких входить і такий індикатор, як «час і відпочинок», а
його показниками є величина вільного часу і його використання.
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У сфері подорожей та туризму (Travel & Tourism) було
створено 118,4 млн робочих місць безпосередньо в 2017 році
(3,8 % загальної зайнятості. Ці цифри також включають, наприклад, види діяльності ресторанного господарства та дозвілля галузей, що безпосередньо підтримуються туристами. Прогнозувалось, що до 2028 року Travel & Tourism матиме 150,1 млн
робочих місць безпосередньо, збільшившись на 2,2 % річних
протягом наступних десяти років [1, 4]. Загальний внесок
Travel & Tourism у зайнятість (у тому числі більш широкі
ефекти від інвестицій, ланцюжка поставок) становив 313,2 млн
робочих місць у 2017 році (9,9 % від загальної зайнятості), а до
2028 року Travel & Tourism прогнозує підтримку 413,55 млн
робочих місць (11,6 % від загальної зайнятості), що на 2,5 %
більше, ніж за цей період [1].
Таблиця 2 – Міжнародні туристичні прибуття, 2019 р. [2, 3]
№
з/п

Країна

Франція
Іспанія
США
Китай
Італія
Туреччина
Мексика
Таїланд
Німеччина
Великобри10
танія
Україна
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Доходи
% від
Дол.
Прибуття,
від
чисельСША на
млн осіб туризму,
ності
1 жителя
млрд дол. населення
89
60,7
132
882,3
84
68
148
1462,4
79
210,7
23,8
637,3
66
32,6
4,7
23,4
65
44,2
84,5
741,6
51
22,4
49,7
282,1
45
21,3
24,7
170,7
40
57,5
49,2
809,9
40
39,8
42,7
478,4
39

51,2

52,9

755,2

13,438

1,62

28,9

29,9

Число міжнародних туристів у 2020 році зменшилось на
75 %, що привело до скорочення обсягу доходів від туризму з
1,5 трлн дол. США в 2019 році до 310–570 млрд дол. США у
2020 році. Внаслідок цього під загрозою опинилось понад
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100 млн робочих місць, безпосередньо пов’язаних з туризмом,
багато – на мікро-, малих і середніх підприємствах, на яких
великий відсоток робочої сили складають жінки і молодь.
Крім загрози громадській охороні здоров’я, важкі економічні
та соціальні наслідки COVID-19 загрожують в довгостроковій
перспективі засобам до існування і добробуту мільйонів людей.
Адже на кожне робоче місце, безпосередньо пов’язане з туризмом, створюється ще майже півтора робочих місць.
За оцінками МОП, майже 1,6 млрд дол. США з 2 млрд осіб,
зайнятих у неформальному секторі, значною мірою страждають
від заходів ізоляції та/або від того, що працюють в найбільш
постраждалих секторах, включаючи туризм.
Оскільки, туристична активність людей прямо залежить від
їх матеріальних статків, тому, у разі зменшення грошових надходжень, люди починають економити, перш за все, на товарах
не першої необхідності та відпочинку. Ця тенденція, має достатньо великий прояв інерційності, оскільки тривожний стан, через
те, що подібне може повернутися, ще триває певний час, і тому
переважна більшість людей, навіть за умови економічного
поліпшення, «обережно» повертаються до попереднього режиму
та структури власних витрат.
Список використаних джерел
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4. World Travel and Tourism Council [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://www.wttc.org/research/economic-impactresearch/ methodology. – Назва з екрана.
- © ПУЕТ -

75

НОВІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ В ПЕРІОД КРИЗИ (ПАНДЕМІЯ 2019–2021 рр.)
Є. Г. Панченко, д. е. н., професор
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

Опанування світового ринку підприємствами України включає розширення сектору цифрової економіки у всіх аспектах:
продуктових, технологічних, управлінських і т. д. Саме рівень
цифрової трансформації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних компаній буде все в більшій мірі визначати їх міжнародну конкурентоспроможність. Аналіз існуючих підходів до
використання цифрових інструментів нарощування конкурентоспроможності міжнародних підприємств дозволило встановити
відсутність системного підходу до цифрової трансформації
міжнародної економічної діяльності. Однак цифрова трансформація, на думку професора Гарвардської школи бізнесу
С. Гунти, принесе успіх лише в тому випадку, коли цифрові
інструменти стануть невід’ємною складовою кожної ланки бізнес-стратегії підприємства [1, с. 12]. Одна з ключових тенденцій
розвитку світової економіки на початку третього тисячоліття –
це розвиток цифрової економіки, яка швидко перетворюється в
головний фактор економічного зростання.
Узагальнення реального міжнародного досвіду такої трансформації дозволяє визначити три поширених напрями цифровізації. По-перше, чимало міжнародних підприємств створюють
окремі нові незалежні цифрові підрозділи з метою поширення в
перспективі набутого позитивного досвіду на всю корпорацію.
По-друге, значна частина багатонаціональних підприємств
намагається здійснювати різноманітні цифрові експерименти.
По-третє, порівняно успішним виявився варіант використання
цифрових технологій для зниження витрат і підвищення
ефективності операцій.
На нашу думку, кожне підприємство може досягти успіху
шляхом використання однієї з новітніх концепцій – екосис76
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темного підходу до міжнародного підприємництва, який було
вперше запропоновано Дж. Муром. Він запровадив категорію
«бізнес-екосистема», яка являє собою сукупність взаємопов’язаних факторів, що інтерактивно впливають на створення,
виявлення і реалізацію підприємницьких можливостей [2, с. 77].
В нашому випадку нас цікавить цифрова трансформація міжнародного бізнесу, екосистема якої являє собою взаємозв’язану
сукупність інструментів господарської цифровізації всіх видів
міжнародних ділових операцій з метою розширення підприємницьких можливостей їх суб’єктів. Зазначену екосистему можна
представити у табличному варіантів, що наведено нижче.
Як видно з таблиці, кожен з учасників міжнародного бізнесу
може обирати для себе як універсальні, так і спеціальні інструменти цифрової трансформації своєї діяльності, звичайно наведена таблиця не є вичерпним результатом узагальнення цифрових міжнародних операцій, а лише одним з варіантів їх систематизації.
Узагальнення сучасної практики цифрової трансформації
міжнародних операцій дозволяє зробити висновок про посилення ролі цифрової економіки у збільшенні світового ВВП.
Однак, однією з ключових проблем подальшого розвитку цифрової економіки на рівні підприємств є значний обсяг цифрових
невдач у використанні нових можливостей ділової цифровізації.
Подолати ці невдачі можливо шляхом переосмислення сучасної
практики міжнародного бізнесу на основі концепції цифровізації
міжнародної підприємницької екосистеми і використання матриці інструментів цифровізації всіх сфер міжнародного бізнесу.
Список використаних джерел
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Таблиця 1 – Матриця інструментів цифровізації міжнародного бізнесу
Сфери міжнародного бізнесу
міжнародна
міжнародні
міжнародне виробництво
торгівля
фінанси
1. Цифровий
Універсальні інструменти
реінжиніринг
 Цифрові бізнес-платформи
бізнесу
 Створення систем власного програмного забезпечення
 Системи електронної комерції
 Переосмислення бізнесу в цифрову епоху
Спеціальні інструменти
 3-D виробничий друк
 Цифрові конт-  Цифрові цінні
папери
 Цифровізовані продукти ракти купівліпродажу
 Цифровізація
біржових
операцій
2. ТрансфорУніверсальні інструменти
мація ланцюгів  Радикальне переосмислення ролі досліджень та інновацій
вартості
 Цифрове забезпечення відкритих інновацій
 Взаємодоповнення продуктів (послуг)
Спеціальні інструменти
 Промислова версія 4.0
 Цифрові
 Цифрові злиття
ланцюга поставок та поглинання
 Smart-заводи
 Цифрова
 Промисловий Інтернет
логістика і складу
склад
Види
інструментів

валютні
операції

 Криптовалюти
 Великі дані і
аналітика прогнозування валютних курсів

 Посилення ролі
криптовалют
 Зменшення
частки
готівкового обігу

Продовж. табл. 1
Види
інструментів
3. Цифрова
клієнтоспрямованість

4. Організаційна реструктуризація

Сфери міжнародного бізнесу
міжнародна
міжнародні
валютні
міжнародне виробництво
торгівля
фінанси
операції
Універсальні інструменти
 Цифровізація поведінки споживачів
 Життєва цінність клієнтів
 Цифрова персоналізація клієнтів
 Реструктуризація соціальних мереж
 Рекламна цифровізація
 Цифровий бренд-менеджмент
 Вимірювання й оптимізація маркетингових витрат в цифрову епоху
Спеціальні інструменти
 Віртуальне включення
 Цифрова взає-  Цифрова транс-  Критовалютна
клієнта у виробничі
модія з клієнтом формація міжна- конкуренція
процеси
 Он-лайн канали родної фінансові  Взаємодія крипзвітності
товалют з національними банками
Універсальні інструменти
 Цифрова трансформація організаційних структур управління
 Керування цифровим переходом
 Проектування організації для цифрових інновацій
 Цифрове управління талантами
 Штучний інтелект
Спеціальні інструменти
 Автоматизація
 Цифровізація
 Взаємодія фон-  Саморегулювиробничих процесів
інтелектуальної
дових і електрон- вання ринку
власності
них бірж
криптовалют

ПРАЦЯ І НОВІ ТРУДОВІ ЦІННОСТІ
У ЗАКЛАДАХ ТУРИЗМУ
С. Р. Пасєка, д. е. н., професор;
С. М. Грабевник, здобувач вищої освіти 2 року
навчання магістерського рівня
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Перехід України від сировинної моделі розвитку до сталого
економічного зростання передбачає розвиток сфери туризму і
рекреації. А це не можливо без врахування сучасних тенденцій
цифрової економіки, як стрімко входить у всі сфери нашого
життя. У процесі виробництва послуг, туристичне підприємство
використовує всі свої можливі засоби, але людський чинник
відіграє в ньому основну роль. Працівників туристичної сфери
можна вважати ключовим ресурсом, оскільки роль людського і
матеріального факторів зовсім нерівнозначна. Якщо говорити
про туристичну діяльність, то людський фактор набуває характеру активного творчого елементу виробництва і надання туристичних послуг, а матеріальний фактор відіграє інструментальну
роль.
Сучасні вимоги до фахівця туризму в умовах конкуренції,
інновацій, швидких темпів розвитку технологій, значно вищі
ніж 10–20 років тому. Вони стосуються не лише виключно професійних знань та навичок, але й гнучкості, комунікабельності,
стресо- та психостійкості, а також вміння:
 працювати із людьми різних категорій;
 швидко і якісно реагувати на найменші зміни на ринку,
що можуть зашкодити підприємству;
 приймати рішення різного характеру;
 створювати нові продукти, що будуть конкурентними на
ринку;
 постійно адаптуватися до умов середовища;
 швидко, якісно та регулярно освоювати нові знання [1].
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Вміння швидко і якісно реагувати на найменші зміни на ринку, що можуть зашкодити підприємству стало неабияк важливим у сучасному світі. Із запровадженням карантину підприємцям у галузі туризму доводиться лише слідкувати за розвитком
подій, адже вони не мають жодного впливу ні на ситуацію, ні на
туристів, які почали масово відмовлятися від туристичних пакетів. Вітчизняна туристична та готельна сфера вимушені були
переформатувати свою роботу: авіакомпанії, які займались пасажирськими перевезеннями, почали виконувати вантажні перевезення, а туристичні оператори почали розробляти нові турпакети Україною [2]. Виходячи з даної ситуації керівництво деяких
підприємств прийняло рішення займатися візовою підтримкою
(Велика Британія, США, Канада) та організовувати дитячі групи
на відпочинок та навчання на літній період. В середньому
оформлення візової анкети коштує 2,5 тисячі грн. Це дає унікальну можливість для менеджерів практикуватися не лише на
продажах турів. Окрім цього, деякі туристичні підприємства, що
мають власне офісне приміщення, можуть здавати його в оренду
іншій сфері діяльності, що не несе збитки, і це дозволяє турагенціям тримати свій бізнес на плаву.
Сьогодні на ринку праці тревел-агенти, універсали особливо
затребувані, оскільки активно розвивається бізнес-тревел (організація відряджень та корпоративного відпочинку протягом бізнес-поїздок в інші країни), тому попит на справжніх професіоналів цієї справи зростає [1].
Незважаючи на позитивні тенденції в збільшенні кількості
фахівців в галузі, туристична сфера потребує значної модернізації. В даному плані цифрові технології будуть слугувати важливим чинником такого процесу. В першу чергу це стосується
процесу контролю за якістю надання туристичного продукту.
Так, цифрові технології можна використовувати при впровадженні системи «таємного покупця» (Mystery Shopping). Більшість продаж давно вже стрімко переходить в онлайн, і тому
Mystery Shopping, як технологія, буде надзвичайно актуальним в
контексті підвищення продажів.
- © ПУЕТ -

81

Цифрові технології можуть слугувати також інструментом
розробки нових продуктів. Новим видом туристичного продукту
може стати окрема гілка рекреаційного туризму, а саме відпочинок направлений на оздоровлення від перенесених різних
хвороб, серед яких і коронавірусна. Цифрові технології у цьому
випадку будуть мають мати лише медичне спрямування, а такий
оздоровчий «тур» потенційний покупець матиме змогу оцінити і
обрати необхідні опції [4].
Цифрові технології вплинуть і на доступ до Інтернету. Для
туристів на відпочинку він, хоч і не настільки актуальний, як у
повсякденному житті, проте, необхідний для налагодження
постійних комунікацій. Наприклад між сімейним лікарем чи
вузькопрофільним спеціалістом.
Також цифрові технології стануть важливими при створенні
електронного реєстру всіх, найбільш вагомих, туристичних
об’єктів країн, з можливістю їх віртуального «відвідування». По
цьому ж прикладу актуальним буде створено електронні довідники про туристичні фірми з вартістю пропонованих послуг, а
також інформаційні довідники щодо транспортних маршрутів,
готелів тощо.
Сучасна ситуація в світі призводить до виникнення нових
видів послуг і трендів у туризмі. До них відносимо еко-подорожі
– залучення туриста до збереження довкілля і якомога менший
вплив його поїздки на навколишнє середовище. Цифрові технології в даному випадку залучаються у якості широкого доступу
до технологій, які зменшують антропогенний вплив (наприклад
електрокарів, освітлення і навіть харчування). Особливо цікавим
є винайдення способів для зменшення вуглецевого сліду у
поєднанні з комфортом подорожі. Наприклад туристу можна
надавати знижки на проживання у готелі, якщо він орендує
електрокар та ін.
Все частіше спостерігається тенденція так званих поодиноких подорожей. При цьому мотиви туристів є різними: нові знайомства, робочі і кар’єрні питання тощо. Така тенденція починає стрімко розвиватися. В даному плані актуальним є персо82
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налізація. Це можна реалізувати за допомогою сучасних технологій, які допоможуть розкрити особисті вподобання туристів, а
саме при визначенні місця призначення, житла, розваг тощо.
Така технологія є вигідною для туристичних підприємств,
оскільки набагато більше шансів отримати постійних клієнтів,
коли досвід компанії у наданні послуги буде тісно пов’язаний з
бажаннями клієнта. Технологічним засобом для реалізації даної
технології може стати штучний інтелект та нейромережі. Персоналізація досвіду пошуку, бронювання турів та поїздок, визначення потреб гостя і підбір готельного номера за його вподобаннями – зробити все це дає можливість технологія машинного
навчання.
Цифрові технології вплинуть також на зближення і тісну
взаємодію туристичних і медичних технологій (TravelTech і
MedTech). В першу чергу це буде стосуватися аналізу даних
медичного скринінгу та інформації про вакцинацію туриста.
Інформацію буде інтегровано у процеси митного і прикордонного контролю. Також вона буде враховуватися при перевірці безпеки в аеропортах та інших транспортних вузлах [3].
Потужного розвитку набудуть окремі індустріальні тренди,
такі як поширення стандарту NDC (New Distribution Capability) в
галузі управління ресурсами авіакомпаній та чат-ботів для
спілкування з клієнтами. У високорозвинених країнах набули
поширення сенсорні термінали та кіоски самообслуговування,
які витісняють пристрої з різними видами безконтактних інтерфейсів. Така ж тенденція стосується пультів дистанційного
керування і вимикачів, карт-ключів і навіть кнопок виклику
ліфтів.
Отже, цифрова інтеграція туристичної галузі буде важливими
фактором її зростання, не лише через необхідність надання
інформації споживачам і маркетинг, але і з точки зору організації роботи різних напрямів у галузі туризму. Переважна більшість інновацій в організації туристичних послуг будуть ґрунтуватися на організації віртуальних рішень і онлайн-роботи.
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МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Н. С. Педченко, д. е. н., професор
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Моніторинг розвитку кадрового потенціалу університету
зумовлений реформуванням національної системи освіти в
Україні, розбудовою сучасного лідерського закладу вищої освіти та спрямований на необхідність наближення вищої освіти до
європейських стандартів та потреб сучасного життя.
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Метою такого моніторингу є забезпечення якості вищої освіти на основі розвитку науково-педагогічного, адміністративнообслуговуючого та господарського персоналу відповідно до
стратегічних напрямів:
 упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку університету;
 розвиток освітньої діяльності університету;
 розвиток наукової та інноваційної діяльності університету;
 розбудова
підприємницького
напряму
розвитку
університету [3].
Основними завданнями моніторингу є:
 дослідження перспективного розвитку персоналу та
фіксація індикаторів його результативності;
 відстеження за інноваціями у методах викладання та
використання нових технологій;
 оцінка рівня заохочення наукової діяльності науковопедагогічного персоналу для зміцнення зв’язків між освітою та
дослідженнями;
 аналіз рівня комерціоналізації освітніх та наукових
розробок;
 дослідження рівня розвитку корпоративної культури в
університеті та ефективного стимулювання персоналу до професійного та особистого розвитку.
Відтак, заходи з моніторингу за розвитком кадрового потенціалу університету спрямовані на створення полілінгвального,
підприємницького, інноваційного закладу вищої освіти лідерського типу, конкурентоспроможного на вітчизняному, європейському та світовому освітніх просторах для здобувачів вищої
освіти на основі врахування постійного зростання рівня вимогливості до кадрового забезпечення та його бажанні до саморозвитку.
Моніторинг розвитку кадрового потенціалу університету
передбачає фіксацію основних критеріїв відповідності вимогам
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вищої школи до нього. Тому важливим є дотримання вимог до
визначення рівня наукової та професійної активності науковопедагогічних (наукових) працівників та передбачає виконання
встановлених Ліцензійними умовами [1].
Для моніторингу активностей виписаних в ліцензійних умовах в ПУЕТ розроблено та наповнено електронний формуляр
НПП в IZETA, де визначаються всі досягнення наукової та професійної активності кожного науково-педагогічного (наукового)
працівника та зараховуються здобутки за крайні п’ять років
(рис. 1).

Рисунок 1 – Знімок з екрану сторінки досягнень наукової та
професійної активності НПП в IZETA [2]
Для узагальнення результатів дотримання вимог щодо визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних (наукових) працівників відповідно встановлених Ліцензійними умовами певної кількості дотриманих умов (активностей) з вказаного переліку формується електронний формуляр
НПП (рис. 2).
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Рисунок 2 – Знімок з екрану сторінки електронного
формуляру НПП в IZETA [2]
Таким чином, моніторинг розвитку кадрового потенціалу
університету відповідає викликам реформування національної
системи освіти в Україні, спрямований на розбудову сучасного
лідерського закладу вищої освіти та на відповідність європейським стандартам й потребам сучасного життя. Для моніторингу
активностей розроблено та наповнено електронний формуляр
НПП в IZETA.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И ОНЛАЙН
КОЛЛАБОРАЦИЯ В РАМКАХ МЕЖВУЗОВСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Оксана Полякова, доктор филологических наук,
преподаватель кафедры прикладной лингвистики
Политехнический университет Валенсии (Валенсия, Испания)

Руководствуясь потребностью в развитии профессиональных
умений студентов вузов, в данном докладе мы сосредоточимся
на аспектах обучения трансверсальным компетенциям посредством телеколлаборации.
Ориентация на компетентностную подготовку посредством
университетского обучения широко обсуждалась практиками в
сфере высшего образования. Так, Малдер (Mulder, 2012) выступает за такое образование как тип подготовки, который дает возможность будущим специалистам получить доступ к новым секторам экономики в качестве сотрудников или предпринимателей. Более того, положительное влияние это подхода на профессиональное развитие и трудоустройство было отмечено в
различных исследованиях, проведенных в нескольких странах ЕС.
Следует также правильно разграничить два вида компетенций, отобранные для данного исследования. С одной стороны,
трансверсальные компетенции, также называемые общими компетенциями, считаются краеугольным камнем Болонского процесса в сфере развития общего потенциала, критического мышления и прикладных навыков (Polyakova & Galstyan-Sargsyan,
2020; Wagenaar, 2014). С другой строны, специфические компе88
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тенции или предметные знания, как правило, охватывают функциональные области для укрепления навыков будущих экспертов. Кроме того, в рамках межвузовской онлайн коллаборации
на иностранном языке, возникает новый тип плюрилингвальной
педагогики (Piccardo, 2013), основанный на принципах достижения новых способностей в любом языке, учета глобальных
трансверсальных и переносимых компетенций, общего когнитивного развития и поощрения значимого роста коммуникативных компетенций как способа укрепления уверенности учащихся.
В проведенном исследовании мы применили процесс системы телеколлаборации, направленной на совершенствование
языковых способностей и культурной осведомленности студентов двух неязыковых вузов из Испании и Финляндии (Polyakova
& Galstyan-Sargsyan, in press). Несмотря на осторожность при
оценке данных с точки зрения начального этапа проекта, анкетирование 20 участников показало, что:
(1) межвузовское сотрудничество расширило испанский и
финский взгляд на взаимные культурные особенности и
улучшило взаимодействие на уровне изучаемого иностранного
языка (английский язык);
(2) невзирая на некоторые технические трудности, связанные
с работой оборудования и качеством интернет-соединения, опыт
учебной телеколлаборации был успешным и позитивным;
(3) благодаря онлайн-формату, тесному контакту и мотивации участников, взаимодействие в рамках проекта помогло
обменяться информацией, связанной с социальным и культурным фоном обеих стран, а студенты получили пользу от образовательных инноваций.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
О. С. Рагуліна, аспірант кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

У сучасних умовах все актуальнішим стає питання трансформації соціальної сфери для роботи в умовах цифрової інформатизації. Якісна та ефективна підготовка соціальної сфери повинна бути одним із головних пріоритетів будь-якої держави.
Розвиток цифрової трансформації соціальної сфери сприятиме
підвищенню ефективності діяльності як працівників, так і
підприємств в цілому.
Наукове осмислення проблеми мотивації трудової діяльності
людини почалося разом із зародженням капіталізму. Одним з
перших став розглядати цю проблему з економічних позицій
А. Сміт [1, c. 332]. Прихильник ринкового шляху розвитку
економіки, він підкреслював, що головним мотивом діяльності
людини є особистий економічний інтерес, прагнення до максимальної економічної вигоди, природне бажання людей поліпшувати свій добробут.
На початку ХХ ст. переважала думка, що працівників цікавить тільки оплата, і тому в більшості випадків не приймалися
до уваги техніка безпеки, охорона праці, соціальні нестатки,
90
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гарантії зайнятості, психологічні фактори. Домінував погляд на
працівника як на людину з вузьким колом матеріальних потреб.
Відношення людини до праці створюється під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Працівник, включаючись у виробничий процес, підкоряє свої дії нормам і законам, властивим
виробничому середовищу. З іншого боку, він як активний і
відносно автономний агент підприємства приймає самостійні
рішення, вибирає альтернативні лінії поведінки. Найбільш ефективної трудової віддачі від працівника можна чекати лише в
тому випадку, коли створені умови для односпрямованості, збігу цілей і завдань підприємства певної галузі споживчої кооперації з особистими цілями працівника.
Мотиваційний механізм праці включає насамперед такі
загальнолюдські, загальноекономічні елементи, як потреби й
інтереси людини, заради задоволення яких і відбувається процес
праці. Можна виділити дві великі групи мотиваторів:
1) зовнішні, котрі впливають на людину з навколишнього
середовища (сюди ще відносяться матеріальні і моральні
стимули до праці);
2) внутрішні, котрі пов’язані з трудовою діяльністю і відношенням працівника до неї.
До внутрішніх мотиваторів відноситься характер праці, відповідність її змісту нахилам і здібностям працівника, престижність трудової діяльності, можливість самовдосконалення, самовиявлення і розкриття творчих здібностей до праці, самостійність працівника й оцінка важливості його роботи для колективу. Саме внутрішні мотиватори приводять, насамперед, до
задоволеності працівника своєю працею, розвитку його творчих
здібностей і загальної активізації його творчої діяльності. Цій ж
меті служать і залучення працівника до участі в капіталі (власності) свого підприємства, участь у розподілі прибутку, в управлінні підприємством. Однак необхідно ще раз підкреслити, що
ці фактори діють ефективно тільки за умови відповідного задоволення первинних матеріальних потреб працівника [3, с. 58].
В умовах цифрової економіки змінюється характер праці, що
суттєво впливає на результативність діяльності, можливість та
необхідність самовдосконалення, задоволення працею.
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Отже, розвиток цифрової економіки визначає певні особливості формування мотиваційного механізму на підприємствах,
що сприяє підвищенню продуктивності працівників, забезпеченню конкурентоспроможності.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
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економіки праці та економічної теорії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Сучасний стан економіки України та світові тенденції у сфері
цифрової трансформації вимагає приділяти все більше уваги
цифровізації всіх галузей економіки.
Термін «цифрова економіка» був введений ще у 1995 р.
Доном Тапскоттом. У розумінні вченого це діяльність, в якій
ключову роль відіграють цифрові дані (бінарні, інформаційні
тощо) [1]. Тобто, цифрова економіка – це тип економіки, що
характеризується активним впровадженням та практичним використанням цифрових технологій збору, зберігання, обробки,
перетворення та передачі інформації у всіх сферах людської
діяльності. Цифрова економіка належить до широкого спектра
економічної діяльності, що використовує оцифровану інформацію та знання як ключові чинники виробництва.
Дослідження категорії «конкурентоспроможність» та її зв’язку з іншими економічними категоріями має велике значення при
реформуванні економіки України у напрямку створення повно92
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цінного конкурентного середовища і розвитку конкурентних
відносин.
З огляду на те, що конкурентоспроможність підприємств
формується в конкурентній боротьбі внаслідок вибору ними
адекватної стратегії діяльності, відсутність стратегії чи помилки
у її виборі призводять до неефективного витрачання обмежених
виробничих ресурсів, втрати часу як найбільш цінного чинника
ринкового успіху.
Урядом України впродовж останніх років здійснено серйозні
кроки щодо надання економічному розвитку країни стратегічної
спрямованості, розробки стратегічних програм активізації інвестиційних процесів, розвитку внутрішнього ринку, конкурентоспроможності національних виробників, інноваційного розвитку
тощо.
Найпершим завданням на шляху як максимального використання наявного потенціалу соціально-економічного розвитку,
так і створення потужних стимулів для розвитку підприємництва та інвестиційного зростання в Україні є активізація внутрішнього ринку. Остання складова є однією з найважливіших у
стратегії економічного протекціонізму. Збільшення рівня оплати
праці, що вплине на платоспроможний попит як з боку населення України, так і з боку суб’єктів господарювання, вдосконалення внутрішнього ринку та розбудова його інститутів,
мають суттєво підвищити його роль як чинника економічного
розвитку.
У загальному розумінні конкурентоспроможність – це обумовлені економічними, соціальними і політичними чинниками
позиції країни або товаровиробника на внутрішніх і зовнішніх
ринках.
В економічному аналізі конкурентоспроможність інтерпретується і використовується відносно конкретних об’єктів дослідження; критерії, характеристики і фактори динаміки конкурентоспроможності на кожному рівні дослідження мають свою
специфіку. Але в загальному вигляді конкурентоспроможність
визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з
аналогічними об’єктами.
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Отже, забезпечення конкурентоспроможності підприємств в
умовах цифрової економіки створює умови для розвитку трудового потенціалу, інноваційного розвитку підприємств, підвищення результативності діяльності, що сприятиме конкурентоспроможності національної економіки в цілому.
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При вирішенні проблем соціально-економічного розвитку
України було встановлено актуальність обґрунтування ієрархії
галузей економіки в залежності від визначених ознак їхньої значущості [1; 4, c. 22–36]. Використовуючи для цього міжнародну
класифікацію, галузі економіки пропонувалось поділити на
групи в залежності від їх інноваційності та визначення їх рівня
технологічності на співвідношенні витрат на дослідження і розробки до об’ємів продажів [1]. Вирішення проблем цифровізації
в контексті соціального та економічного розвитку можливо на
умовах використання нових інформаційних технологій та вільного доступу до інновацій, що створює можливості для формування змін в соціоекономічній системі [2; 4, c. 22–36].
Дослідження проблем соціально-економічного розвитку
України на основі цифрових можливостей ставить завдання
аналізу позитивних проявів, наслідків, переваг впровадження таких технологій на рівні економіки та суспільства. Впровадження
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цифрових технологій пов’язано, в першу чергу, з оцінкою рівня
формування соціального ефекту для бізнесу та суспільства. Мету впровадження цифрових технологій пов’язано з необхідністю
підвищення якості життя за рахунок поліпшення умов та інформаційних форм задоволення конкретних потреб людей. У використанні цифрових технологій передбачається досягати росту
продуктивності всієї суспільної праці на умові її підвищення на
підприємствах та окремих компаніях. Крім того, перспективи
виникнення нових моделей і форм бізнесу, що надають можливості впровадження процесів цифровізації, стають основою для
підвищення рівня прибутковості та конкурентоспроможності
суб’єктів господарювання. Впровадження елементів штучного
інтелекту в управляючі системи при процесах цифровізації створюють умови для новітнього рівня використання людинозамінних керуючих систем у процесах виробництва та логістики
інформаційних потоків з метою підвищення прозорості економічних операцій та їх моніторингу.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
впровадження та використання процесів цифровізації не використані можливості для забезпечення розвитку інфраструктури
міст, що передбачалось у цифровій трансформації (цифровізації)
регіонів України [3]. Вирішення завдань по досягненню даних
цілей включало «посилення транспортного, інформаційного та
комунікативного зв’язку міст – центрів економічного зростання
з менш розвинутими прилеглими територіями, але для цього
необхідно створити можливості доступу через Інтернет до унікальних для міст послуг музеїв, театрів, бібліотек, медичних
центрів, університетів тощо» [3].
Завданнями дослідження залишаються стратегічні цілі цифрового розвитку в Україні, які за змістом такого проєкту повинні будуватись на «цифрових» технологіях при проведенні
трансформації ресурсних секторів економіки в високопродуктивні та конкурентоспроможні. Крім того, трансформація сфер
життя в ефективні цифрові з метою реалізації реалізації людського капіталу, потребує досліджень розвитку інноваційних та
«цифрових» індустрій.
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Отже, в результаті такого аналітичного аналізу маємо підсумувати, що на даному етапі становлення процесів цифровізації для соціально-економічного розвитку України на основі
використання цифрових технологій залишається проблема поєднання досліджень з різних галузей науки [4]. Впровадження
цифрових технологій в соціальному та економічному напрямах
має достатню кількість перешкод, що пов’язані із відсутністю
необхідного рівня забезпеченням доступу населення до інтернет-мереж. Але, відсутність необхідного рівня якості комунікаційного простору, невирішені питання правової регламентації
цифровізації ставить завдання поліпшення стану з прикладними
проблемами, які є основою для проведення подальших змін.
Одне із головних завдань реалізації проектів у сфері цифровізації в Україні є завдання для реалізації стратегії цифровізації на
основі створення системи підготовки і реалізації такого плану
проектів (СПРП). Досвід створення таких систем підтверджує
необхідність використання підходів, заснованих на принципах
PRINCE2 (Projects in controlled environment). Ідея створення
таких систем полягає в тому, що процеси цифровізації економіки та соціального розвитку необхідно впроваджувати як
структурований процес управління реалізацією проекту та звітування. Реалізація процесу на таких підходах створює наперед
таку послідовність кроків, в результаті виконання яких цілі
процесів цифровізації стають зрозумілими, є можливості використання інформації з попередніх проектів, відслідковувати критичні кроки проекту.
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Наразі серед чинників зростання продуктивності праці та
конкурентоспроможності підприємств. на перше місце виходять
людські ресурси, які представляють собою основну цінність, і
тому періодична оцінка ефективності їх використання стає все
більш затребуваною. Доцільність проведення аудиту персоналу
стає ще більш актуальною в умовах фінансової та економічної
кризи, вихід з якого для підприємств пов’язується насамперед із
підвищенням ефективності використання людських ресурсів.
Щоб персонал, який виступає основним фактором підвищення
продуктивності праці, міг в повній мірі реалізувати свій потенціал і був зацікавлений в досягненні цілей організації, важливо
привести в дію всі мають резерви, які виявляються в ході аудиту
людських ресурсів. Результати проведення аудиту людських
ресурсів дозволяють організації виробити поетапну програму
поліпшення практики управління персоналом з урахуванням її
середньостроковій і довгостроковій стратегії на основі балансу
соціальної та економічної ефективності, інтересів найманих працівників і роботодавців. Накопичений міжнародний і вітчизняний досвід свідчить про те, що реалізація розроблених за результатами поведінки кадрового аудиту заходів забезпечує істотне
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підвищення ефективності використання людських ресурсів і
відповідно – конкурентоспроможності підприємства [1]. Аудит
– це ліцензована підприємницька діяльність атестованих незалежних юридичних і фізичних осіб – законних учасників економічної діяльності, спрямована на підтвердження достовірності
фінансової, бухгалтерської та податкової звітності, для зменшення, до прийнятного рівня інформаційного ризику для зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності, що подається
підприємством (організацією) власникам, а також іншим юридичним і фізичним особам. Основними видами аудиту є внутрішній і зовнішній аудит.
Внутрішній аудит – це незалежна діяльність в організації (на
підприємстві) з перевірки й оцінки її роботи в її інтересах. Мета
внутрішнього аудиту – допомогти членам організації ефективно
виконувати свої функції. Внутрішні аудитори надають підприємству дані аналізу і оцінки, рекомендації та іншу необхідну
інформацію, що є результатом перевірок. Внутрішній і зовнішній аудит доповнюють один одного і в той же час відрізняються.
Характеристика особливостей внутрішнього і зовнішнього аудиту Аудит людських ресурсів проводиться в певній послідовності
і включає в себе впорядковану систему способів і прийомів
дослідження фактів в системі соціально-трудових відносин.
Процес аудиту умовно розділяється на окремі етапи в залежності від цілей і завдань, які поставлені перед аудитором.
Послідовність проведення аудиту визначається відповідно до
узгоджених з замовником завданнями і умовами договору. При
проведенні аудиту людських ресурсів можна виділити п’ять
етапів: попередній; етап планування аудиту; етап збору інформації; етап аналізу інформації, підготовки висновків і рекомендацій; етап підготовки висновку за результатами аудиту персоналу. Далі, можна сказати, що кадровий аудит, як будь-який
інший вид аудиту, закінчується написанням звіту – це всебічний
опис дій з управління персоналом, яке включає в себе як підкреслення сильних сторін в роботі з персоналом, так і рекомендації щодо поліпшення методів, які є неефективними. Баланс
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сильних і слабких сторін у роботі з персоналом, а також визначення загроз і виявлення можливості їх запобігання – мета
аудиторського висновку [2].
На етапі перевірки правильності нарахування заробітної
плати і утримань з неї внутрішній аудит слід проводити за допомогою таких процедур: перевірка повноти нарахування і своєчасності виплати заробітної плати; правильність розрахунку
середньої заробітної плати; вибірковий. Перерахунок нарахованої та виплаченої заробітної плати та ін. При використанні на
практиці виділених процедур аудитор повинен знати особливості діючих систем оплати праці з урахуванням того, що розмір
нарахованої заробітної плати має відповідати розміру мінімальної заробітної плати. На етапі перевірка правильності нарахувань на ФОП ЄСВ розрахунків з персоналом аудитору необхідно звернути увагу на правильність віднесення витрат на оплату
праці і закриття рахунку «Витрати на оплату праці». Виявлені
помилки в процесі проведення аудиту витрат на оплату праці
повинні оформлятися в робочий документ, у якому аудитор
здійснює розрахунок і зіставлення фактично нарахованої та
виданої заробітної плати, які знайшли відображення на рахунках
обліку та в облікових регістрах. На даному етапі доцільно застосувати такі процедури аудиту: перевірку точності здійснених
нарахувань на фонд оплати праці і порядок їх включення до
собівартості продукції; перевірка правильності закриття рахунку
«Витрати на оплату праці» та відображення даної інформації в
формах бухгалтерської звітності. На етапі перевірки на типові
помилки і порушення в обліку розрахунків з персоналом з
оплати праці. аудитору необхідно розробити класифікатор
порушень з метою виділення найбільш проблемних ділянок
обліку з точки зору порушень чинного законодавства На етапі
розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оплати внутрішньому аудитору необхідно
дослідити існуючу політику управління оплатою праці та внести
рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності управління оплатою праці.
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Політика управління оплатою праці – сукупність засобів,
спрямованих на вибір оптимальної системи і форми оплати
праці з метою мотивації працівників для досягнення кращих
результатів праці та забезпечення при цьому випереджальних
темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання
фонду оплати праці.
Внутрішній аудит політики управління розрахунків з персоналом з оплати праці включає в себе ряд послідовних етапів:
організація бухгалтерського обліку оплати праці; аудит розрахунків з оплати праці; аналіз оплати праці; вибір оптимальної
форми та системи оплати праці; впровадження нематеріальних
методів мотивації працівників. Таким чином, в результаті аудиту людських ресурсів може бути виявлена потреба у визначенні,
оптимізації або перегляд організаційної політики. Дослідивши
регулярну практику, можна знайти способи її поліпшення. Це
допомогло б втілити політику компанії в реальних процедурах.
Неадекватні дані або їх відсутність говорять про необхідність
термінового втручання. Головний результат ефективного аудиту
– висновки про те, що потрібно поліпшити за одним або кількома напрямками управління людськими ресурсами. В ході
аудиту можуть виявитися і такі важливі проблеми, як відсутність зв’язку між навчанням персоналу і стратегією розвитку
компанії. При цьому головною, глобальною метою аудиту
персоналу є оцінка ефективності і продуктивності діяльності
персоналу як одного з найважливіших чинників, що забезпечують прибутковість підприємств.
Список використаних джерел
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https://cyberleninka.ru/article/n/audit-chelovecheskih-resursovkakinstrument-kadrovogo-menedzhmenta/viewer. – Назва з екрана.

100

- © ПУЕТ -

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ
СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Д. А. Рябовол, аспірант кафедри економічної
теорії та економічних методів управління
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

У сучасному світі, що проходить через багатогранні і суперечливі процеси цифрової трансформації, особливо актуальним і
проблемним є питання конкуренції. Цифрові продукти виходять
на світові ринки за лічені дні, але при цьому ті, які не змогли
утримати увагу аудиторії, мають тенденцію до раптової втрати
конкурентних переваг. Компанії-гіганти, що володіють практично необмеженою ринковою владою, знайшли зовсім нові, раніше не проявлені якості. Наприклад, одна компанія, що володіє
фактичною монополією на окремо взятому цифровому ринку,
може прийняти рішення про поглинання десятків невеликих
стартапів, при цьому в окремих випадках замкнувши на собі
цикли інновацій.
У гру вступають зовсім нові правила конкурентної боротьби і
фактори, що часто стають основною для непропорційного розподілу як ресурсів, так і можливостей на ринку. Перше, що
варто відзначити, так це прагнення до активного масштабування
і розширення своєї клієнтської бази, що часто викликає значні
збитки в короткостроковій перспективі.
У цьому зв’язку варто відзначити, що другий і третій квартал
2021 року ознаменувався новими історичними рекордами в
сфері венчурних інвестицій [1]. В основному вони були зроблені
саме в цифрові компанії або ті, продукт яких розташовується на
стику індустрій, об’єднуючи в собі як вже поширені, так і нові
якості. Загалом, що можна виділити серед цих інноваційних
починань, так це високий ступінь збитковості на догоду процесу
R&D, прагнення створити свій окремий «блакитний океан» (по
книзі «Стратегія блакитного океану» авторів Чан Кім та Рене
Моборн), а також широка практика застосування даних користувачів для оптимізації свого продукту.
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Другий фактор в такому випадку можна охарактеризувати як
психологічне проектування цифрового рішення. Справа в тому,
що в умовах великої кількості багато в чому однотипних пропозиції, користувачеві часто стає складно зробити свій вибір,
або ж з’являється бажання перейти на продукт іншої компанії.
Однак, з метою мінімізації подібних ефектів, найбільші корпорації вже почали активно впроваджувати в структуру своїх
додатків і сайтів деякі психологічні «пастки». Так, наприклад,
додаток Robinhood, що став багато в чому революційним в період буму ринку цінних паперів і криптовалют початку 2021 року, за рахунок органічно інтегрованих в свою роботу психологічних механізмів, перевернув сприйняття інвестування як
складного процесу. При цьому мільйони представників покоління міленіалів, до цього слабо представлених на фінансових
ринках, стали активно проявляти себе, при цьому принісши
компанії Robinhood глобальну популярність. У книзі «Hooked»,
автор Нір Еяль докладно описує ці питання, при цьому зачіпаючи етичність застосування таких інструментів і перспективи їх
впровадження в стартапи на будь-якій стадії росту для того, щоб
більш ефективно проводити тестування продукту, при цьому
підвищуючи користь для клієнта.
По-третє, звернемо увагу на особливості поведінки великих
гравців цифрової економіки. Не секрет, що при наявності доступу до даних мільйонів користувачів, такі цифрові гіганти як
Google, Facebook, TikTok, Amazon, та ін., мають можливість
використання в тому числі технологій штучного інтелекту для
посилення лояльності своїх користувачів і розширення перспектив подальшого інноваційного лідерства [2]. Часто такі практики можуть бути не стільки корисними, такими, що несуть
додаткову вигоду для користувача, скільки несучими нав’язуючий характер. Наприклад, недавнє дослідження показало, що
інструмент таргетованої реклами Facebook, за умови наявності
достатніх даних, може бути використаний для цілеспрямованого
показу реклами навіть невеликим групам користувачів. Іноді
навіть одній конкретній людині [3].
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Більш того, все більш швидкий процес впровадження персоналізації в продукти, зробить практично кожен цифровий механізм унікальним, в залежності від особистих характеристик його
користувача. Найочевидніше його застосування на даний момент – це стрічка вибору відео YouTube або додаток Instagram.
Але вже в найближчій перспективі цей тренд може значно
розширити горизонти свого повсякденного проявлення в житті
людей по всьому світу. Сюди активно втягується сфера електронної комерції, фітнес-додатків, і навіть фінансові рішення.
Однак варто також торкнутися кількох питань, що стосуються негативних наслідків процесу цифрової трансформації
конкурентної боротьби. В умовах, що склалися може мати місце
невиправдана експлуатація інтересів користувача, що при цьому
часто опиняється «заручником» змін. Дані, які зберігає той чи
інший цифровий продукт не тільки використовуються для того,
щоб зробити його краще, але і для того, щоб знизити привабливість переходу на інше рішення. Тут має місце фактор високих трансакійних витрат, що утримують аудиторію, вже інвестувавшу достатню кількість свого часу/грошей/даних в продукт,
щоб можна було без збитку перейти до альтернативного вирішення.
Також, щодо психології користувача, часто цей механізм
може використовуватися для створення ілюзорної користі, при
цьому маючи на меті лише підвищення лояльності і прагнення
до подальшого використання.
Таким чином, необхідно подальше ґрунтовне, детальне вивчення даної тематики, з метою не тільки констатації змін, що
відбуваються, а й також впровадження в практику як ринкової
поведінки, так і інституційного регулювання, необхідних і
виправданих заходів для ефективного регулювання подібних
різнопланових процесів, з метою нівелювання дисбалансу як в
плані фінансових і інформаційних ресурсів, так і мотивів і
інтересів сторін-учасниць.
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ
ОСВІТИ:ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
М. І. Скидан, аспірант кафедри
соціоекономіки та управління персоналом
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

На сучасному етапі бурхливого розвитку вищої освіти і
українського суспільства зокрема, формування системи стратегічних засад розвитку інституційної сфери вищої освіти набуває
все більшої актуальності. Адже, вища освіта є основним рушієм
розвитку національної економіки, а метою стратегій її розвитку
– конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому
ринках.
Проблематика стратегічного розвитку вищої освіти знайшла
відображення в багатьох працях українських та зарубіжних
науковців. Особлива увага приділена удосконаленню понятійнокатегоріального апарату у цій сфері, адже як стверджує Г. Лопушняк: «від чіткого і науково-обґрунтованого осмислення
сутності певного поняття на теоретичному рівні залежить будьяка сфера наукових досліджень» [1, с. 53]. Водночас, варто зауважити, що єдиного розуміння сутності поняття «Стратегія вищої освіти» немає, що ще більше спонукає до дослідження саме
теоретичних засад стратегічного розвитку, в першу чергу, трактування зазначеного вище терміну. У табл. 1 представлено
окремі з них.
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Таблиця 1 – Трактування «стратегії вищої освіти» різних
вчених
№

1

2

3

4

Джерела
Стратегія вищої освіти
Ю. М. Козловських Динамічна сукупність п’яти взаємопов’я[5]
заних управлінських процесів: аналізу
середовища; визначення місії та цілей;
вибору стратегії; виконання стратегії;
оцінювання та контролю реалізації стратегії. Зазначені процеси взаємопов’язані
та мають стійкий зворотний зв’язок
Стратегія розвитку Визначає місце вищої освіти у суспільвищої освіти Украї- стві й економіці країни через формулюни 2021–2030 [3]
вання місії та візії, основні стратегічні й
операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізм реалізації та моніторингу, очікувані результати та способи їх
вимірювання
А. М. Ільченко [6]
Процес, що визначає послідовність дій із
розроблення та реалізації стратегії: стратегічне планування; стратегічну організацію системи відповідно до вибраної стратегії; стратегічний контроль та регулювання
Ю. М. Вітренко,
Як процес визначення цілей і пріориВ. О. Ворона [4]
тетів, конкретних значень індикаторів, їх
досягнення на певну перспективу з одночасним формуванням відповідних механізмів та інструментів реалізації

Так Ю. М. Козловських вважає, що стратегія вищої освіти це
сукупність п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів,
проте не врахована послідовність дій щодо реалізації стратегії.
Стратегія розвитку вищої освіти України 2021–2030 навпаки
визначає місце стратегії ВО в суспільстві, проте нехтує індикаторами оцінки їх досягнення. А. М. Ільченко вважає, що тільки
декілька видів управлінських процесів входять у процес
стратегії ВО, що ми вважаємо не є достатнім, в даному аспекті
краще визначення описане в Ю. М. Козловських. Ю. М. Вітренко, В. О. Ворона схиляються більше до аспекту індикаторів та
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механізмів реалізації. На нашу думку, найвдалішим твердження
зазначене в «Стратегії розвитку вищої освіти України 2021–
2030», хоча і не без певних недоліків, які були зазначені вище,
проте вважаємо за доцільне брати його за основу в нашому
дослідженні.
В останні роки простежується зростання уваги з боку наукової спільноти до концептуальних засад стратегічного розвитку
вищої освіти. Узагальнюючи, варто зазначити, що засади стратегічного розвитку повинні функціонувати у взаємодії з управлінськими процесами та комплексному розумінні соціальних
наслідків для суспільства. При цьому важливо, щоб стратегічне
управління давало змогу закладу вищої освіти адаптуватися або
протидіяти певним чинникам, що впливають на розвиток ЗВО та
його конкурентоспроможність. Система ВО має значну кількість
концептуальних переваг, а саме: 1) наближеність нормативноправового забезпечення до законодавства ЄС; 2) наявність висококваліфікованого людського капіталу; 3) розвиненість мережі
ЗВО. Серед негативних аспектів являються: 1) недосконалий
розподіл бюджетних асигнувань; 2) рівень інфраструктури ЗВО;
3) недовіра щодо актуальності отриманих знань. Як можемо
спостерігати, система потребує змін, оскільки наявні проблеми
характеризуються як проблеми стратегічного характеру. Процес
формування засад стратегічного розвитку вищої освіти має такі
етапи (рис. 1).
Виходячи з рис. 1, процес створення стратегії складається із
декількох етапів і формує поле для реалізації стратегії в напрямках розвитку ВО. Фінальним аспектом із створенням концептуальних засад стратегічного розвитку вищої освіти стала
«Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031». Детальний аналіз даного документу дає підстави стверджувати, що
не усі ключові напрями у ньому враховано. Зокрема, недостатньо приділено уваги питанню модернізації економічної взаємодії держави і ЗВО, не згадується про кредитування освітніх
послуг та державно-приватне партнерство у сфері надання грантів на оплату навчання, а ці напрями розвитку освіти є доволі
актуальними в умовах обмеженого фінансування вищої освіти
та зниження рівня доходів під впливом введення карантинних
обмежень.
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1. Аналіз очікувань;
2. Розвиток та вдосконалення інституційної сфери ВО.
Нормотворчий етап
Вироблення законодавчого поля
стратегії ВО

Стейкхолдери

Держава

Попередній аналіз

Стратегічний етап
1. Формування стратегічних цілей ВО;
2. Розроблення комплексу операційних
цілей;
3. Визначення чітких напрямків реалізації та очікуваних результатів;
4. Реалізація стратегії ВО.

Рисунок 1 – Етапи розроблення стратегії вищої освіти
* Побудовано автором на основі власних досліджень.

Виходячи з вище наведеного, констатуємо, що незважаючи
на значну увагу наукової спільноти до теоретичних та правових
аспектів стратегічного розвитку освіти, ці питання потребують
подальших досліджень. Зокрема, зважаючи на досить обмежене
фінансування вищої освіти варто серед стратегічних напрямів
розвитку вищої освіти виділити диверсифікацію доходів і дослідити сучасні світові практики щодо надання освітніх кредитів,
грантів на навчання, а також пошуку нових підходів у напрямку
посилення партнерської участі держави, закладів вищої освіти
та бізнесу задля забезпечення стійкого розвитку вищої освіти.
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Г. В. Смірнова, аспірант кафедри управління персоналом,
економіки праці та економічної теорії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Формування цифрової економіки вимагає конкурентоспроможної робочої сили та ефективних соціально-трудових відносин. Це пов’язано з тим, що в умовах цифрової економіки найсуттєвіші перетворення відбуваються, насамперед, у соціальнотрудовій сфері. Відповідність розвитку робочої сили підприємств його стратегічним цілям досягається на основі проведення
виваженої кадрової політики.
Формування кадрової політики підприємств повинне передбачати реалізацію системи заходів соціально-економічного,
соціально-культурного та соціально-психологічного характеру,
спрямованих на підвищення ефективності господарської діяльності в умовах цифрової економіки.
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Державна кадрова політика – це система офіційно визнаних
цілей, завдань, пріоритетів і принципів діяльності держави з
організації та регулювання кадрових процесів і відносин. Ці
принципи, у свою чергу, визначають і головні критерії оцінки
кадрів, шляхи вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, раціонального використання
кадрового потенціалу країни. Кадрова політика – це, в першу
чергу, наука. Як наука вона покликана в ідеях, принципах,
критеріях віддзеркалювати закономірності розвитку реальних
кадрових процесів, сталі, постійні зв’язки та відносини, що
дають їм певну якісну характеристику, визначають основні риси
та принципи кадрової роботи [1].
Кадрова політика розрахована на тривалий період лінії розвитку людських ресурсів, вдосконалення кадрів, певну перспективу економічного, політичного і культурного розвитку суспільства. Кадрова політика – один з провідних напрямів діяльності
держави, що охоплює розробку організаційних принципів роботи з людьми, формування і раціональне використання людських
ресурсів, забезпечення ефективного розвитку кадрового потенціалу. Це одна з основних сфер загальнодержавної соціальноекономічної політики, оскільки вона безпосередньо пов’язана з
активізацією людського фактору, реалізацією економічних,
політичних і соціальних програм.
Проблеми кадрової політики стосуються безпосередньої
організації управління людьми, їх підготовки, розподілу і використання, проте до зазначених проблем вся кадрова політика не
зводиться. У широкому змісті вона охоплює ідеологію, економіку, культуру, соціальну сферу. Тому не менше значення для
вирішення кадрових проблем має сильна соціальна політика, в
центрі якої – людина з її потребами, інтересами і спрямуваннями.
В умовах цифрової економіки формування кадрової політики
стає ще більш актуальним, оскільки вона має вирішальну роль у
регулюванні набору, розміщення, створення умов праці, мотивації й оплати праці працівників.
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Чернікова Н. М. виділяє три групи стратегічних напрямів
покращення кадрового забезпечення підприємств. До них віднесено напрями загальнодержавного характеру, напрями, реалізація яких можлива на рівні підприємств та найбільш актуальні
напрями для окремих працівників.
Серед загальнодержавних напрямів: удосконалення законодавчої бази з кадрових питань та захисту інтелектуальної власності з урахуванням швидких цифрових змін; розробка та впровадження державних програм з підвищення цифрової грамотності населення; сприяння цифровому прориву всіх сфер та
галузей діяльності.
На рівні підприємства можна виділяти такі: покращення умов
праці та підвищення привабливості для ІТ-фахівців; встановлення конкурентної заробітної плати для фахівців високого
рівня та запровадження сучасної й ефективної системи мотивації праці; активна участь в розробці навчальних програм; застосування сучасних методів управління, ефективність яких перевірено світовою практикою.
На рівні працівників серед заходів удосконалення кадрової
політики слід виділити: використання будь-яких можливостей
для професійного розвитку та самореалізації; оцінка власних
знань та навичок в режимі реального часу та пошук відповідної
вакансії; дослідження пропозицій та вимог ринку праці; отримання нових знань та освоєння нових сучасних професій [2].
Отже, формування кадрової політики слід розглядати на всіх
рівнях управління та враховувати специфіку формування й
реалізації цифрової економіки.
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НОВІ ТРУДОВІ ЦІННОСТІ В УМОВАХ
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. В. Степанова, к. е. н., доцент;
С. М. Прохорова, студентка 2 курсу
ОП «Управління персоналом та економіка праці»
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

В умовах стрімкого розвитку цифрової економіки, яка передбачає нові тенденції на ринку праці, нові трудові цінності працівників вимагають постійної уваги дослідників. Новий ринок
праці породжує нового працівника, який реалізує свою робочу
силу по-новому та очікує від роботодавців забезпечення нових
трудових цінностей.
Узагальнюючи існуючі на сьогоднішній день численні дослідження з образу майбутньої зайнятості, дослідники виокремлюють низку глобальних тенденцій, що зумовлюватимуть цифровий ринок праці найближчим часом. До таких мегатенденцій,
що формуватимуть сферу майбутніх трудових відносин, можна
віднести наступні.
Технологічний прогрес, автоматизація і роботизація.
Стрімко розвиваються технологічні інновації, роботизація і
штучний інтелект, що істотно перетворять якість і кількість
доступних робочих місць. Технології здатні полегшити життя,
підвищити його продуктивність, якість і тривалість.
У зв’язку з цим, новими трудовими цінностями, на нашу
думку, будуть інші, більш технологічні, прогресивні робочі
місця, більш гнучкі графіки роботи і відпочинку.
Хмарні технології та хмарні обчислення. За прогнозами,
через п’ять років близько 80 % підприємств переведуть свою
діяльність на хмарні технології – це дає великі можливості для
віддаленої роботи та залучення сторонніх підрядників, підключаючи їх до єдиної системи з можливістю моніторингу та контролю всіх процесів.
Новими трудовими цінностями працівників стануть зручність, безпека та комфорт віддалених робочих місць, можливість
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охоплювати великі масиви даних з особистих комп’ютерів чи
комп’ютеризованих робочих місць.
Цифровізація особистого простору. Перехід від загальної
цифровізації зовнішнього світу до цифровізації особистого
простору. Технології цифровізації проникають в усі галузі
людської діяльності. На відміну від аналогових даних, цифрові
дані дискретні, їх можна зберігати, копіювати, аналізувати і
передавати практично без обмежень. Такий розвиток хмарних
технологій призведе до посилення потреби в захисті особистої
інформації працівника, зробить її пріоритетною.
Інший важливий аспект цифровізації – поступова «надбудова» звичної реальності цифровою, доповненою або віртуальною реальністю. Технології віртуальної реальності підсилюють
цифровий світ, а технології доповненої реальності стирають
кордони між світами. Доповнена реальність також стане новою
трудовою цінністю, буде застосовуватися на робочих місцях у
складних виробництвах, формуючи нові способи роботи, спілкування і співпраці в масштабах підприємства.
Великі дані (Big Data) та Iнтернет речей. Соціальноекономічний феномен, пов’язаний з виникненням технологічних
можливостей аналізувати величезні різноманітні масиви даних.
Тотальна промислова та побутова комп’ютеризація призвела до
появи великих даних, що відкриває нові можливості для розвитку технологій штучного інтелекту, що передбачає здатність
обчислювальних пристроїв самостійно вирішувати складні
завдання. Завдяки постійному зростанню продуктивності комп’ютерів і розвитку технологій машинного навчання величезні
потоки оцифрованих даних стали матеріалом для навчання
штучних нейронних мереж [1].
В таких умовах серед нових трудових цінностей головне
місце займатиме цінність людини як особистості, її реалізації в
цифровій економіці.
Отже, розвиток цифрової економіки цілеспрямовано змінюватиме трудові цінності, тенденції цифрового ринку праці
зумовлюватимуть нові потреби та вимоги працівників до
роботодавців.
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О. В. Тужилкіна, к. е. н., доцент, доцент кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

У сучасних умовах підприємства змушені розвивати бізнес,
виконуючи стратегічні завдання у висококонкурентному зовнішньому середовищі і нестабільної економічної ситуації. При
цьому сучасний бізнес, орієнтований на інноваційний шлях
розвитку, висуває високі вимоги до якості продукції, підвищення ефективності діяльності, скорочення витрат. Все це
призводить до необхідності оптимізації бізнес-процесів підприємства.
З цією метою активно використовується технологія аутсорсингу. Аутсорсинг персоналу стає значущою бізнес-стратегією
для багатьох бізнес-структур. Перехід до бізнес-моделі, орієнтованої на клієнта, привів до того, що аутсорсинг став невід’ємною частиною економіки. Підприємства створюють для своїх
працівників інші структури винагороди, що дає змогу їм виконувати роботу за менші гроші. В кінцевому підсумку це дозволяє підприємству, яке запроваджує аутсорсинг, знизити витрати
на робочу силу. Обладнання, технології тощо. Крім економії
коштів, підприємства можуть використовувати стратегію аутсорсингу, щоб краще зосередитися на основних аспектах бізнесу. Передача непрофільних видів діяльності на аутсорсинг
може підвищити ефективність і продуктивність, оскільки інша
організація виконає ці більш дрібні завдання краще, ніж саме
підприємство. Аутсорсинг в сучасних умовах визнаний успішною бізнес-стратегією і стає невід’ємною частиною економіки
підприємства. Разом з тим, практика аутсорсингу викликає
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суперечки серед фахівців. Одні стверджують, що аутсорсинг
призводить до втрати робочих місць всередині країни, особливо
у виробничому секторі, а інші, що це створює стимул для
підприємств розподіляти ресурси там, де вони найбільш ефективні, і що аутсорсинг допомагає зберегти всі риси економіки
вільного ринку. Комунікація між підприємством і зовнішнім
середовищем може бути складною, а доступ кількох сторін до
конфіденційних даних може посилювати загрозу безпеці
бізнесу.
Отже, в загальних рисах, підприємства використовують аутсорсинг для скорочення витрат на робочу силу, включаючи
заробітну плату персоналу, накладні витрати, обладнання та
технології. Аутсорсинг також використовується, щоб зосередитися на основних аспектах бізнесу, віддаючи менш важливі бізнес-процеси стороннім організаціям. Для того, щоб підприємство могло розвиватися в нестабільній економічній ситуації,
бізнес-процеси, які допомагають досягти конкурентних переваг
повинні бути зосереджені всередині підприємства, так як ресурси завжди обмежені.
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ДИНАМІЧНІ ЗРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
СИНГУЛЯРНОСТІ
С. В. Тютюнникова, д. е. н., професор, професор кафедри
економічної теорії та економічних методів управління
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Значна частина сучасного наукового дискурсу знаходиться в
площині дослідження впливу розвитку технологій на суспільну
динаміку. Найбільш глибокі трансформації проходять в царині
соціально-трудових відносин. Ці трансформації торкаються всіх
без винятку елементів соціально-трудової системи: поділу праці,
змісту праці, зайнятості та безробіття, доходів тощо. Технологічна сингулярність – радикальний та стрімкий розвиток технологій – назавжди змінить нашу цивілізацію, вважають футурологи.
До основних тенденцій змін соціально-трудових відносин,
що породжені технологічними змінами, поглибленням інтеграційних зв’язків та міжнародного поділу праці, слід віднести
наступні:
По-перше, це зростання невизначеності та ризиковості в системі соціально-трудових відносин. Оточуючий нас світ змінюється набагато швидше, ніж здатність свідомості людини осягнути ці зміни й можливі наслідки й адаптуватися до них. В сфері
праці це проявляється у змінах змісту праці, швидкому оновлені
професій – появі нових та відмиранні тих, що застаріли. Як
показують дослідження впродовж найближчих 10 років ціла
низка популярних сьогодні професій зникне. В дослідженні
«Розвиток корпоративної відповідальності» на платформі Career
Hub доводиться, що до спеціальностей, які із значною ймовірністю зникнуть до 2030 року, відносяться: аудитор, секретар,
ріелтор, спортивний коментатор, агроном, вантажник, різноробочий, бухгалтер, економіст тощо [1].
По-друге, найближчим часом нові досягнення в галузі обчислювальної техніки та штучного інтелекту, робототехніки, нанотехнологій та біотехнологій будуть вимагати від робітників не
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тільки якісного володіння технологіями, а також наявності таких
характеристик як стресостійкість, висока організованість та
мобільність. Серед спеціальностей, які виникнуть та набудуть
популярності до 2030 року можна назвати наступні: куратори
особистої пам’яті, менеджери подорожей у віртуальній реальності, радник по цифровим валютам, хірург по збільшенню
пам’яті, космічний пілот, менеджер по етичним питанням тощо
[1]. Такі кардинальні зміни шкідливі для людини, до них треба
серйозно готуватися.
По-третє, невизначеність та ризиковість зростає в цих умовах
й в сфері зайнятості, яка стає нестійкою, епізодичною, дистанційною та непередбачуваною. Поряд з технологічними факторами впливу на зайнятість населення значну шкоду сфері зайнятості було нанесено пандемією COVID-19. Найбільшої шкоди
зазнала туристична галузь, яка забезпечувала понад 10 % загальної зайнятості в світі, авіаперевезення та інші галузі з масштабними можливостями зайнятості від ланцюгів постачання. Значну
шкоду COVID-19 наніс сфері трудової міграції. Так, за даними
МОП при благо приємному сценарії розвитку ситуації з короновірусом зростання безробіття складе від 5,3 млн до 7 млн осіб,
при найгіршому – від 24,7 млн до 36 млн [2].
Таким чином, існуюча ситуація в сфері соціально-трудових
відносин під впливом технологічних зрушень стає все більш
турбулентною. Виникає гостра необхідність теоретико-методологічного осмислення процесів, що розгортаються в цій царині,
а також вироблення політики управління суспільством в цілому
та окремих суспільних сфер, в першу чергу, сфери соціальнотрудових відносин в умовах зростаючої нестабільності. Нова
технологічна реальність вимагає від людства нових правил гри,
які вже зараз необхідно створювати.
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Суспільство, відносно молоді, має створювати максимально
сприятливі умови для інтеграції її до соціально-трудових відносин, безпосередньо до ринку праці та самого процесу праці.
Необхідно розуміти, які саме трудові цінності закладаються в
молодіжну свідомість, бо від цього буде залежати не лише
майбутній добробут нашої країни, але і соціальна стабільність
сьогодні. Саме молодь є категорією населення, що найбільш
піддається різним впливам, особливо суперечливого характеру.
Беззаперечно фактор поширення пандемії COVID-19 став
одним з основних чинників впливу на економічні процеси у
2020 році та продовжує вливати. У відповідь на пандемію у
багатьох людей відбулися серйозні зміни в життєдіяльності. В
Україні, як і в багатьох країнах світу, було запроваджено надзвичайний стан з різними обмеженнями й серед них слід виділити обмеження трудової діяльності та поширення віддаленої
форми роботи. Такі безпрецедентні кроки спричинили уповільнення економічного розвитку та загострили проблеми які вже
існували на ринку праці [1].
Ринок праці й до пандемії перебував під впливом цифрових
технологій, але саме після запровадження обмежувальних заходів відбувся його вагомий поштовх до розвитку, що до цього
практично був незмінним. Загострилися питання віддаленої праці, запровадження гнучкого режиму робочого часу, надомної
праці, відповідальності за безпеку праці, що знайшли своє
відображення в Кодексі законів про працю та низці законопроєктів. Проте, жоден з документів не пропонує варіантів
підтримки молоді у пошуках першого робочого місця.
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За таких суперечливих умов на ринок праці виходить так
зване покоління Z, покоління людей, що народилося після 2000
року. Його особливостями є: розмивання меж між реальним та
віртуальним світом; важливість персоналізації та практичності;
прагнення робити все самостійно, починаючи від здобуття
знань, опановування вмінь та пошуків заробітку вже у підлітковому віці; висока технологічність та адаптивність до нових
технологій [2].
Праця, робота, зайнятість, трудові доходи – ці та інші дотичні, близькі за змістом явища та процеси були й залишаються в
епіцентрі інтересів, життєвих цінностей економічно активного
населення. Цінності трудової діяльності, бачення професії,
професійна орієнтація та вподобання багато в чому визначають
трудову поведінку молоді.
На сьогодні вибір професії молодими людьми має суперечливий характер. З одного боку, він визначається індивідуальними особистісними інтересами й здібностями, а з іншого – критеріями престижності та високого заробітку. Молодь розглядає
роботу перш за все як спосіб забезпечення себе та близьких,
спосіб задоволення матеріальних потреб незалежно від виду та
форми зайнятості. Водночас, під впливом вище зазначених
чинників, суттєво трансформуються цінності трудового життя.
Цифрові технології, мережеві системи, інші технологічні
досягнення «Індустрії 4.0» заповнюють усі ніші суспільного
виробництва, включно й виробництва індустріальної доби. Новими стають усі складові світу праці та зайнятості, трансформується профіль працівника, змінюються вимоги до останнього.
Перетворення, що відбуваються у соціально-трудовій сфері
під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, мережевих систем, інших ресурсів та інститутів нової економіки, – це
повна, всеохопна трансформація цінностей, мотиваційних настанов, ієрархій, першоджерел розвитку, структури ресурсів, форм
та технологій взаємодії, форм та масштабів зайнятості, рівня,
структури, диференціації доходів; співвідношення (ієрархії) економічного і позаекономічного; форм організації праці тощо [3].
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Молодіжне середовище – це лабораторія, яка виробляє та
апробує невідомі раніше цінності, відносини, моделі поведінки,
культурні норми та зразки. Останнім часом відзначають соціальний песимізм, фрустрацію, що проявляється у невпевненості у
майбутньому; глибокий ціннісно-моральний вакуум, що виник
внаслідок втрати віри у колишні духовні цінності. Цілі суспільства виробляються на основі цінностей і становлять моделі
майбутнього стану. В сучасній ситуації, що склалася в українському суспільстві цінності є вищими принципами, які забезпечують злагоду в малих соціальних групах, до яких відноситься
молодь.
Отже, формування соціально-трудових орієнтирів молоді, її
становлення залежать не лише від молодого покоління, але і від
практичної реалізації в країні принципів комплексної молодіжної політики. Необхідні зусилля з боку держави зі створення
сприятливих умов для успішної інтеграції молоді в систему
соціально-економічних відносин, задля прийняття молодими
людьми суспільно значущих цінностей і норм, формуванням у
них патернів трудової поведінки й цілісного світогляду.
Список використаних джерел
1. UKRAINE: COVID-19 impacton economy and society (a vision of
2020-2024 post-pandemic development through the eyes of experts and
youth) #52 August 2020 [Електронний ресурс]. – URL:
file:///D:/Downloads/Concensus_2020_engl_52_Aug%20(1).pdf.
–
Назва з екрана.
2. Чуб О. В. Вплив цифрової нерівності на зайнятість молоді //
Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної
трансформації соціально-економічних систем : мат. VІІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. Кропивницький, 2020. С. 380–382.
3. Колот А., Герасименко О., Ярмолюк-Крьок К. Сфера праці в
умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для
України [Електронний ресурс]. – URL: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/ukraine/16344.pdf. – Назва з екрана.

- © ПУЕТ -

119

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. М. Яценко, д. е. н., професор;
В. Ю. Власенко, здобувач вищої освіти
2 року навчання магістерського рівня
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького

Ресторанне господарство є галуззю основу якої складають
підприємства, що характеризуються єдністю форм організації
виробництва і обслуговування споживачів і розрізняються за
типами і спеціалізацією.
Розвиток ресторанного господарства:
 дає істотну економію суспільної праці завдяки більш
раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів;
 надає робітникам і службовцям протягом робочого дня
гарячу їжу, що підвищує їх працездатність, зберігає здоров’я;
 дає можливість організації збалансованого раціонального
харчування в дитячих і навчальних закладах [1].
Згідно чинної класифікації професій в групу персоналу з
обслуговування в закладах ресторанного господарства включають наступні посади: керівник підприємства, менеджер з виробництва, метрдотель (адміністратор залу), хостес, бармен,
сомельє, офіціант, кухар з роздачі страв, гардеробник, прибиральник. Кожен з названих представників має свої функції та
загальні вимоги.
При встановленні вимог до персоналу з обслуговування враховуються наступні критерії оцінки:
 рівень професійної підготовки і кваліфікації, у тому числі
теоретичні знання і уміння застосувати їх на практиці;
 здібність до керівництва (для метрдотеля);
 знання і дотримання професійної етики поведінки;
 знання нормативних і керівних документів, що стосуються
професійної діяльності.
Персонал з обслуговування підприємств всіх типів і класів
незалежно від форм власності повинен проходити інструктаж з
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метою ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку і
організацією роботи підприємства.
Функції, обов’язки, права і відповідальність обслуговуючого
персоналу мають бути викладені в їх посадових інструкціях і
затверджені керівником підприємства. Посадові інструкції персоналу з обслуговування розробляє адміністрація підприємства,
виходячи з вимог справжнього стандарту, тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій з врахуванням особливостей
роботи кожного підприємства і вимог чинного законодавства
[2].
До персоналу з обслуговування підприємств всіх типів і
класів встановлені наступні загальні вимоги:
 знання і дотримання посадових інструкцій і правил
внутрішнього розпорядку підприємства;
 дотримання вимог санітарії, правил особистої гігієни і
гігієни робочого місця;
 знання і дотримання заходів пожежної безпеки, правил
охорони праці і техніки безпеки;
 володіння загальною культурою, дотримання професійної
етики в процесі обслуговування споживачів;
 знання вимог нормативних документів на продукцію і
послуги громадського харчування;
 підвищення кваліфікації всіх категорій працівників (не
рідше за один раз в 5 років, окрім гардеробника і швейцара) [2].
Персонал з обслуговування підприємства має бути одягнений
у формений або санітарний одяг і взуття встановленого для
даного підприємства зразка, що знаходиться у хорошому стані
без видимих пошкоджень і забруднень. Формений одяг швейцара, гардеробника, метрдотеля, офіціанта і бармена в ресторанах і барах всіх класів повинен забезпечувати стильову єдність
на підприємстві. Працівники підприємства на форменому одязі
повинні носити службовий значок з емблемою підприємства і
вказівкою посади і професії.
Всі працівники підприємства повинні підлягати періодичному медичному огляду. Під час вступу на роботу персонал
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підприємства зобов’язаний пройти медичний огляд і прослухати
курс по санітарно-гігієнічній підготовці. В процесі роботи на
підприємстві персонал з обслуговування періодично, не рідше за
один раз в 2 роки, повинен складати іспити по санітарному
мінімуму.
На кожного працівника має бути заведена особиста медична
книжка, в яку вносять результати медичних обстежень, відомості про перенесені інфекційні захворювання, про здачу санітарного мінімуму. До роботи на підприємстві не допускаються
особи, що є джерелом інфекційних захворювань. Професійними
етичними нормами поведінки персоналу є: ввічливість, тактовність, уважність і переконливість в стосунках із споживачами в
межах своїх посадових обов’язків.
На сьогоднішній день дуже великого оберту досягли мобільні
додатки для ресторанів, адже високі технології проникають в усі
сфери бізнесу. Все більшу роль в продажах відіграє смартфон.
Мобільні додатки для ресторанів – один із прикладів того, як
змінюється сучасний маркетинг. Їх впроваджує все більше
закладів, адже це більше ніж просто тренд. Воно вирішує
відразу кілька важливих для бізнесу завдань. Мобільні додатки
для кафе, закусочних і ресторанів доповнюють можливості і
переваги сайту. Існує дві основні моделі впровадження та
монетизації. Перший варіант – додаток для пошуку ресторанів.
Приклади таких проектів:
 Foursqare;
 Restaurant Guru;
 The Fork;
 OpenTable і інші.
У цьому варіанті додаток для пошуку кафе і ресторанів виступає сервісом, посередником між закладами та гостями. Воно
стає дуже привабливою рекламною платформою. Для користувачів такі сервіси безкоштовні, а ось власники закладів повинні
будуть заплатити за те, що їх заклад додадуть на карту. Головна
цінність такого майданчика – велика аудиторія. Чим більше
людей завантажить додаток, тим привабливіше воно буде для
власників кафе.
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Додаток для пошуку кафе і ресторанів буде цікавим:
 туристам, які часто виявляються в нових містах,
 діловим мандрівникам,
 всім, хто часто їсть поза домом.
Другий варіант – фірмовий мобільний додаток для ресторану,
кафе або мережі закладів. Воно дозволяє поліпшити сервіс для
гостей і вирішити ще кілька важливих маркетингових задач.
Особливо вигідно буде додаток для бронювання столиків в
мережі ресторанів. Але і окремі заклади виграють, запустивши
такий сервіс [3].
Отже, цифрова економіка стрімко входить у всі сфери нашого життя і, зокрема в сферу послуг. Через смартфон легко забронювати столик в ресторані, або реалізувати програму лояльності. На даний час мобільні додатки для закладів ресторанного
господарства підвищують рівень сервісу, надають змогу підвищувати та покращувати репутацію закладу. Завдяки додаткам,
знижуються витрати на залучення і утримання кожного гостя,
тому мобільні додатки, сайти є ефективним каналом комунікації
з клієнтами.
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