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У статті досліджено фактори впливу на поведінкові моделі роботодавців в умовах формування спри-
ятливого середовища для ведення бізнесу. За результатами експертного дослідження, проведеного у 
Вінницькій області, встановлено, що значний вплив на поведінкові моделі роботодавців в контексті фор-
мування сприятливих умов та потенційних загроз для ведення бізнесу мають наступні фактори: обрання 
регіону для ведення бізнесу; наявність в регіоні сприятливих умов для ведення бізнесу; можливі загрози 
для ведення бізнесу; наявність в регіоні персоналу з необхідним рівнем кваліфікації; якість підготовки пер-
соналу та можливості отримання фахових послуг; наявність або відсутність у персоналу певних компе-
тенцій, необхідних для якісного виконання робіт; можливості до кооперації та партнерства серед підпри-
ємств регіону; наявність інноваційного потенціалу місцевого бізнесу.

Ключові слова: поведінкові моделі, роботодавці, фактори впливу, формування сприятливого серед-
овища, сприятливі умови та потенційні загрози, ведення бізнесу. 

В статье исследованы факторы влияния на поведенческие модели работодателей в условиях форми-
рования благоприятной среды для ведения бизнеса. По результатам экспертного исследования, прове-
денного в Винницкой области, установлено, что значительное влияние на поведенческие модели работо-
дателей в контексте формирования благоприятных условий и потенциальных угроз для ведения бизнеса 
имеют следующие факторы: избрание региона для ведения бизнеса; наличие в регионе благоприятных 
условий для ведения бизнеса; возможные угрозы для ведения бизнеса; наличие в регионе персонала с не-
обходимым уровнем квалификации; качество подготовки персонала и возможности получения профессио-
нальных услуг; наличие или отсутствие у персонала определенных компетенций, необходимых для каче-
ственного выполнения работ; возможности для кооперации и партнерства среди предприятий региона; 
наличие инновационного потенциала местного бизнеса.

Ключевые слова: поведенческие модели, работодатели, факторы влияния, формирование благопри-
ятной среды, благоприятные условия и потенциальные угрозы, ведение бизнеса.
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Постановка проблеми. В умовах сучас-
них трансформацій, що відбуваються на ринку 
праці, все більш помітними стають зміни у 
поведінкових моделях суб’єктів ринку праці. 
Якщо аналізувати сучасний ринок праці, то 
доцільним є виокремлення таких суб’єктів, як 
держава, роботодавці, працівники, безробітні, 
центри зайнятості, домогосподарства. Без-
заперечним є твердження, що наразі суттєво 
змінюються взаємовідносини між державою 
(місцевими органами влади) та роботодавцем, 
роботодавцем та працівником, державою та 
безробітними, державою та працюючим насе-
ленням. За таких умов важливим питанням є 
дослідження факторів впливу на поведінкові 
моделі суб’єктів ринку праці, а саме роботодав-
ців, в умовах формування сприятливого серед-
овища для ведення бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідження особливостей взаємодії 
суб’єктів ринку праці в контексті формування 
сприятливого середовища для ведення бізнесу 
є поширеною тематикою досліджень вітчизня-
них науковців. Зокрема, питання взаємовідно-
син суб’єктів ринку праці, а також визначення 
умов та потенційних загроз для ведення біз-
несу у своїх роботах досліджували В. Антонюк, 
С. Бандур, О. Грішнова [1], Л. Ільїч, А. Колот, 
М. Кримова [2], Е. Лібанова [3], Л. Лісогор [4], 
Л. Шаульська [5] та інші. Разом з цим, проблема 
дослідження факторів впливу на поведінкові 
моделі роботодавців в умовах формування 
сприятливого середовища для ведення бізнесу 
у Вінницькій області залишається актуальною 
та потребує розробки ефективних інструмен-
тів, спрямованих на більш детальне вивчення 
впливу на моделі поведінки роботодавців наяв-
ності в регіоні сприятливих умов та можливих 

загроз для ведення бізнесу, наявності персо-
налу з необхідним рівнем кваліфікації, наяв-
ності або відсутності у персоналу певних ком-
петенцій, необхідних для якісного виконання 
робіт, можливості до кооперації та партнерства 
серед підприємств регіону, що в подальшому 
має стати основою для формулювання загаль-
них рекомендацій щодо коригування поведінко-
вих моделей роботодавців.

Метою статті є дослідження факторів 
впливу на поведінкові моделі роботодавців в 
умовах формування сприятливого середовища 
для ведення бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою визначення факторів впливу 
на поведінкові моделі роботодавців в контексті 
формування сприятливих умов та потенційних 
загроз для ведення бізнесу було обрано метод 
експертних оцінок. Дослідження було проведено 
у Вінницькій області із залученням експертів-
роботодавців, досвід роботи яких на керівних 
посадах в галузі був не менше 3 років, більшість 
з яких є представниками приватного сектору. 
У розрізі галузевого розподілу бізнесу експер-
тів-роботодавців було обрано із дотриманням 
принципу пропорційності галузевій структурі 
валового регіонального продукту. У дослідженні 
представлено підприємства агробізнесу, торгі-
вельного сектору, сфери медичного обслугову-
вання, машинобудування, електроенергетики, 
виробництва та продажу будівельних товарів та 
соціального захисту.

Одним із ключових факторів, що впливає 
на поведінкові моделі роботодавців, є обрання 
регіону для ведення бізнесу. У результаті опи-
тування було виявлено, що 25% опитаних робо-
тодавців зазначили, що ключовим фактором 
вибору Вінницької області для ведення їх біз-

The article investigated the factors of impact on the employers’ behavioral models in the conditions of forming 
the enabling environment for doing business. The results of an expert study conducted in the Vinnytsia region show 
that the following factors have a significant impact on employers’ behavioral models in the context of creating the 
enabling conditions and potential threats for doing business: selecting a region for doing business; availability of 
enabling conditions for doing business in the region; possible threats for doing business; availability of staff in the re-
gion with the required level of qualification; the quality of staff training and the ability to obtain professional services; 
the presence or absence of specific staff competencies required for quality work; opportunities for cooperation and 
partnership among the enterprises of the region; availability of innovative potential of local businesses. The results 
of the conducted expert study of the factors of impact on employers’ behavioral models in the context of creating 
the enabling environment for doing business indicate that in modern conditions it is necessary: creation of enabling 
stable conditions for business, granting of preferences and availability of financial resources for business develop-
ment at the expense of special programs by local authorities in conditions of complete transparency and absence 
of corruption; development of a program of interaction between business and government, increasing the level of 
trust in local authorities; assessment of regional business cooperation opportunities and development of a system 
of communication between economic entities; continuous development and improvement of entrepreneurial skills 
and managerial competences; supporting the required level of education in the region; ensuring high quality of staff 
training in the region and opportunities for obtaining professional services; promoting the development of staff in the 
direction of obtaining the competencies necessary for the quality performance of work; defining the direction of smart 
specialization of the region, creation and development of innovative infrastructure; promotion of the export potential 
of regional economic actors.

Key words: behavioral models, employers, factors of impact, forming the enabling environment, enabling condi-
tions and potential threats, doing business.
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несу є комфортніші умови бізнес-клімату порів-
няно з іншими регіонами України, 25% – осно-
вним мотивом відкриття бізнесу у Вінницькій 
області зазначили «необхідність розширення 
мережі», 17% – географічне розташування, 
33% – місце проживання засновника. При порів-
нянні умов ведення бізнесу з іншими регіонами 
44% експертів-роботодавців відзначили спри-
ятливий клімат взаємодії з владою, який прита-
манний Вінницькій області, 33% вважають, що 
умови не відрізняються, і лише 11% вказали, що 
вести бізнес у Вінницькій області складніше, ніж 
в інших регіонах.

Стосовно існуючих сприятливих умов для 
ведення бізнесу у Вінницькій області, що мають 
безпосередній вплив на поведінку роботодавців, 
експертами було відзначено: сприятливі умови 
підтримки відкриття бізнесу з боку влади; тран-
зитивне розташування, якісні дороги, наявність 
аеропорту; високий промисловий потенціал; 
можливості ефективної співпраці з місцевими 
навчальними закладами; значний людський 
потенціал, наявні фахівці з технічними нави-
чками на рівні робітничих професій; розвинуті 
підприємницькі компетентності та підприєм-
ницькі традиції. 

Можливими загрозами для ведення бізнесу, 
що впливають на зміну існуючих поведінкових 
моделей, експерти-роботодавці вважають: зрос-
тання конкуренції з боку міжнародних компаній; 
переорієнтація споживчих ринків; відтік кадрів; 
постійні зміни податкового законодавства та 
умов ведення бізнесу; технологічна відсталість 
виробництва; низька культура соціальної від-
повідальності бізнесу; політичні ризики, в тому 
числі внутрішньополітичні і зовнішньополітичні.

Значним фактором, що впливає на ефектив-
ність ведення бізнесу та обрання роботодавцем 
тієї чи іншої моделі поведінки, є наявність в регі-
оні персоналу з необхідним рівнем кваліфікації. 
Нагальною проблемою, що відзначена експер-
тами та впливає на формування моделі пове-
дінки роботодавців, є якість підготовки персо-

налу та можливості отримання фахових послуг. 
Було встановлено, що серед роботодавців існує 
певний відсоток незадоволеності рівнем підго-
товки у ЗВО Вінницького регіону (рис. 1). Також, 
при відповіді на питання, чи співпрацюють вони 
із закладами вищої освіти і науки у сфері інно-
ваційних розробок, 62% роботодавців відповіли 
так, але це переважно заклади освіти таких міст, 
як Київ, Львів та Харків.

Важливим фактором, що суттєво впливає на 
поведінкові моделі роботодавців, є наявність 
або відсутність у персоналу певних компетен-
цій, необхідних для якісного виконання робіт. 
При відповіді на питання, яких компетенцій не 
вистачало при прийомі на роботу працівників 
з числа випускників місцевих закладів освіти 
експертами-роботодавцями було вказано, що 
не вистачає професійних знань і гнучких нави-
чок, тому власники бізнесу намагаються залу-
чати висококваліфікованих фахівців з інших 
регіонів. При цьому є й певний відсоток під-
приємств, які за специфікою своєї діяльності 
не потребують висококваліфікованих праців-
ників і вони згодні навчати власний персонал 
самостійно. 

Одним із факторів, що має значний вплив 
на моделі поведінки роботодавців, є можли-
вості до кооперації та партнерства серед під-
приємств Вінницького регіону. Слід зазначити, 
що за результатами проведеного дослідження 
було виявлено, що лише 31% підприємств 
співпрацює із місцевими партнерами у форматі 
B2B, 51% взагалі не взаємодіють, майже не вза-
ємодіють 13%. Що стосується можливостей та 
потенціалу розвитку кооперації і партнерства 
з представниками бізнесу Вінницького регі-
ону, то 50% експертів-роботодавців впевнені в 
можливості його розвитку, 29% – не впевнені, 
7% представників підприємств вважають, що 
потенціал розвитку кооперації і партнерства 
з місцевим бізнесом дуже низький і 14% – не 
бачать можливостей для розвитку кооперації 
та партнерства.

Рис. 1. Чи задоволені Ви рівнем підготовки кандидатів 
та пропозицією на ринку праці?
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Не менш значущим фактором, що впливає 
на поведінкові моделі роботодавців, є наявність 
інноваційного потенціалу місцевого бізнесу. 
Перш за все, серед пріоритетних напрямків роз-
витку інноваційного потенціалу регіону експерти-
роботодавці на перше місце поставили інновації 
в аграрному секторі (48%), на друге місце – роз-
виток інновацій в сфері машинобудування (19%), 
трете місце поділи сектори IT-сфери та туризму 
(14%), четверте місце зайняв можливий іннова-
ційний медичний кластер (5%) (рис. 2). 

В ході дослідження також було виявлено, 
що всі експерти-роботодавці підтримують необ-
хідність інноваційного розвитку і намагаються 
постійно розвиватися в цьому напрямку за 
допомогою введення автоматизованих проце-
сів виробництва, запровадження інноваційних 
послуг, впровадження ІТ-інновацій в процеси 
комунікацій з клієнтами.

Висновки. Таким чином, значний вплив на 
поведінкові моделі роботодавців в умовах фор-
мування сприятливого середовища для ведення 
бізнесу мають наступні фактори: обрання регі-
ону для ведення бізнесу; наявність в регіоні 
сприятливих умов для ведення бізнесу; можливі 
загрози для ведення бізнесу; наявність в регі-
оні персоналу з необхідним рівнем кваліфіка-
ції; якість підготовки персоналу та можливості 
отримання фахових послуг; наявність або від-
сутність у персоналу певних компетенцій, необ-
хідних для якісного виконання робіт; можливості 
до кооперації та партнерства серед підприємств 
регіону; наявність інноваційного потенціалу міс-
цевого бізнесу.

Отримані результати проведеного експерт-
ного дослідження факторів впливу на поведін-
кові моделі роботодавців в контексті форму-
вання сприятливого середовища для ведення 
бізнесу свідчать про те, що в сучасних умовах 
необхідним є: створення сприятливих стабіль-
них умов для бізнесу, надання преференцій та 
забезпечення доступності фінансових ресур-
сів на розвиток бізнесу за рахунок спеціальних 
програм з боку місцевих органів влади в умовах 
повної прозорості та відсутності корупції; роз-
робка програми взаємодії бізнесу і влади, підви-
щення рівня довіри до місцевих органів влади; 
оцінка можливостей кооперації регіонального 
бізнесу та розбудова системи комунікацій між 
економічними суб’єктами; постійний розвиток 
та удосконалення підприємницьких навичок 
і управлінських компетентностей; підтримка 
необхідного рівня освіти в регіоні; забезпечення 
високої якості підготовки персоналу в регіоні та 
можливостей отримання фахових послуг; спри-
яння розвитку персоналу у напрямі отримання 
компетенцій, необхідних для якісного виконання 
робіт; визначення напрямку смарт-спеціалізації 
регіону, створення і розвиток інноваційної інф-
раструктури; сприяння розвитку експортного 
потенціалу регіональних суб’єктів економічної 
діяльності. Вивчення факторів впливу на пове-
дінкові моделі роботодавців дозволять спрогно-
зувати появу відхилення від існуючих моделей 
поведінки, визначити позитивні або негативні 
результати таких моделей, а також коригувати 
їх з метою отримання найбільш оптимальних 
поведінкових моделей.
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