
250

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т 
І М

АР
КЕ

ТИ
Н

Г

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2021
www.business-inform.net

УДК 338.26:65.01 
JEL: B29; F01; F20; M11; O10 
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-250-257

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ РАКУРС
2021 П’ЯТНИЦЬКА Г. Т., ГРИГОРЕНКО О. М. 

УДК 338.26:65.01
JEL: B29; F01; F20; M11; O10

П’ятницька Г. Т., Григоренко О. М. Еволюція концепції сталого розвитку: управлінський ракурс
Метою статті є проведення аналізу еволюції концепції сталого розвитку з визначенням та обґрунтуванням імовірних перспектив її подальших 
змін. Для досягнення мети були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. У результаті систематизації наукових підходів до 
визначення поняття «сталий розвиток» та ідентифікації трьох етапів еволюції концепції сталого розвитку було зроблено прогноз щодо імовір-
ного наступного етапу еволюції концепції сталого розвитку. Обґрунтовано, що управління сталим розвитком у стратегічній перспективі може 
бути пов’язано з узгодженням і реалізацією соціальних, економічних, екологічних і технологічних цілей розвитку. Наголошено, що технологічні змі-
ни сприятимуть і підкреслять важливість науково-технічного прогресу як такого та в контексті забезпечення соціальних стандартів і гарантій, 
поліпшення якості та безпеки життя абсолютно всіх категорій населення, створення належних умов для охорони навколишнього середовища та 
економічного зростання. Зроблено припущення, що технологічні цілі сталого розвитку будуть стосуватися і безпеки технологічних змін для роз-
витку людства, що пов’язані з глобальною цифровізацією та роботизацією економіки та побутового життя. Результати дослідження можуть 
бути використані в подальших наукових пошуках з проблематики визначення стратегічних орієнтирів і завдань сталого розвитку.
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The article is aimed at analyzing the evolution of the conception of sustainable development with the definition and substantiation of the likely prospects for its 
further changes. To achieve the aim, general-scientific and special research methods were used. As a result of the systematization of scientific approaches to 
the definition of the concept of «sustainable development» and the identification of three stages of the evolution of the conception of sustainable development, 
a forecast was made regarding the likely next stage of the evolution of the conception of sustainable development. It is substantiated that the management of 
sustainable development in the strategic perspective can be associated with the coordination and implementation of social, economic, environmental, and tech-
nological development goals. It is emphasized that technological changes will contribute to and emphasize the importance of scientific-technological progress 
as such and in the context of ensuring social standards and guarantees, improving the quality and safety of life of absolutely all categories of the population, cre-
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У наш час сталий розвиток є мейнстримом гло-
бального масштабу та стратегічним орієнти-
ром для подальшої розбудови як країн, так і 

компаній. Поширення практики ведення як фінан-
сової, так і нефінансової звітності, долучення все 
більшої кількості компаній до реалізації соціальних 
і екологічних проектів, виконання завдань у межах 
окремих та всіх у цілому глобальних цілей сталого 
розвитку (ЦСР) актуалізує проблематику чіткого ви-
значення суті, принципів і прогнозування ймовірної 
подальшої еволюції концепції сталого розвитку.

На жаль, як свідчить практичний досвід, сьо-
годні є країни, в яких до цього часу остаточно не 
сформовано інформаційний простір, що здатний сти-
мулювати сталий розвиток компаній і сприяти швид-
кому поширенню прогресивних практик сталого роз-
витку. Брак знань щодо ймовірних переваг унаслідок 
реалізації стратегії сталого розвитку та ймовірних 
альтернативних шляхів такого розвитку актуалізують 
проблематику ідентифікації стадій еволюції концеп-
ції сталого розвитку, визначення ймовірних перспек-
тив зміни її змістового наповнення та поширення цих 
знань серед якомога ширшого загалу бізнесменів і пе-
ресічних громадян.

Проблеми сталого розвитку почали активно 
вивчати та намагатися знайти прийнятні наукові та 
практичні підходи до досягнення глобальних ЦСР 
протягом останніх десятиріч. Хоча аспекти соціаль-
но відповідальної поведінки не є новими, сучасні 
ринкові виклики особливо загострили їх. Саме тому 
й українські, й іноземні науковці намагаються сьо-
годні забезпечити пошук прогресивних рішень по-
єднання соціально-економічних завдань із захистом 
і збереженням довкілля, спонукати громадянське 
суспільство та компанії до дотримання принципів 
сталого розвитку тощо. Так, наприклад, В. Хаустова 
та Ш. Омаров, дослідивши підходи до оцінки стало-
го розвитку соціально-економічних систем різних 
рівнів, слушно наголошують, що «перехід до сталого 
розвитку у глобальному масштабі можливий лише 
за обов’язкової умови узгодженості всіх об’єктів і 
суб’єктів цього процесу, який носить системний ха-
рактер і пов’язує в єдине ціле всі рівні соціально-еко-
номічної системи (глобальний, національний, регіо-
нальний, локальний) та різні сфери її функціонування 
(економічну, соціальну, екологічну)» [1, c. 273]. Водно-
час С. Лутра (S. Luthra) та інші науковці [2] визначили 
пріоритети як розробки, так і регулювання екологіч-
ної політики в контексті реалізації стратегії сталого 
розвитку та долучення до неї урядових організацій, 
промислових підприємств, громадськості. Я. Корпи-
са (J. Korpysa) [3] наголосив на необхідності врахуван-
ня різноманітних інструментів і механізмів у процесі 
виконання завдань сталого розвитку та досягнення 
ЦСР, акцентувавши особливу увагу на проблематиці 
впровадження компаніями, що прагнуть підвищити 
свою конкурентоспроможність, екологічних техно-

логій. У цьому ж контексті Європейське агентство з 
охорони навколишнього середовища [4] вважає, що 
«зелена» економіка сьогодні стала необхідною аль-
тернативою розвитку країн за умови спрямованості 
на реалізацію ЦСР.

На жаль, глобалізація 4.0 у поєднанні з новими 
ринковими викликами COVID-кризи [5], що обмеж-
уть можливості компаній у реалізації соціальних та 
екологічних проєктів, а також брак коштів і слабкий 
інноваційний потенціал компаній [6], що перешко-
джає досягненню ЦСР № 9 «Інновації та інфраструк-
тура» та, як наслідок, створює певні бар’єри на шляху 
до інших ЦСР тощо, ускладнюють завдання, спрямо-
вані на вирішення проблеми забезпечення ефективної 
імплементації стратегії сталого розвитку як у глобаль-
ному масштабі, так і на рівні окремих країн і компаній.

Метою цього дослідження є аналіз еволюції 
концепції сталого розвитку з визначенням та обґрун-
туванням імовірних перспектив її подальших змін. 
Для досягнення мети були поставлені завдання: 
 встановити взаємозв’язок розвитку та інших 

процесів з позицій можливостей застосуван-
ня альтернативних моделей управління ком-
паніями; 

 систематизувати наукові підходи та провести 
критичний аналіз дефініцій поняття «сталий 
розвиток».

Для досягнення поставленої мети та виконан-
ня завдань застосовано загальнонаукові та спеціальні 
методи дослідження: індукції та дедукції, системати-
зації, порівняльного та критичного аналізу. Інформа-
ційною базою дослідження є наукові публікації іно-
земних і вітчизняних учених з проблематики сталого 
розвитку, документи різних міжнародних організацій 
та європейських агенцій, а також власні досліджен-
ня автора, що були отримані в межах НДР «Сталий 
розвиток компаній в Україні» (номер держреєстрації 
0121U113515), яка виконувалася на замовлення Єв-
ропейської бізнес-асоціації в Україні.

Ідея появи та подальшого розвитку концепції ста-
лого розвитку виникла ще в середині ХХ ст. і тісно 
пов’язана зі зміною сутності поняття «сталий роз-

виток». Перед тим, як провести аналіз і систематизу-
вати наявні нині наукові підходи до визначення по-
няття «сталий розвиток», зупинимося на етимології 
слів «сталий» і «розвиток».

Прикметник «сталий» (від англ. sustainable, що 
іноді українською мовою перекладають як «стійкий» 
або «збалансований», коли йдеться про розвиток),  
у Словнику української мови має шість трактувань [7]: 
1) який не змінюється, зберігає той самий склад, роз-
мір, однакову форму, величину і т. ін.; 2) постійна, не-
змінна величина в низці тих, які змінюються; 3) який 
не припиняється, не переривається, триває весь час; 
безперервний; 4) розрахований на довгий час, при-
значений для тривалого функціонування; не тимча-
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совий; 5) який протягом тривалого часу не змінюють;  
6) твердий, непохитний. Разом із цим, В. Дженкінс  
(W. Jenkins) наголошує, що в англійській мові сталий 
(або стійкий) буквально означає здатність підтриму-
вати якесь буття (або реальність), результат чи процес 
у часі [8, р. 380]. Своєю чергою, іменник «розвиток», 
як правило, трактують як незворотню, спрямовану та 
закономірну зміну матеріальних та ідеальних об’єктів 
[9]. Таким чином, процес розвитку кардинально від-
різняється від хаотичних, випадкових процесів та 
процесу функціонування, що також може відбуватися 
в компаніях, але управління яким повинно мати зо-
всім іншу природу та характер (рис. 1).

Аналіз численних наукових публікацій та ін-
формаційних джерел [1–3; 10–19 та ін.], прямо чи 
опосередковано пов’язаних з концептуальними заса-
дами сталого розвитку та проблемами сталого роз-
витку країн, регіонів, підприємств тощо, дозволив 
дійти висновку, що словосполучення «сталий розви-
ток» (англ. sustainable development) тривалий час ви-
користовували лише в контексті забезпечення зрос-
тання економічної ефективності (рис. 2). Фактично 
починаючи із середини і до 70-х років ХХ ст. сталий 
розвиток пов’язували виключно з економічним про-

гресом. Проте несправедливий розподіл прибутків, 
що призвів до збільшення кількості бідних країн і по-
дібних наслідків, актуалізував питання забезпечення 
соціальної справедливості поряд зі зростанням еко-
номічної ефективності у процесі сталого розвитку.

Практично водночас із соціальними цільови-
ми установками сталого розвитку з’явились 
і екологічні. Починаючи з 1972 р. Римський 

клуб звернув увагу світової громадськості на пробле-
му необхідності встановлення меж (або врахування 
наслідків) економічного зростання шляхом такого 
споживання природних ресурсів, що призводить до 
деградації довкілля та негативно впливає на здоров’я 
населення Земної кулі. Термін «сталий розвиток»,  
в якому чітко було відображено важливість збере-
ження природи у процесі розвитку, з’явився у 1980 р., 
коли вийшла «Всесвітня стратегія охорони природи», 
підготовлена Міжнародною спілкою охорони приро-
ди (МСОП). Зауважимо також, що поняття «сталий 
розвиток» почали широко застосовувати після публі-
кації у 1987 р. звіту Міжнародної комісії з довкілля 
та розвитку «Наше спільне майбутнє» [10]. Доцільно 
наголосити, що після 1987 р. поняття «сталий розви-

КОМПАНІЯ  

Процес розвитку 

Основні характеристики:
•  спрямованість;  
•  незворотність;  
•  закономірність  

Випадкові процеси 

Основна характеристика: 
• відсутність закономірності 

Хаотичні процеси  

Основна характеристика: 
• відсутність спрямованості змін 

Процес функціонування  
 

Основна характеристика: 
• оборотність змін (циклічне 

відтворення постійної системи 
функцій)  

Як правило, продукують 
загрози та ризики 

Можуть продукувати як загрози, 
так і нові можливості 

Моделі антикризового управління,  
модель управління в умовах стратегічних несподіванок та ін.  

Модель управління за цілями (англ. Management by objectives), моделі 
стратегічного управління та планування (традиційні та на основі збалансованої 

системи показників – англ. Balanced Scorecard) та ін.   

Рис. 1. Порівняння та взаємозв’язок розвитку та інших процесів з позицій можливостей застосування 
альтернативних моделей управління компанією

Джерело: авторська розробка.
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СТАЛИЙ  РОЗВИТОК  

  

  

     

 

1-й етап   3-й етап  4-й етап (прогноз)  

Екологічні
цілі Екологічні

цілі
Технологічні

цілі

Соціальні
цілі

Соціальні
цілі

Соціальні
цілі

Економічні 
цілі

Економічні 
цілі

Економічні 
цілі

Економічні 
цілі

2-й етап

Рис. 2. Етапи зміни змістової сутності та концепції сталого розвитку
Джерело: авторська розробка.

ток» неодноразово уточнювалося як у різного роду 
міжнародних актах (у 1992 р. «Порядок денний на 
XXI століття» [14], у 2000 р. – Декларація тисячоліття 
ООН [15], у 2002 р. – Йоганнесбурзька Декларація зі 
сталого розвитку [16] та ін.), так і в працях різних на-
уковців [12; 17; 19 та ін.].

З початку ХХІ ст. поняття «сталий розвиток» по-
чали активно використовувати в теорії та прак-
тиці менеджменту компаній і підприємств, хоча 

і дотепер проблематика управління сталим розвитком 
на рівні підприємств і компаній у більшості галузей 
залишається фрагментарно вивченою. З 20-х років  
ХХІ ст., на нашу думку, змістове наповнення сталого 
розвитку має поступово змінитися у зв’язку з наслід-
ками COVID-кризи, ймовірністю подібних криз у май-
бутніх часових періодах і необхідністю стрімкого роз-
витку цифрових технологій, компетенцій і зв’язків. За 
нашим прогнозом, у широкого загалу поступово має 
сформуватися чітке розуміння, що сталого розвитку 
в умовах пандемії та подібних загроз важко досягти 
без розробки та впровадження прогресивних техно-
логій, налагодження нових підходів до інформаційних 
комунікацій і т. п. з метою вирішення як економічних, 
так і соціальних та екологічних проблем. Водночас за-
уважимо, що ще в жовтні 2019 р. у процесі ухвален-
ня Політичної декларації зі стійкого розвитку [18] з 
орієнтацією на 2030 р. про це навіть і не згадувалося, 
попри те, що ідеї розвитку знанєвого суспільства та 
формування інноваційно-технологічних екосистем не 
є новими. Таким чином вважаємо, що еволюція кон-
цепції сталого розвитку на сьогоднішній день про-
йшла три етапи та стоїть на порозі формування ново-
го (четвертого), в якому розвиток буде базуватися на 
збалансованому поєднанні соціальних, економічних, 
екологічних і технологічних цілей.

Важливість постановки технологічних цілей для 
забезпечення сталого розвитку, передусім пов’язаних 
з технологіями цифровізації (а в подальшому, ймовір-
но, і штучного інтелекту), особливо явно проявилася 
під час карантинних обмежень внаслідок пандемії. У 
цей час компанії прагнули та намагалися знайти нові 
технологічні рішення на шляху до забезпечення ста-
лого розвитку, незважаючи на вимушене переведен-
ня частини працівників на дистанційний режим ро-
боти, стрімкі зміни в попиті споживачів тощо. На ко-
ристь важливості постановки у процесі забезпечення 
сталого розвитку не тільки економічних, екологічних 
і соціальних цілей, а і технологічних, свідчить і той 
факт, що цифровізація бізнес-процесів на підприєм-
ствах сприяє мінімізації часових втрат; проведення 
електронних тендерів зменшує ризики, пов’язані з 
корупцією, і т. п. і т. ін. Інакше кажучи, прогресивні 
технології (зокрема, цифрові) сьогодні вже прямо 
впливають на сталість розвитку та мають розгляда-
тися як його невід’ємні елементи та цільові установки 
якщо не зараз, то у прогнозах на стратегічні часові 
періоди (див. рис. 2).

Отже, поняття «сталий розвиток», як і концеп-
ція сталого розвитку, з плином часу змінюва-
ли та, ймовірно, будуть змінювати своє зміс-

товне наповнення. Нині поняття «сталий розвиток» 
доволі часто відносять до багатозначних. І це цілком 
справедливо, зважаючи на варіативність трактувань 
його сутності. Беручи останнє до уваги, пропонуємо 
провести короткий критичний аналіз та систематиза-
цію наявних дефініцій основного поняття концепції 
сталого розвитку (табл. 1).

Як бачимо за даними табл. 1, дефініції сталого 
розвитку можна об’єднати у групи, зважаючи на те,  
з позицій якого саме підходу розкривається його сут-
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Таблиця 1

Систематизація дефініцій поняття «сталий розвиток»

Автор(и) / 
джерело Сталий розвиток – це: Відмітні характеристики

Стратегічний підхід

Світова комісія 
ООН з навко-
лишнього 
середовища 
та розвитку 
(WCED) [10]

Здатність зробити розвиток сталим –  
забезпечити, щоб він відповідав потребам сьогодення без 
шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти влас-
ні потреби

Здатність забезпечувати справедли-
вість між поколіннями

О. Сокіл [12]

Стратегія, спрямована на зміцнення конкурентних переваг, 
досяжних на основі технологічних інновацій, забезпечення 
можливості збільшення асортименту продукції та послуг, 
зниження виробничих витрат, а також здатність протисто-
яти внутрішнім і зовнішнім економічним, соціальним, еко-
логічним, природно-кліматичним, фінансовим чинникам, 
адаптуватися до змінних умов виробництва, зберігаючи або 
поліпшуючи початкову рівновагу

Стратегія зміцнення конкурентних 
переваг та адаптації до змін,  
що дозволяє зберігати або поліпшу-
вати початкову рівновагу

Процесовий підхід

З. Герасимчук 
[17]

Процес забезпечення функціонування територіальної 
системи із заданими параметрами в певних умовах, про-
тягом необхідного проміжку часу, що веде до гармонізації 
факторів виробництва та підвищення якості життя сучасних 
і наступних поколінь за умови збереження та поетапного 
відтворення цілісності навколишнього середовища

Процес забезпечення функціо-
ну вання з метою гармонізації 
ви¬робництва, підвищення якості 
життя різних поколінь і збереження 
навколишнього середовища

П. Варе,  
В. Скотт (P. Vare, 
W. Scott) [11]

Процес змін, де залучаються ресурси, визначається  
напрямок інвестицій, фокусується розвиток технологій  
і гармонізується робота різних установ таким чином, щоб 
також зростав потенціал для досягнення людських потреб  
і бажань

Процес змін, орієнтований на гармо-
нізацію роботи та зростання потенціа-
лу для задоволення потреб і бажань

Системний підхід

Б. Данилишин, 
Л. Шостак [13]

Система відносин суспільного виробництва, при якій до-
сягається оптимальне співвідношення між економічним 
зростанням, нормалізацією якісного стану природного 
середовища, зростанням матеріальних і духовних потреб 
населення

Система виробничих відносин,  
що забезпечує оптимальне співвідно-
шення економічного зростання, збе-
реження природи, зростання потреб 
населення

Б. Карпінський, 
І. Васильків  
та ін. [19]

Цілеспрямоване (програмне) впровадження досягнень на-
уково-технічного прогресу (НТП) у виробництво, що веде до 
стійкого нарощування фінансових показників і податкових 
надходжень, якості та конкурентоспроможності продукції, 
зростання продуктивності праці, забезпечує раціональне 
витрачання природносировинних ресурсів, встановлюючи 
контрольовані (нормативні) обмеження на витрачання при-
родносировинних ресурсів та екстернальні шкоди, виходя-
чи з концепції сталого розвитку

Цілеспрямована система, яка завдяки 
НТП дозволяє забезпечити стійке еко-
номічне зростання та ресурсоощадне 
використання природних ресурсів

Джерело: систематизовано авторами.

ність. На сьогоднішній день пропонуємо розрізняти 
три основні наукові підходи до визначення поняття 
«сталий розвиток», а саме: стратегічний; процесо-
вий і системний. Водночас наголосимо, що далеко 
не всі з презентованих у табл. 1 дефініцій коректно 
від ображають сутність сталого розвитку. Так, напри-
клад, вважаємо неприйнятним ототожнення стало-
го розвитку зі стратегією (як у О. Сокіл [12]), навіть 
якщо вона спрямована на розвиток конкурентних пе-

реваг та адаптацію до змін. На наш погляд, це невдала 
спроба об’єднати абсолютно різні поняття, оскільки 
стратегія – це фактично план або модель управлін-
ських дій на стратегічну перспективу, що у випад-
ку незадовільного результату реалізації або вибору 
може бути переглянутий(а) та змінений(а). Крім того, 
розвиток, згідно з наведеним вище визначенням, – це 
вже зміна, а не адаптація до неї. Подібне ототожнення 
призводить і до того, що в подальшому буде важко 
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ідентифікувати різновиди стратегій сталого розвитку 
компаній.

Спірним є й визначення сталого розвитку як 
процесу забезпечення, наведене З. Герасимчук [17], 
оскільки розвиток явно виходить за межі простого 
забезпечення. Водночас слушною вважаємо в запро-
понованій вченою дефініції орієнтацію сталого роз-
витку на підвищення якості життя сучасних і наступ-
них поколінь за умови збереження та поетапного від-
творення цілісності навколишнього середовища.

У дефініції Б. Данилишина та Л. Шостак [13] 
сталий розвиток у тому числі пов’язаний зі зростан-
ням матеріальних і духовних потреб населення (див. 
табл. 1). Натомість сама ідея появи концепції сталого 
розвитку була пов’язана ні зі зростанням потреб, а з 
пошуком шляхів їх найкращого задоволення без по-
гіршення можливостей досягнення ЦСР і з мініміза-
цією ризиків імовірних теперішніх втрат, що можуть 
зашкодити задоволенню потреб майбутніх поколінь.

Хоча П. Варе, В. Скотт [11] та Б. Карпінський,  
І. Васильків та ін. [19] є прибічниками різних підходів 
до визначення сталого розвитку, вони наголошують 
на важливості НТП і технологій у забезпеченні цього 
розвитку. Останнє підтверджує нашу думку про те, 
що все більше науковців і практиків схиляється до 
важливості постановки ЦСР, пов’язаних із забезпе-
ченням сталого технологічного розвитку. На користь 
цього свідчить, зокрема, і те, що економічний розви-
ток шляхом екстенсивного зростання прийнятний 
нині далеко не для кожної країни. Останнє у тому 
числі спричинено браком та/або відтоком у економіч-
но більш розвинені країни як висококваліфікованих 
працівників, так і робітничих кадрів. Безумовно, вирі-
шення цієї проблеми частково може бути пов’язано з 
реалізацією проєктів дуальної освіти. Активна участь 
деяких українських компаній у створенні власних на-
вчальних програм та/або спеціальних лабораторій 
для розвитку практичних навичок у процесі підготов-
ки кадрів як на базі діючих закладів освіти, так і ав-
тономно, свідчить, що вони також почали вирішення 
цієї проблеми шляхом розвитку необхідних фахових 
компетенцій і трансферу прогресивних технологій на 
місцевому рівні.

Нехтування технологічними цілями в забезпе-
ченні сталого розвитку й ігнорування страте-
гічних перспектив інтенсивного сталого роз-

витку, на жаль, сьогодні часто призводить до втрати 
конкурентних позицій на міжнародному ринку на 
рівні як окремих компаній, так і країн. Абсолютно 
кожна компанія, на нашу думку, має усвідомлюва-
ти важливість і невідворотність технологічних змін. 
Технологічне відставання і нехтування важливістю 
цільових установок на перманентні поступальні тех-
нологічні зміни не тільки не сприятиме реалізації 
економічної, соціальної й екологічної компонент ста-
лого розвитку, але і можуть йому завадити.

Повертаючись до аналізу дефініцій поняття «ста-
лий розвиток», вважаємо, що найбільш чітко, але до-
волі вузько сутність цього поняття визначила Світова 
комісія ООН з навколишнього середовища та розви-
тку [10]. Хоча в цьому визначенні бракує згадування 
всіх компонентів сталого розвитку, це дозволяє ствер-
джувати, що в ньому опосередковано врахований істо-
ричний ракурс змін у їх складі та ймовірну трансфор-
мацію цього складу у стратегічній перспективі.

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумок, констатуємо, що кон-

цепція сталого розвитку еволюціонувала від фоку-
сування виключно на економічних цілях розвитку до 
збалансованого поєднання соціальних, економічних 
та екологічних цілей розвитку. Цілком імовірною є 
подальша еволюція концепції, коли сталий розвиток 
будуть пов’язувати і з технологічними змінами, що 
сприятимуть і підкреслять важливість науково-тех-
нічного прогресу як такого та в контексті забезпе-
чення соціальних стандартів і гарантій, поліпшення 
якості та безпеки життя абсолютно всіх категорій на-
селення, створення належних умов для охорони нав-
колишного середовища й економічного зростання. 
Вважаємо, що технологічні ЦСР будуть у тому числі 
стосуватися безпеки технологічних змін для розви-
тку людства, що пов’язані з глобальною цифровізаці-
єю та роботизацією.

Вважаємо, що результати цього дослідження 
можуть бути використані в подальших наукових по-
шуках з проблематики визначення стратегічних орі-
єнтирів і завдань сталого розвитку, вибору відповід-
них стратегій компаніями, що прагнуть долучитися 
до реалізації глобальних ЦСР.                   
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РЕКРУТМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ Й ОНБОРДИНГУ ПЕРСОНАЛУ
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Жуковська В. М., Миколайчук І. П., Марняло А. М., Шома М. С. Рекрутмент як технологія ефективного  
залучення й онбордингу персоналу

У статті проаналізовано сутність і тенденції розвитку технології рекрутменту як технології залучення й онбордингу персоналу. Наведена 
авторська інтерпретація змісту рекрутменту як процесів набору, підбору, відбору персоналу та використання технологій його залучення  
в організації, завдяки сприянню цілого ряду позитивних факторів робочого середовища та соціально-психологічного клімату. Метою статті 
є теоретичне узагальнення методичних підходів до використання аналітичних інструментів ефективного рекрутменту та розробка пропо-
зицій щодо його використання у процесі залучення й онбордингу персоналу на підприємстві. Досліджено взаємозв’язок рекрутингу із процесами 
залучення персоналу. Охарактеризовано головні відмінності між поняттями «підбір», «відбір» і «залучення» персоналу. Наведено характерис-
тику головних трендів розвитку сучасної технології рекрутменту. Проаналізовано різні нововведення у стратегії відбору, оцінки й онбордингу 
кандидатів через відеочати, за допомогою HR-ботів. Обґрунтовано перспективи використання цифрового рекрутингу в практиці управління 
персоналом. Встановлено, що інструменти прогнозної аналітики в рекрутменті міжнародних компаній набувають системного використання 
в адаптаційному навчанні soft та hard skills кандидатів у контексті досягнення бізнес-цілей. Запропоновано показники та критерії оцінювання 
ефективності та результативності рекрутменту персоналу. Обґрунтовано потребу в подальших дослідженнях технології рекрутменту з ура-
хуванням досвіду компаній.
Ключові слова: рекрутмент, технологія рекрутингу, залучення та відбір персоналу, онбординг персоналу, цифровий рекрутинг.
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Zhukovska V. M., Mykolaichuk I. P., Marnyalo A. M., Shoma M. S. Recruitment as a Technology of Effective Attraction and Onboarding of Staff
The article analyzes the essence and trends in the development of recruitment technology as a technology for attraction and onboarding of staff. The authors’ 
interpretation of the content of recruitment as a process of attracting, picking up, and selecting staff along with the use of technologies of its involvement in 
the organization, thanks to the facilitation of a number of positive factors of the working environment and socio-psychological climate, is presented. The article 


