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У статті розглянуто напрями реалізації 
Концепції розвитку цифрової економіки та 
суспільства. Виявлено, що аналіз моти-
ваційного механізму грантової діяльності 
потрібно проводити через управління люд-
ськими ресурсами. Доведено, що ефективне 
управління в реалізації програм і гранто-
вої діяльності можливе за розроблення та 
інтеграції програм розвитку, галузевих, 
регіональних і національних стратегій. 
Забезпечення ефективності здійснення 
грантової діяльності відбувається через 
цифрові платформи. Визначено аспекти 
для здобуття міжнародної технічної під-
тримки в умовах цифровізації: впровадження 
інноваційних технологій із застосуванням 
принципу постійного поліпшення, здійснення 
витрат на дослідження стану установ, 
напрямів зміни потреб та умов ринку, дослі-
дження й упровадження наукових розробок, 
можливість створення нових робочих місць. 
Приділено увагу перспективі підвищення 
ефективності управління, що потребує 
впровадження відповідних механізмів держав-
ного регулювання і підтримки міжнародних 
інституцій.
Ключові слова: мотивація, мотиваційний 
механізм, управління, грантова діяльність, 
цифровізація.

В статье рассмотрены направления реа-
лизации Концепции развития цифровой 
экономики и общества. Выяснено, что ана-
лиз мотивационного механизма гранто-
вой деятельности необходимо проводить 
через HRM; эффективное управление при 
реализации программ и грантовой деятель-
ности возможно при разработке и интегра-
ции программ развития, промышленности, 
региональных и национальных стратегий. 
Обеспечение эффективности грантовой 
деятельности осуществляется через циф-
ровые платформы. Определены аспекты 
получения международной технической 
поддержки: внедрение инновационных тех-
нологий с использованием принципа непре-
рывного совершенствования, реализация 
затрат на исследование состояния учреж-
дения, направления изменения потребно-
стей и условий рынка, исследование и вне-
дрение научных разработок, создание новых 
рабочих мест. Уделено внимание перспек-
тивам повышения эффективности управ-
ления, что требует внедрения соответ-
ствующих механизмов государственного 
регулирования и международной поддержки.
Ключевые слова: мотивация, мотивацион-
ный механизм, управление, грантовая дея-
тельность, цифровизация.

The article discusses the directions of implementation of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine. It was found that the 
analysis of the motivational mechanism of grant activity should be carried out through the management of human resources. It is proved that effective man-
agement in the implementation of programs and grant activities is impossible without the development and integration of development programs, industry, 
regional and national strategies. Ensuring the effectiveness of grant activities takes place through digital platforms, which provide information on new grant 
programs, changes in grant policy, thematic trainings for representatives of institutions and public associations. The aspects for obtaining international tech-
nical support in the conditions of digitalization of the economy are defined. These aspects are: introduction of innovative technologies with the use of the 
principle of continuous improvement, implementation of costs for research of the state of institutions, directions of changing the needs and conditions of the 
market, research and implementation of scientific developments, the possibility of creating new jobs. Particular attention is paid to the prospect of improving 
the efficiency of governance, which requires the implementation of appropriate mechanisms of state regulation and support of international institutions. It is 
analyzed and determined that one of the goals of the grant programs is to effectively manage human resources and create decent conditions for employ-
ment. An important component of the effectiveness of managing human resources of rural areas is the creation of a cluster of local crafts on the basis of 
international technical support. The importance of joint efforts of the state, business structures, research institutions and institutions of higher education in 
the implementation of a comprehensive digitalization policy formed at the state level is justified; creating demand for high-quality services based on digital 
technologies; access to the Internet and all the possibilities of organizing and doing business through the use of digital technologies; ensuring the develop-
ment of infrastructure and connecting all areas without exception with the possibility of providing different types of services based on digital technologies.  
It is proved that the integration of digitalization through information resources in all spheres in rural areas will contribute to the development of an innovatively 
oriented economically efficient rural society, creating new jobs and reducing the rapid flow of migration of rural residents to cities and abroad.
Key words: motivation, motivational mechanism, management, grant activities, digitalization.

Постановка проблеми. Усі сфери життєдіяль-
ності людини нині просякнуті процесами діджита-
лізації. Особливо це є відчутним в мотиваційній 
підтримці проєктно-грантової діяльності в уста-
новах державного управління та закладах вищої 
освіти. Проєктно-грантова діяльність як елемент 
місцевого економічного розвитку відчуває вплив 
різних чинників, а саме моделей, ресурсів та 
фінансування. Із метою реалізації стратегія роз-
витку проєктно-грантової діяльності потребує під-
тримки муніципалітету як управління людськими 
ресурсами шляхом цифровізації та прийняття 

виважених науково обґрунтованих управлінських 
рішень. Прийняття таких рішень можливе лише 
на основі фактичних, актуальних інформаційних 
даних про реальний стан державного та приват-
ного фінансування як від внутрішніх, так і зовніш-
ніх джерел фінансових ресурсів. Проте побудувати 
ефективну проєктно-грантову діяльність немож-
ливо без використання інформаційних технологій. 
Реалізація основних напрямів розвитку проєктно-
грантової діяльності в установах згідно з вимогами 
міжнародних угод та договорів і намічених цілей 
розвитку держави можлива через активне впро-



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

60 Випуск 59-2. 2020

вадження цифровізації в усі сфери господарської 
діяльності суб’єктів господарювання та в систему 
управління державою.

Отже, роль цифровізації в управлінні люд-
ськими ресурсами та державою є, безперечно, 
значною. Формування інформаційної інфраструк-
тури в рамках сприяння проєктно-грантовій діяль-
ності – шлях до виконання намічених цілей дер-
жави та реалізації ефективних бізнес-процесів. 
Зазначена проблема потребує подальшого науко-
вого опрацювання та досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
вивченням потреби та розробленням елементів 
системи цифровізації економіки працювало багато 
науковців. Інформаційні технології управління під-
приємством як сучасний чинник конкурентоздат-
ності підприємства досліджено А. Каюченко [1]. 
Сутність, тенденції та розвиток цифрових техноло-
гії в управлінні персоналом досліджувала В. Жуков-
ська [2]. Етапи становлення цифрової економіки 
досліджувала С. Коляденко [3]. Використання циф-
ровізації у сфері освіти та її переваги досліджено 
Г. Калетніком, І. Гунько [4]. Рівень та інтенсивність 
упровадження технологій big data і монетизації 
«великих даних» на рівні підприємств та системи 
державного управління вивчала А. Циганок [5]. 
Велику роль стосовно вивчення переваг впрова-
дження і використання технологій ІТ-директора 
досліджено зарубіжними науковцями та практи-
ками, зокрема S. Chandrasekaran, R. Levin, H. Patel, 
R. Roberts [6]. Дослідженням проєктно-грантової 
діяльності займалися такі науковці, як М. Дєліні, 
С. Куц, В. Огородник, Н. Соломянюк [7–10]. Висо-
кий рівень актуальності відповідного питання та 
потреби впровадження грантової діяльності в умо-
вах цифровізації управління людськими ресурсами 
на рівні держави свідчить про потребу здійснення 
подальших досліджень даної проблеми.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є опрацювання основних аспектів мотиваційного 
механізму здійснення проєктно-грантової діяль-
ності в умовах цифровізації управління людськими 
ресурсами з вивченням варіантів реалізації її в 
практиці господарювання; визначення основних 
інструментів цифровізації та виокремлення еле-
ментів місцевого економічного розвитку для реалі-
зації проєктно-грантової діяльності в умовах циф-
ровізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Отримання грантових інструментів в умовах над-
звичайно швидких темпів глобалізації спонукає 
місцеві громади застосовувати сучасні підходи та 
методи до системи управління людськими ресур-
сами, визнані світовими лідерами, використову-
ючи аналітичні дані для планування діяльності, 
прогнозування результатів та прийняття ефектив-
них управлінських рішень. Інструментом у реалі-
зації такого підходу стала цифровізація. Забезпе-

чуючи миттєвий доступ до необхідної інформації 
та використовуючи її в господарській діяльності й 
у системі управління людськими ресурсами, фор-
мується прогресивне цифрове суспільство, що 
у цілому забезпечує розвиток економіки країни. 
Такий напрям розвитку економіки підтримує керів-
ництво нашої країни. Кабінетом Міністрів України 
від 17 січня 2018 р. було затверджено Розпоря-
дження № 67-р «Про схвалення Концепції розви-
тку цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 роки та затвердження плану заходів 
щодо її реалізації».

Розвиток цифрової економіки України, згідно з 
Концепцією, полягає у [11]:

1) створенні ринкових стимулів;
2) створенні мотивацій;
3) проведенні аналізу попиту й формування 

потреб відносно використання цифрових техноло-
гій і продуктів та послуг (серед українських секто-
рів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу, 
суспільства) для забезпечення їх ефективності, 
конкурентоздатності, національного розвитку і 
зростання обсягів виробництва високотехнологіч-
ної продукції і благополуччя населення [11].

Концепцією запропоновано реалізувати низку 
заходів у сфері впровадження відповідних стиму-
лів, щоб:

1) посилити процес цифровізації економіки й 
суспільної і соціальної сфер;

2) поширити усвідомлення наявних викликів та 
інструментів, що спрямовані на розвиток цифро-
вих інфраструктур;

3) набути всіма верствами суспільства цифро-
вих компетенцій;

4) виявити критичні сфери та проєкти цифрові-
зації;

5) забезпечити стимулами внутрішній ринок 
виробництва;

6) поширити використання і споживання циф-
рових технологій [11].

Із метою реалізації відповідної ідеї цифровіза-
ції в Україні, насамперед, було на рівні держави 
проаналізовано спроможність підприємств вико-
ристовувати та продукувати цифрові і текстові дані 
за допомогою електронно-цифрових пристроїв. 
Зважаючи на це, реалізація проєктно-грантової 
діяльності є одним зі стратегічних завдань органів 
місцевого самоврядування в розрізі розвитку полі-
тики діджиталізації. 

Отже, відповідно до Розпорядження № 67-р 
[11], в основі ідеї запровадження цифровізації в 
Україні є:

– здійснення трансформації існуючих галузей 
у цифрові;

– створення нових галузей економіки, основа-
них на цифрових технологіях;

– трансформація усіх сфер життєдіяльності у 
нові та більш ефективні.
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Високий рівень використання підприємствами 
інформаційно-комунікаційних послуг в Україні 
робить імовірним реалізацію ідеї цифровізації 
економіки, що є необхідним під час аналізу розви-
тку мотиваційного механізму проєктно-грантової 
діяльності через управління людськими ресур-
сами. Щоб пришвидшити процес цифровізації, 
необхідно всі ідеї, дії, ініціативи й розроблені про-
грами, зорієнтовані на нього, інтегрувати у про-
грами розвитку, галузеві стратегії, регіональні 
стратегії, національні стратегії.

Варто виокремити унікальну здатність цифро-
вих технологій позитивно впливати на економічну 
ефективність діяльності підприємств, результатив-
ність сучасних форм організації бізнесу, дистан-
ційного навчання в умовах пандемії COVID-19 та 
на саму якість життя населення країни. Цифрові-
зація виступає сучасним механізмом економічного 
зростання.

За умов глобалізації цифрові технології висту-
пають одночасно величезним ринком і цілою інду-
стрією, а також платформою для забезпечення 
ефективності й конкурентоспроможності біль-
шості ринків та індустрій, не винятком є Інтернет-
ресурси (сайти грантодавців), де надається інфор-
мація щодо нових грантових програм, про зміни 
у грантовій політиці, про тематичні тренінги для 
представників громадських об’єднань тощо. Зна-
чний обсяг важливої інформації можна знайти на 
таких сайтах: Ресурсний центр «Гурт», Інформа-
ційний портал некомерційних організацій України 
«Громадський простір», «Велика ідея», Всеукраїн-
ська асоціація сільських та селищних рад, Портал 
«Децентралізація», European Foundation Centre 
(EFC) – Міжнародна асоціація суспільних та кор-
поративних донорів.

Але для того щоб бути привабливим для між-
народної технічної підтримки грантодавців, необ-
хідно виконати умови цифровізації економіки дер-
жави:

– впроваджувати інноваційні технології із 
застосуванням принципу постійного поліпшення;

– здійснювати витрати на дослідження стану 
підприємства, напрямів зміни потреб й умов ринку;

– досліджувати і впроваджувати наукові роз-
робки;

– нести витрати на процедури впровадження 
інноваційних інформаційно-комунікаційних техно-
логій;

– надавати можливість створення нових робо-
чих місць.

Завдяки грантам бізнес починає підтриму-
вати ті сектори економіки, яким довіряють цільові 
групи набувачів благодійної допомоги, але які 
найчастіше залишаються без уваги та підтримки 
бізнесу. Гранти є одним з основних способів 
фінансування наукових досліджень на Заході. 
Будь-яке наукове дослідження вимагає грошей 

на апаратуру, на візити до колег, на оплату публі-
кацій статей, на оплату студентів, докторантів, 
наукових співробітників. Фінансування соціаль-
них проєктів шляхом надання грантів є значним 
кроком уперед із погляду розвитку соціальної від-
повідальності бізнесу. Спрямування благодійних 
коштів у соціальні проєкти недержавних органі-
зацій та закладів можна розглядати як соціальні 
інвестиції, котрі дають змогу розвивати людські 
ресурси, створювати нові послуги, відкривати 
додаткові робочі місця, поліпшувати умови життя 
населення [12].

Гранти – це цільові фінансові дотації, що нада-
ються вченим некомерційними організаціями на 
проведення наукових досліджень, навчання та 
інші цілі з подальшим звітом про їх використання 
[13]; це цільові кошти, що надаються на безпо-
воротній основі некомерційним організаціям або 
фізичним особам на реалізацію соціальних проєк-
тів, благодійних програм, проведення досліджень, 
навчання та на інші суспільно корисні цілі з подаль-
шим звітом про їх використання та результати 
зміни ситуації. Важливою умовою надання гранту 
є запропонований алгоритм вирішення проблеми, 
очікуваний результат та обґрунтована потреба в 
коштах. Грантовими інструментами фінансування 
місцевого економічного розвитку є міжнародна 
технічна допомога, грантові програми та проєкти 
корпоративної соціальної відповідальності.

Розрізняють гранти на програми або на розви-
ток потенціалу:

– програмні гранти можуть надаватися на 
виконання певної програми, наприклад надання 
послуг;

– гранти розвитку – на навчання, дослідження, 
участь у заходах, підтримку діяльності організації, 
стартові для новостворених організацій [12; 14].

Особливість грантового механізму – це можли-
вість знаходити й інвестувати в найбільш ефек-
тивні розв’язання актуальних проблем. Іншим 
боком цього процесу є мотивація людських ресур-
сів щодо участі в проєктно-грантовій діяльності. 
Такими людськими ресурсами виступають пред-
ставники місцевого самоврядування, громадських 
організацій, науковці та талановиті студенти. 
Головною метою реалізації грантових програм є 
сталий розвиток, що полягатиме в ефективному 
управлінні людськими ресурсами та створенні гід-
них умов для зайнятості населення.

Наприклад, використання у процесі аналітич-
ного дослідження методичних підходів до відтво-
рення трудового потенціалу сільських територій 
дає змогу стверджувати, що активізацію трудового 
потенціалу та альтернативної зайнятості забез-
печує розвиток місцевих промислів, які перебува-
ють у нерозривному зв’язку з природно-ресурсним 
потенціалом та аграрним сектором. З огляду на 
це, сформовано структуру кластера місцевих про-
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мислів, процес реалізації якого включає три послі-
довні етапи:

1) формування кола потенційно зацікавлених 
структур та визначення пріоритетних напрямів 
розвитку кластера;

2) підготовка спільних документів організа-
ційного характеру з чітким визначенням прав і 
обов’язків його учасників, а також розподіл функцій;

3) проведення зборів учасників, на яких узго-
джується керівництво кластера та укладається 
угода про ведення спільної діяльності.

Функціонування кластера здійснюватиметься 
на національному, регіональному та місцевому 
рівнях на засадах технічної підтримки міжнарод-
них інституцій. В основу кластера покладено ство-
рення природно-рекреаційного заказника, що мак-
симально забезпечуватиме корисну зайнятість в 
альтернативних сферах діяльності (рис. 1) [15].

Формування кластера місцевих промислів 
передбачає взаємодію та взаємодоповнення окре-
мих ланок усіх рівнів впливу на відтворення тру-
дового потенціалу сільських територій через види 

Рис. 1. Структура кластера місцевих промислів

Джерело: авторська розробка
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здійснення місцевих промислів та вибір ведення 
організаційно-виробничої структури, у межах яких 
сільська громада вибирає собі те, що матиме 
найбільшу цінність у розвитку альтернативної 
зайнятості, раціональному природокористуванні, 
а також надаватиме можливість відслідковувати 
зміни конкурентного середовища і коригувати від-
повідно до них організацію та надання послуг для 
рекреантів.

Висновки з проведеного дослідження.  Отже, 
цифровізація як у сучасному бізнесі, так і в сучас-
ній грантовій діяльності установ через управ-
ління людськими ресурсами є необхідним еле-
ментом місцевого економічного розвитку. Окрім 
того, неодмінним є виконання рішення держави 
про активне запровадження діджиталізації, що 
забезпечить економічний прорив на різних рівнях 
бізнесу, місцевого самоврядування та науки шля-
хом прийняття управлінських рішень на основі 
доступних інформаційних ресурсів. За допомо-
гою спільних зусиль держави, бізнесових струк-
тур, науково-дослідних установ та закладів вищої 
освіти цифровий розрив у наявності відповідних 
технологій та систем управління в різних сферах 
економіки можливо подолати шляхом:

– реалізації комплексної політики цифровіза-
ції, сформованої на державному рівні;

– створення попиту на якісні послуги, осно-
вані на цифрових технологіях;

– доступу до Інтернету та всіх можливостей 
організації та ведення бізнесу шляхом викорис-
тання цифрових технологій;

– забезпечення розвитку інфраструктури та 
підключення усіх без винятку територій із можли-
вістю надання різних видів послуг, в основі яких 
лежать цифрові технології. Інтегрування цифро-
візації в усі сфери на сільських територіях сприя-
тиме розвитку інноваційно зорієнтованого еконо-
мічно ефективного сільського соціуму, створюючи 
нові робочі місця, зменшивши стрімкий потік мігра-
ції сільських жителів у міста та інші країни. Імпле-
ментація процесів цифровізації дає можливість 
формувати аналітичні дані та використовувати їх 
як елемент методу системи управління від мікро-
рівня до макрорівня, а також для забезпечення 
гнучкості та швидкості прийняття управлінських 
рішень.
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