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Секція 1. Теорія і практика розбудови 
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Прогнозування маркетингової взаємодії 
економічних агентів на основі аналізу 
логістичних й інформаційних потоків 

Сергій Касян 
Кафедра маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені 
Олеся Гончара, УКРАЇНА, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 35 

E-mail: syakasian@ukr.net 

Modern development of transcontinental communication networks gives the 
chance widely to apply the concept of e-logistics during forecasting of marketing 
business interaction of the enterprises. When modeling the main information and 
material flows it is possible to improve logistic management by creation of modern 
logistic systems. These systems will be based on intensive information exchange. 
During communication interaction of partners together with a brainstorming 
method for equivalent and transparent exchange of information it is expedient to 
use a method of conference of ideas. At strategic coordinating and forecasting of 
information flows it is necessary to apply methods of expert estimates. For increase 
of marketing efficiency of functioning of national logistic systems it is necessary to 
improve information support and forecasting of processes of business interaction 
on macro, meso and microlevels of economy of the state. Interaction of economic 
agents of distributive processes allows to reach synergy effect, aligning interests of 
participants of marketing business interaction. The important attention should be 
paid to domination of intermediary economic agents within vertical marketing 
systems. 

Ключові слова – маркетинг, бізнес-взаємодія, логістичні потоки, інформаційне 
забезпечення, комунікації, конкуренція, прогнозування. 

Вступ 
На сьогодні удосконалення наявних та розробка нових методик 

прогнозування, інформаційного забезпечення логістичних процесів 
бізнес-взаємодії, конкретизація методів, процедур, моделей і напрямків 
з оцінки впливу чинників конкуренції на функціонування логістичних й 
інформаційних потоків є об’єктивною необхідністю для діяльності 
економічних агентів ринкових процесів в Україні. 
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Вагомим є інформаційне супроводження маркетингової взаємодії 
комплексних систем у сучасному глобальному середовищі. Так, товарні 
потоки координуються у межах каналів розподілу, збутових мереж, 
гуртових і роздрібних торгівельних агентів. Питанням дослідження 
маркетингової взаємодії економічних агентів, оцінки функціонування 
логістичних й інформаційних потоків присвячено праці вітчизняних і 
закордонних учених-економістів, таких як: С. Гинда, П. Добжаньскі, 
Ф. Еджуорт, А. Маршалл, В. Полонець, В. Приймак. У публікаціях цих 
науковців висвітлюються взаємодія споживчого попиту з пропозицією 
за різного ступеня конкуренції; інформаційні та мережеві структури; 
опрацювання інформаційних потоків у ході визначення видатків на 
освіту; прогнозування, координація і планування інтенсивності сучасної 
логістичної бізнес-взаємодії, диференційовані аспекти маркетингової 
поведінки підприємства на ринку сировинних ресурсів. 

ІІ. Аналіз наукових підходів щодо інформаційного забезпечення 
логістичної взаємодії підприємств. 

При висвітленні питань бізнес-взаємодії економічних суб’єктів 
маркетингового розподілу слід відштовхуватися від творів 
представників відомих економічних шкіл. Так, вагомим є творче 
надбання англійського економіста Ф. Еджуорта (праця «Чиста теорія 
монополії», 1897 р.), який доцільно досліджував особливості взаємодії в 
умовах монополії з урахуванням конкуренції та окреслював 
ціноутворення. А. Маршалл комплексно оцінював взаємодію 
споживчого попиту з пропозицією в умовах концентрації ринкових 
суб’єктів, функціонування монополістичних об’єднань, що сприяє 
прогресу виробництва. 

В. Приймак, С. Гинда справедливо наголошують на ущільненні 
економічного простору і часу на основі значного використання 
мережевих структур, що є атрибутом сучасної інформаційної економіки 
[1, с. 17]. Учені підкреслюють велику комп’ютеризацію підприємств в 
Україні у сфері посередництва, страхування, яка протягом останніх 
років складала (99,6%). Дослідники доцільно окреслюють шляхи 
формування розумного інформаційного суспільства, що сприятиме 
цивілізаційному розвитку людської свідомості [1, с. 19, 20]. Дійсно, 
сучасний розвиток трансконтинентальних комунікаційних мереж дає 
змогу широко застосовувати концепцію е-логістики у ході 
прогнозування маркетингової бізнес-взаємодії підприємств. 

Представник економічної школи Вроцлавського університету Павел 
Добжаньскі порушує питання впливу ефективності, результативності 
економічної системи і конкурентоспроможності, наголошуючи на 
важливості формування витрат на освіту, квантифікації успішності [2, 
с. 52-54]. Заслуговують на увагу виявлені ученим комплекс мір 
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міжнародної позиції і здатності до конкуренції, факторні показники 
(рівень освіти і кваліфікація працюючих) [2, с. 55]. Дослідник слушно 
описує застосування непараметричних методів формування 
конкурентоспроможності, зокрема методу DEA (Data Envelopment 
Analysis). Цей метод доцільно застосовувати при прогнозуванні 
інформаційних потоків у ході визначення видатків на освіту [2, с. 57-
59]. На наш погляд, такий інформаційно-аналітичний підхід може бути 
розповсюджений стосовно оцінки інформаційних і освітніх процесів в 
Україні, оскільки він вже досить давно застосовується у країнах ЄС. 

В. Полонець досліджує диференційовані аспекти маркетингової 
поведінки підприємства на ринку сировинних ресурсів, зокрема 
логістичну взаємодію на ринку лакофарбових матеріалів. Автор за 
комплексним підходом описує набір методів до спостереження та 
аналізу матеріальних і товарних потоків. Варто зазначити, що необхідно 
досліджувати формування маркетингової цінності упродовж 
логістичного ланцюга на основі оцінки та прогнозування інформаційних 
потоків на ресурсних ринках у взаємозв'язку зі специфікою 
комунікаційної складової бізнес-взаємодії. Описуючи методику 
оптимального розміру замовлення, вчений не враховує інструменти 
інформаційної підтримки маркетингових комунікаційних потоків [3]. 

На наш погляд, при моделюванні основних інформаційних і 
матеріальних потоків можна вдосконалити логістичний менеджмент 
шляхом побудови сучасних логістичних систем, що будуть 
ґрунтуватися на інтенсивній інформаційній взаємодії, формуванні 
синергетичного ефекту. При цьому варто використовувати стратегію 
соціально-відповідального управління підприємствами. 

ІІІ. Аналіз і прогнозування логістичних та інформаційних потоків. 
Вважаємо, що при інтерактивному обміні між економічними агентами 

доцільним є системний обмін інформацією на основі он-лайн 
опитувальних листів. У такому разі слід активно застосовувати метод 
Дельфі, що полягає в експертному прогнозуванні маркетингових 
процесів. Таке прогнозування ґрунтується на плануванні збирання 
інформації, сортуванню даних та математичному опрацюванні 
оціночних суджень, зроблених експертами. 

У ході комунікаційної взаємодії партнерів поряд із методом мозкового 
штурму для рівноцінного і прозорого обміну інформацією доречно 
застосовувати метод конференції ідей. Такий метод базується на 
проведенні нарад із організацією дискусії за участю як 
висококваліфікованих фахівців, так і неспеціалістів, з наявністю реплік і 
коментарів. Тобто, при стратегічному координуванні й прогнозуванні 
інформаційних потоків слід широко застосовувати методи експертних 
оцінок. Використання цих методів при аналізі й прогнозуванні 



Сергій Касян 16

логістичних й інформаційних потоків дозволяє більш комплексно 
проводити маркетингові дослідження на основі цільового складання 
довгострокових прогнозів поведінки економічних агентів, тенденцій 
обсягу та структури споживчого попиту. 

Згідно даних державного комітету статистики України вантажооборот 
в економіці держави протягом січня-серпня 2015 р. склав 
203825,7 млн. ткм, що є на рівні 87,8 % до подібного часу 2014 р. 
Водночас пасажирооборот за січень-серпень 2015 р. до аналогічного 
періоду 2014 р. мав темп змін 90,2% і склав 64599,0 млн. пас. км [4]. 
Безперечно, такі темпи падіння цих загальнодержавних логістичних 
показників свідчать про вплив економічних кризових явищ і військових 
подій на логістику перевезень. Саме тому на сьогодні задля підвищення 
маркетингової ефективності функціонування національних логістичних 
систем слід удосконалювати інформаційне забезпечення і 
прогнозування процесів бізнес-взаємодії на макро, мезо та мікрорівнях 
економіки держави. 

Підвищені вимоги висуваються до інформаційного забезпечення 
функціонування вертикальних маркетингових систем (ВМС), які все 
частіше застосовуються у сфері маркетингового розподілу товарів і 
послуг на сучасних високотехнологічних ринках. 

Висновок 
Взаємодія економічних агентів розподільчих процесів дозволяє 

досягати синергетичного ефекту, узгоджуючи інтереси учасників 
маркетингової бізнес-взаємодії. Отже, окрему увагу встановлюємо 
домінуванню посередницьких економічних агентів у межах ВМС. 

Доцільно прогнозувати взаємодію між учасниками каналів розподілу 
продукції і послуг, оскільки у ході такої взаємодії можуть виникати як 
співпраця, так і певні конфліктні, конкурентні ситуації. Інформаційна 
стратегія координування маркетингової діяльності в каналах розподілу 
передбачає постійне визначення рівня конкуренції, повноти і прозорості 
інформації та інших поведінкових і технологічних чинників, що 
впливають на ефективність логістичного забезпечення. 
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Візуалізація даних як важлива складова 
інформаційної економіки 

Оксана Марець, Оксана Вільчинська 
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A set of best practices to present statistical graphs based on extensive research, 
tested against the practical day-to-day realities of evaluation practice and the 
pragmatic needs of its users is presented.  

Ключові слова – візуалізація даних, статистичний графік, графічний метод, 
графічне зображення, правила побудови графіків, стовпчикова діаграма, 
секторна діаграма, точкова діаграма, лінійна діаграма. 

Вступ 
Розвиток інформаційної економіки нерозривно пов’язаний зі 

зростанням кількості інформації. Це, в свою чергу, посилює 
необхідність використання різноманітних видів візуалізації для 
представлення та кращого сприйняття цієї інформації.  

У науковій літературі зустрічаємо різні терміни для подання даних: 
візуалізація, інфографіка, графік, діаграма (розташовані за спаданням 
ієрархічності). Отже, найбільш загальним поняттям є візуалізація – це 
візуальне представлення числових та нечислових даних. Розрізняють 
математичні, наукові, інформаційні та ін. візуалізації. Особливої 
популярності зараз набувають інфографіки – використання графічних 
засобів для представлення інформації у певному контексті (наприклад, 
коментарі щодо розвитку явища в часі або його порівняння). Поряд у 
цьому умовному поділі є статистичні графіки (наочне представлення 
інформації за допомогою геометричних форм та кольорів), які 
поділяють на діаграми та статистичні карти. Насамперед нас цікавлять 
статистичні графіки. 

Очевидно, що необхідними є практичні чіткі та однозначні правила 
щодо використання цього методу пізнання та представлення дійсності. 
У багатьох випадках непродумане або ж навмисне неправильне подання 
інформації та може призвести до її спотворення та появи хибних 
висновків у користувача. Йдеться про непропорційність об’єктів 
дослідження, відкидання частини даних, нерівні часові проміжки, 
неправильний тип графіка тощо. 

Перегляд вітчизняної наукової літератури показав відсутність 
систематизованих формальних базових правил щодо побудови 
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статистичних графіків. Натомість зарубіжні дослідники, зокрема ті, які 
орієнтовані на практичний результат, приділяють дуже багато уваги 
цим питанням [1, 2, 3]. 

Основна частина 
Мова візуальних образів має свої правила та норми. Нижче ми 

систематизуємо правила та рекомендації зазначених вище експертів (із 
нашими поправками) щодо максимально об’єктивного подання 
інформації у вигляді статистичних графіків.  

Правилами назвемо такі норми: 
- обов’язковими елементами графіка є його назва, одиниці виміру, 

назви осей, умовні позначення та джерело даних. Особливу увагу тут 
хочемо звернути на дотримання правописних та стилістичних норм 
української мови; 

- тип графіка обраний відповідно до виду даних або мети 
дослідника. Наприклад, для зображення структури варто обрати 
секторну діаграму а не точкову, а динаміку найкраще покаже лінійна 
діаграма; 

- представлення інформації повинне бути максимально лаконічним – 
ніщо не повинно відволікати від основної ідеї. Захаращують основний 
простір: надмірний текст, зайві лінії, зайва кількість знаків після коми.  

Наступні положення носять характер рекомендацій, їх застосування у 
більшості випадків допомагає основній меті – у найпростішій та 
найбільш об’єктивній формі подати графічне зображення 
досліджуваного явища. 

Рекомендації щодо використання тексту у полі графіка: 
- описовий заголовок складається з 6-12 слів та розташовується над 

графіком; 
- підзаголовки та/або анотації надають додаткову інформацію; 
- розмір тексту є читабельним і відповідає ієрархії (наприклад назва 

графіка – найбільшим шрифтом а назви категорій – найменшим); 
- текст розташований горизонтально – для зручності читання варто 

уникати діагонально чи навскісного тексту; 
- умовні позначення найкраще подати безпосередньо біля графічних 

образів, а не в легенді; 
- підписи мають бути лаконічні. 
Рекомендації щодо використання та розташування геометричних 

знаків: 
- пропорції між елементами графіка повинні відповідати пропорціям 

між вихідними даними. Звідси випливає основне правило при побудові 
стовпчикової діаграми – вісь ординат тут слід починати з нуля, оскільки 
відповідно до суті цієї діаграми висота стовпця відповідає обсягу 
явища; 
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- порядок даних є найзручніший для користувача (назви категорій 
подані за алфавітом, обсяги категорій відсортовано за зростанням чи 
спаданням); 

- інтервали на осях рівновіддалені (зокрема при зображенні динаміки 
поділки на осі з часовими інтервалами мають бути рівновіддалені). 

Рекомендації щодо використання кольору:  
- варто використовувати загальноприйнятні кольорові схеми; 
- контрастність допомагає прочитанню тексту; 
- за допомогою кольору можна підкреслити ключові факти, звернути 

увагу користувача на певні тенденції та закономірності; 
- чорно-білий варіант зображення повинен бути такий же 

інформативний, як і кольоровий. Зокрема наукові видання 
передбачають лише чорно-білий формат. Тут для розрізнення категорій 
найкраще використовувати заливку візерунком (і при цьому чергувати 
темні та світлі чи строкаті візерунки для полегшення сприйняття); 

- варто уникати поєднань кольорів, які не бачать люди з 
дальтонізмом, наприклад, червоних-зелених. 

Рекомендації щодо використання ліній: 
- якщо лінії сітки присутні, їх кольори варто приглушити; 
- варто уникати рамок – назви, легенди, підписів даних тощо; 
- поділки на осях не є необхідними у всіх типах графіків. 

Висновок 
Перебільшити вагу візуального представлення даних у соціальних та 

економічних дослідженнях важко. Використання правил та 
рекомендацій при їх побудові сприяє якості зображення та чіткості 
висновків, які користувачі зроблять на їх основі. 
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У сучасних умовах глобалізації світових економічних процесів, 

стрімкого розвитку нових технологій та скорочення життєвих циклів 
продуктів знання працівників, організація процесів та інновації визнані 
ключовими факторами успіху та конкурентноздатності підприємств. 
Проте традиційні показники, розраховані на основі фінансової звітності, 
дають лише віддалений натяк про фактори, які визначають майбутнє 
підприємства і говорять про потенціал успіху більше, ніж вартість 
наявного майна.  

У цьому взаємозв’язку питання ідентифікування й управління так 
званими «м’якими» факторами успіху підприємства (нематеріальним 
капіталом) набуває особливої актуальності.  

Щодо розуміння суті нематеріального капіталу, як це часто буває при 
формуванні нових економічних категорій, ще не вироблено чіткого 
загально прийнятого визначення. Крім того плутанину вносять вільні 
переклади змісту цієї категорії з англійської мови. Так у фаховій 
літературі можна зустріти такі трактування: інтелектуальний капітал, 
інтелектуальні ресурси, неявні активи, нематеріальні активи, 
інтелектуальні активи, людські ресурси, знання тощо. При чому в одній 
публікації можна зустріти використання вище названих понять як 
синонімів. У останні роки намітилась деяка систематизація усіх 
визначень у залежності від галузі знань, де їх досліджують. Так поняття 
«нематеріальний капітал» усе частіше можна зустріти у наукових 
публікаціях з менеджменту, а «нематеріальні активи» у публікаціях з 
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бухгалтерського обліку. (Хоча «капітал» - це категорія, яка у 
бухгалтерському обліку вказує на пасив балансу, проте за змістом 
«нематеріальний капітал» скоріше представляє ресурсну складову 
бізнесу, а отже активи підприємства).  

У чому надзвичайна актуальність дискусії щодо ідентифікування та 
оцінки нематеріального капіталу підприємства? Інвестори, акціонери, 
банкіри та аналітики виявили, що для формулювання прогнозів щодо 
майбутнього розвитку підприємства недостатньо аналізувати його 
фінансову звітність. Визначальними факторами успіху стають бізнес-
ідеї, наявні ноу-хау, інтелектуальна власність, компетентність 
менеджменту, високо мотивовані та готові до продуктивної роботи 
працівники із добрими фаховими знаннями, віддані клієнти/споживачі, 
продумана організація процесів або гарний внутрішній клімат у 
колективі. А оскільки зазначені чинники не відображені у звітності 
існує необхідність пошуку інструментів для ідентифікування 
нематеріального капіталу підприємства та визначення міри його впливу 
на успіх підприємства.  

Починаючи із 60х років ХХ століття, коли вперше застосували методи 
оцінювання людського капіталу, напрацьовано чимало інструментів для 
ідентифікування, оцінювання та управління нематеріальним капіталом 
підприємства: 
• система збалансованих показників – концепція для втілення стратегії 

підприємства; на основі візії та стратегії підприємства визначають 
цілі для сфер фінанси, споживачі/клієнти, внутрішні процеси, знання 
та зростання; усі цілі деталізують за допомогою системи індикаторів; 
порівняння планових та фактичних показників дозволяє оцінити 
ступінь досягнення цілей та результативність здійснених заходів; 

• калькулювання нематеріальних ресурсів – визначає вартість 
нематеріальних ресурсів виходячи із вартості власних матеріальних 
ресурсів підприємства та зваженої оцінки середніх доходів 
конкурентів з подібними матеріальними ресурсами; 

• індекс цитування патентів – вважають, що цитування патентів є 
важливим індикатором стану знань у підприємстві; під цитуваннями 
розуміють патенти та публікації, до яких звертались при здійсненні 
інновацій і, які при виведенні інновації на ринок, повинні бути 
заявлені як патент; вважають, що середнє значення цитування для 
одного патенту сильніше корелює з його ринковою вартістю, аніж 
загальна кількість патентів;  

• «данська» система оцінювання інтелектуального капіталу 
підприємства – передбачає оцінювання за чотирма елементами: 
звіти, виклики для менеджменту знань, ініціативи та індикатори; при 
цьому беруть до уваги чотири види інтелектуальних ресурсів: 
працівники, клієнти/споживачі, процеси, технології; звіти описують 
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рівень потреб у знаннях для забезпечення споживчої користі, на 
основі цього формулюють цілі, ініціюють заходи, дієвість яких 
можна визначити за допомогою індикаторів; 

• розрахунок економічної доданої вартості – спрощено розраховують 
шляхом вирахування з чистого прибутку вартості капіталу, беручи 
до уваги те, що управління нематеріальними ресурсами впливає на 
величину економічної доданої вартості; 

• методика визначення цілісної вартості підприємства – відповідно до 
неї вартість підприємства визначають як суму монетарного, 
фізичного та інтелектуального капіталу; відповідно до цієї вартості 
визначають цілі, які повинні відповідати таким чотирьом критеріям: 
повнота, ясність, співмірність, незалежність;   

• система моніторингу нематеріальних активів підприємства – 
встановлює індикатори для вимірювання складових нематеріальних 
активів підприємства: індивідуальних компетенцій працівників, 
внутрішніх та зовнішніх структур; обрані індикатори повинні 
відображати ефективність використання, ризики, стабільність, 
зростання та оновлення нематеріальних активів, а також їхній 
розвиток; 

• аудит інтелектуального капіталу – модель визначає та вимірює 
нематеріальний капітал за такими складовими: ринок активів, активи 
інтелектуальної власності, людино-центричні активи та активи 
інфраструктури; за допомогою аудиту визначають сильні та слабкі 
сторони кожного «активу» і розраховують інтегральний коефіцієнт, 
який в т.ч. показує відхилення кожного індикатора від оптимального 
значення;  

• система бенчмаркінгу інтелектуального капіталу – метод порівняння 
ключових компетенцій підприємства (людського капіталу, структури 
та зв’язків) із найкращим у світовому масштабі конкурентом; на 
основі «досконалої моделі» визначають найістотніші чинники та 
критерії конкуренції, які заносять формуляр т.зв. «активів» та 
«зобов’язань» підприємства; 

• індекс інтелектуального капіталу – зводить в одному показнику різні 
індикатори окремих компонентів людського та «структурного» 
капіталу, при чому керівництво підприємства встановлює вагу 
кожної складової; 

• рейтинг нематеріального капіталу – на основі даних інтерв’ю, 
проведених у середині підприємств та за його межами визначають 
рейтинг нематеріального капіталу підприємства за такими 
складовими: бізнес-ідея, «структурний» та людський капітал, 
зв’язки; оцінюють нематеріальний капітал за трьома критеріями: 
ефективність, оновлення та розвиток; 
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• інтегрована оцінка знань – базується на використанні двох моделей: 
структурної та управлінської; перша орієнтується на бізнес-модель 
підприємства і охоплює п’ять площин: бізнес-процеси, 
інтелектуальні ресурси, зовнішні зв’язки, результати процесів та 
використання інтелектуальних ресурсів, досягнуті зовнішні ефекти; 
виходячи з операційної ситуації, стратегії та візії підприємства 
формулюють цілі неперервного розвитку бази знань; встановлюють 
індикатори для визначення ефекту;  

• «австрійський» баланс досліджень – призначений для визначення, 
вимірювання та оцінювання інтелектуального капіталу структурної 
одиниці, яка займається науковими дослідженнями; модель охоплює 
поряд із потенціалом створення вартості (людський і «структурний» 
капітал, зв’язки), ключові процеси та результати організації; цілі та 
оціночні індикатори щодо розвитку знань встановлюють на основі 
сформульованої візії та завдань організації;  

• навігатор «Скандія» - складається з п’яти перспектив: фінанси, 
клієнти/споживачі, процеси, працівники та розробки; при чому 
перша перспектива зорієнтована на минуле, а усі решта – на 
майбутнє; кожну із перспектив оцінюють за допомогою значної 
кількості узагальнюючих, порівняльних та комбінованих індикаторів 
конкурентноздатності 

• коефіцієнт доданої інтелектуальної власності – показує ефективність 
використання усіх ресурсів підприємства для створення вартості та 
складається з коефіцієнтів ефективності інтелектуального капіталу 
та ефективності задіяного капіталу; ефективність окремих видів 
капіталу визначають як співвідношення створеної вартості та 
вкладеного капіталу; до інтелектуального капіталу відносять 
людський капітал та організаційну структуру, до задіяного капіталу 
– балансову вартість активів; 

• баланс знань – охоплює необхідні для здійснення діяльності знання у 
вигляді позицій балансу; показником знань служить період навчання 
працівника; це уможливлює порівняння необхідних та наявних 
знань, підбиття балансу та планування заходів. 

Висновок 
Усі названі інструменти розроблені з метою цілеспрямованого 

управління нематеріальним капіталом підприємства і служать 
підвищенню продуктивності операційної діяльності, примноженню 
ринкової вартості підприємства та забезпеченню довготривалого 
зростання . 
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 The definition of advertising is offere, analyzes the methods of the advertising 
effectiveness evaluating. The article examines advertising market in Ukraine and 
advertising budgets of foreign markets. Concluded that the amounts spent on 
advertising will tend to increase. 

 Ключові слова – реклама, бюджет, маркетингові дослідження, ефективність 
реклами, кoмпанія Socis Gallup International. 

У час бурхливoгo рoзвитку інфoрмаційних технoлoгій реклама є най-
дієвішим і найпoширенішим засoбoм впливу на спoживачів у прoцесах 
маркетингoвих кoмунікацій. Вoднoчас реклама – це перший пункт в 
черзі на скoрoчення в разі нестачі грoшoвих кoштів. Визначення ефек-
тивнoсті реклами загалoм пoв’язанo з вивченням кoмплексу фактoрів, 
щo впливають oдин на oднoгo, виміряти які частo практичнo 
немoжливo.  

Сьoгoдні маркетoлoги кoристуються великoю кількістю різних 
метoдик oцінювання ефективнoсті реклами. Найдієвішими є ті, за 
результатами яких визначається реальна картина oкупнoсті фінансoвих 
витрат. Аналіз ефективнoсті реклами дoпoмагає oцінити ступінь 
дoсягнення цілей, пoставлених перед рекламoю [1]. 

Істoрія українськoї реклами пoчалася не півтoра стoліття тoму, як в 
екoнoмічнo рoзвинених країнах світу, а лише в 1991 рoці. Саме тoді 
з’явилися найперші вітчизняні агенції та цінoва мережа на телебаченні, 
а дo «самoпальнoї» реклами на дошках оголошень дoдалися й 
ефективніші варіанти рoзпoвсюдження інфoрмації. Швидкий рoзвитoк 
реклами стимулювала експансія інoземних тoварів на терени України. 

Закoнoмірністю рекламнoгo ринку України є йoгo відставання від 
інoземнoгo. За даними фахівців кoмпанії Socis Gallup International, 
oбсяги рекламних бюджетів, щo були витрачені минулoгo рoку тільки 
на пoказ рекламних рoликів на шістьoх каналах українськoгo 
телебачення (УТ-І, УТ-2, ICTV, «Гравіс», ТЕТ, «Інтер»), станoвили біль-
ше ніж $95 млн. Мoже, це не так вже й багатo, як у рoзвинених країнах 
світу, де аналoгічні витрати oбчислюються мільярдами американських 
дoларів. Але за oстанні два рoки, в періoд нестабільнoї пoлітичнoї 
ситуації, відбулoсь інтенсивне зрoстання загальних витрат на рекламу. 
Oстанні забезпечують дoстатній прoстір як для рoзширення діяльнoсті 
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представництв найпoтужніших у світі гігантів реклами, так і для гіднoгo 
існування працівників націoнальнoгo рекламнoгo бізнесу [3]. 

За даними маркетингoвих дoсліджень, у 1999 рoці кoн’юнктура 
змінилася: стрімкo (в 1,6 р.) зрoсла частка витрат на телевізійну рекла-
му. Та найбільше зрoсла (в 3,5 р.) частка банернoї реклами, витрати на 
яку майже сягнули суми, витраченoї для реклами на шпальтах газет і 
журналів. Великі інoземні рекламoдавці вже реальнo відчули: грoші, ви-
трачені на рекламу, не йдуть на вітер, а дoсягають цільoвoї аудитoрії. 
Зрoстають прибутки від прoдажу - збільшуються й рекламні бюджети. 

Грoші ж, щo витрачаються на рекламні пoвідoмлення у періoдичних 
друкoваних виданнях, - майже ті самі: 36 млн. дoл. Oтже, частка преси 
на рекламнoму ринку мала істoтнo зменшитись, і, справді, всьoгo за рік 
вoна втратила близькo пoлoвини свoєї «ваги». Разoм з тим, не слід 
забувати, щo Socis Gallup не відстежує всі без винятку друкoвані 
видання. Мoнітoрингу піддаються рекламні oгoлoшення у масoвих, ді-
лoвих, елітарних газетах та журналах. Для аналізу відбираються 
найпoпулярніші серед різних аудитoрій України видання [4]. 

Через брак перекoнливих цифрoвих даних прo стан реклами на радіo 
мoжна пoслатись лише на oцінки експертів: вoни кoнстатують деякий 
спад у цій сфері. Рoзглядаючи ринoк реклами, не слід залишати пoза 
увагoю рекламoдавця. Всі пoтужні рекламoдавці є власниками 
всесвітньoвідoмих тoргoвих марoк. Активна реклама є справді oдним з 
фактoрів, який забезпечив швидке прoникнення на вітчизняний ринoк 
південнoкoрейських фірм Samsung Electronics, Daewoo, LG Electronics, 
їх щедрі рекламні бюджети лише минулoгo рoку перевищили 6,3 млн. 
дoл. 

Oбсяги кoштів, щo витрачатимуться на рекламу в Україні, й надалі 
матимуть тенденцію дo зрoстання. Крім пoжвавлення цінoвoї 
кoн’юнктури, передбачається зрoстання твoрчoгo та вирoбничoгo пoтен-
ціалу вітчизняних рекламних агенцій за рахунoк збільшення замoвлень 
від інoземних рекламoдавців середньoї величини та націoнальних фірм. 
Інoземні ринки більше відчувають пoтребу в рекламі і, oчевиднo, 
незабарoм пoчнуть замoвляти її [2]. 
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The article considers condition and prospects of the Ukrainian m-commerce 
during last two years, based on the analysis available to the author of the 
nationwide research and generalization of secondary information using surveys of 
potential and actual customers. Special attention is paid to the world- and Europe-
wide trends in development of the mobile commerce, and how they affect on the 
Ukrainian market of online retail. 
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Стрімкий розвиток сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій, пов'язаних з активним впровадженням Інтернету в усі сфери 
суспільного життя, породжує глибокі зміни в  процесах споживання. За 
останні кілька років кардинально змінилося «обличчя» економіки, що 
все більшою мірою враховує сучасні тренди в потребах потенційних 
споживачів, які прагнуть бути мобільнішими і обізнанішими. Цьому 
процесові сприяв високий рівень затребуваності в сфері електронної 
торгівлі (е-комерції) мобільних пристроїв. Як один з потужних чинників 
розвитку інформаційної економіки сьогодні слід розглядати мобільну 
комерцію (англ. m-commerce). Основи її розвитку пов̕язують з появою у 
1993 році мобільних телефонів нової генерації – смартфонів, які 
забезпечили відносно постійний зв̕ язок з Інтернетом. Сьогодні 
мобільна комерція тісно прив̕ язана до мобільних пристроїв, що 
включають не лише смартфони, але й планшети та інші засоби, що 
забезпечують використання технології NFC - Near Field Communication 
(«комунікації ближнього поля»), мобільних гаманців в якості 
інструменту оплати покупок, широкого спектру мобільних додатків, 
QR-кодів і QR-шопінгу. 

У дефінітивному тлумаченні мобільна комерція не має єдиного 
визначення. Так, на думку R.Tiwari et al. [10], m-commеrce охоплює дії 
пов̕ язані з налагодженням (потенційним)  взаємодії за посередництвом 
Інтернет з використанням мобільних пристроїв, мобільних телефонів 
(головне смартфонів) або засобів типу PDA (personaldigitalassistans). 
Вказані дії передбачають: 
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- переказ інформації споживачеві, а також пошук інформації ним 
же; 

- творення інтеракцій між продавцем (інтернет-магазином, 
стаціонарним магазином) та клієнтом; 

- реалізацію покупок продуктів та послуг за посередництвом 
мобільного телефону або іншого мобільного засобу [див. 8]. 

Згідно інших визначень, мобільна комерція -  це використання 
мобільних портативних пристроїв для спілкування, розваг, отримання та 
передачі інформації,  здійснення транзакцій через громадські та 
приватні мережі (Lehman Brothers) [див. 1]. Мобільна комерція – це дії, 
пов'язані з використанням кишенькових комп'ютерів або смартфонів 
через віддалене (Інтернет, GPRS-і т.д.) з'єднання для оперативного 
управління роботою підприємства, здійснення торгових операцій, 
комунікацій, надання розваг, отримання та передачі інформації тощо 
[див.7]. Слід констатувати, що у більшості визначень мобільна комерція 
значною мірою асоціюється з мобільною торгівлею як складовою 
частиною електронної комерції, але на відміну від якої, включає 
перегляд, купівлю та продаж продукції або послуг через мобільні 
пристрої. 

Світові тенденції засвідчують, що поширенню мобільної комерції 
сприяли два чинники: 1) популярність мобільних пристроїв, передусім, 
смартфонів, кількість яких невпинно зростає і до 2020 року охопить,  за 
даними «Ericsson Mobility Report 2015», 70% світового населення; 2) 
розвиток мобільного Інтернету, проникнення якого у світі за 2011-2014 
роки виросло на 36% і сьогодні складає 25%  в загальному обсягу 
передачі даних [4]. Обсяг покупок у світі за допомогою мобільних 
пристроїв (смартфонів і планшетів) в 2013 році склав $ 182 млрд, що 
відповідало 15% світового ринку електронної комерції. За прогнозними 
оцінками, до 2020 року обсяги мобільної комерції у світі зростуть до 
$700-800 млрд. Серед світових лідерів мобільної комерції – Японія, 
США, Південна Корея, Великобританія.    

 Що стосується європейського ринку m-commerce, три з десяти 
онлайн-покупок в Європі здійснюються за допомогою мобільних 
пристроїв. Дослідницька компанія Zanox у своєму звіті «Mobile 
Performance Barometer 2015» вказує, що слідом за Великобританією 
(25%) на кінець 2014 року за темпами розвитку мобільної комерції 
йдуть Скандинавія (20%) і країни Бенілюкс (18%). Східна Європа 
демонструє найбільший ріст доходів  з року в рік (у першій половині 
2014 року зростання склало 400%), але частка виручки від мобільних 
транзакцій залишається ще дуже низькою. Середній чек покупок, за 
даними компанії, зроблених за допомогою планшета, склав 81 Євро,  з 
ПК - 72 Євро, зі смартфона  – 58 Євро. 
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Згідно з експертними оцінками, найбільший бум мобільної комерції 
в найближчі роки слід очікувати в країнах Латинської Америки, 
Екваторіальної Африки, Азії і Океанії. За даними «Ericsson Mobility 
Report 2015», майже 80% нових смартфонів-підключень доведеться 
саме на Азійсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і Африку. Тим 
більше, найбільша частка «мобільних покупців»  є в країнах Азії, де вже 
працюють 4G-мережі. За даними компанії Criteo (2015), частка 
мобільних покупок в Азії перевищила 50%. Лідерами у сфері мобільної 
комерції в світі є Японія, Південна Корея У цих країнах за допомогою 
смартфонів і планшетів зроблено відповідно 49%, 45% покупок. Не 
відстають і країни, що розвиваються. Так, користувачі з ОАЕ 
оформляють з мобільних пристроїв майже чверть своїх онлайн-покупок, 
в Туреччині цей показник становить 19%. Експерти компанії Dyn  
(США) [9], на основі опитування 1,4 тис покупців в 11 країнах світу 
прогнозують, що мобільну комерцію очікують великі зрушення, 
передусім, в Китаї та Індії. 

Дослідницька проблематика мобільної комерції в Україні сьогодні є 
новим і перспективним напрямком наукового пошуку. За оцінкою 
Української асоціації директ маркетингу (2015) в силу об'єктивних 
політико-економічних причин обороти української електронної комерції 
зменшилися з $ 2,0 млрд в 2013 році до $ 1,6 млрд в 2014 році (B2C) і 
відкотилися до показників 2012 року. Через різку девальвацію гривні (за 
підсумками 2014 року) ринок електронної комерції в Україні впав в 
доларах на 20% і в той же час виріс у гривні на 19% [5]. На думку 
експертів, заповнити відставання в темпах розвитку української e-
commerce сьогодні можливо на шляху розвитку мобільної комерції з 
урахуванням нинішніх тенденцій проникнення Інтернету. Так, згідно з 
даними щорічного звіту Ericsson ConsumerLab, 70% міського населення 
України має доступ до Інтернету, а 21% населення активно 
використовує мобільний Інтернет.  

За підсумками 2014 року, в Україні тільки 5% інтернет-
користувачів купували щось зі смартфона, ще 2% - з планшета (Google 
Consumer Barometer). Дослідження діяльності одного з найбільших 
українських торгового майданчика в Інтернеті Prom.ua (об'єднує 50,6 
тис інтернет-магазинів) показало, що за перші три місяці 2015 року 
число замовлень з планшетів склало 6%, а зі смартфонів - 7%. 
Аналітики Prom.ua також відстежили конверсію відвідувань з усіх видів 
пристроїв. Так, у порівнянні з першим кварталом 2014 року конверсія зі 
стаціонарних комп'ютерів виросла на 67%, з планшетів - на 154%, але 
найбільше з мобільних пристроїв - більш, ніж у два рази (205%). 
Середній чек покупки зі смартфона становив 595 грн, з планшета - 821 
грн. При цьому, за перше півріччя 2015 року українці зробили з 
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мобільних пристроїв на торговому майданчику понад 262000 замовлень 
на загальну суму 176 млн. грн [3].  

На українському ринку мобільного комерції відзначено зростання 
кількості платежів з мобільних пристроїв. За даними сервісу прийому 
онлайн платежів для інтернет-бізнесу WayForPay [6] (сервіс співпрацює 
з кількома великими українськими банками, має сертифікацію PCI DSS і 
підтримує технологію верифікації 3D Secure), у травні 2015 року частка 
платежів з мобільних пристроїв досягла 18% в порівнянні з травнем 
поточного року, коли відсоток покупок з мобільного становив близько 
13%. За статистикою сервісу, серед українських «мобільних шоперів», 
користувачі смартфонів на системі Android здійснили 54% оплат від 
усіх мобільних платежів, на любителів IPhone припало 34% мобільних 
покупок . 

Кризові явища в економіці України виявилися серйозним стимулом 
для розвитку мобільної комерції, яка поступово набирає обороти з 
щорічним зростанням в 10%. Слід констатувати, що за приблизними 
оцінками, в 2014 році обороти української мобільної комерції склали до 
ста мільйонів доларів. При цьому середній чек покупки зі смартфона 
був у межах 23 Євро, з планшета - 32 Євро, що в 2,5 рази менше від 
загальних показників інших європейських країн. Незважаючи на кризові 
явища в українській економіці, головним двигуном мобільної комерції 
слід вважати впровадження більш високого стандарту швидкісної 
мобільного зв'язку третього покоління - 3G. Важливим стимулом 
розвитку є також зміна психології українського онлайн-рітейлу, який 
має йти в ногу з часом і враховувати зростаючі потреби е-споживача, 
який вимагає все якіснішого і, що найголовніше, зручного і доступного 
е-сервісу. Це стосується не тільки удосконалення мобільних платежів та 
їх безпеки, а й використання мобільного пристрою як персоніфі-
кованого засобу оплати за покупки та послуги.  

Література 
1. Васильева Т.В. Мобильная коммерция: прошлое, настоящее, будущее 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2014/03/13.pdf. 

2. Власенко В. Технології проти кризи: чи допоможе 3G вижити інтернет-
магазинам [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   
http://epravda.com.ua/publications/2015/06/9/545904/ ( 09.06.2015). 

3. Конверсия интернет-магазинов с мобильной версией сайта в три раза выше 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://retail-
community.com.ua/news/tehnologii/1384-osnovatel-promua-nikolay-palienko-
konversiya-internet-magazinov-s-mobilnoy-versiey-sayta-v-tri-raza-vyishe 
(29.04.2015). 

4. Развитие мобильного доступа в интернет в России и мире [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:http:/json.tv/ict_telecom_analytics_view/razvitie-



Юрій Пачковський 32

mobilnogo-dostupa-v-internet-v-rossii-i-mire-predvaritelnye-itogi-2014-goda-
20150317043818 (25.03.2015). 

5. Рынок электронной коммерции упал на пятую часть за год [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://companion.ua/articles/content?id=297764 ( 
29.05.2015). 

6. С 3G украинцы постепенно переходят на мобильные покупки[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:   http://payspacemagazine.com/ukrainians-gradually-
move-to-mobile-purchase-with-3g.html (13.08.2015). 

7. Трофимчук М.І. Розвиток сегмента мобільної комерції на глобальномку 
електронному ринку / М.І.. //Економіка та управління АПК.– 2013. – Вип. 
11. – С.94-96. 

8. Borisiak B. M-commerce – stan I perspektywy rozwoju / В. Borisiak // Handel 
wewnętrzny w Polsce 2009-2014. –Wasrszawa, 2014. – S. 287-301.  

9. Majority of Indians prefers online to in-store purchases: Survey [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http:/ timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-
news/Majority-of-Indians-prefers-online-to-in-store-purchases-
Survey/articleshow/46307312.cms (access:  20.02.2015). 

10. Tiwari R., Buse S., Herstatt C. From electronic to mobile commerce / R.Tiwari // 
Opportuniteties through technology convergence for business services, “Tech 
Monitor”, Sep-Oct, 2006. 

 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»       С. 33-36 

© Ігор Ткач, 2015 

 

Економічна інформологія як методологічне 
підґрунтя інформаційної економіки  

Ігор Ткач 
Кафедра міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний 

університет, УКРАЇНА, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, 
E-mail: iitkach@ukr.net 

The history of the formation of informology as generalizing science of 
information is presented in the article. Proved that economic informatics was the 
forerunner of the development of informology: its have similar objects and research 
methods. The author proposed to name a informologic research in the economic 
sphere as economic informology. It’s defined set of scientific tasks of the new 
scientific direction that forms a methodological basis of the theory of information 
economy. 
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Вступ 
Процеси становлення інформаційного суспільства зумовили 

виникнення нового наукового напряму -  інформології, яка вивчає 
закономірності функціонування інформації в кібернетичних системах 
різної природи: біологічних, технічних, соціальних.  

Зародження науки про інформацію як окремої наукової галузі 
пов’язують із працями В.І. Сифорова [5] ще у 60-70 роках минулого 
століття. Він визначив інформологію як науку про процеси і закони 
передавання, розподілення, опрацювання і перетворення інформації. На 
його думку, інформологія вивчає процеси кодування, декодування, 
запам’ятовування, зберігання, пошуку, доставляння, порівняння, 
відображення, виробництва, перетворення, споживання інформації. У 
1990 році Сучасні дослідники визначають інформологію як узагальнену 
науку про інформацію [6], як науку про природу, що вивчає властивості 
функціонування інформації як однієї з фундаментальних філософських 
категорій світорозуміння [2]. Більшість учених погоджуються, що 
інформологія інтегральною є галуззю знань, яка виконує метанаукові та 
методологічні функції стосовно тих специфічних наук, для опису змісту 
і методів яких в якості основоположного поняття виступає інформація, 
зокрема, кібернетика, синергетика, семіотика, інформатика тощо. При 
цьому інформологія, маючи ранг метанауки, одночасно є комплексною, 
міждисциплінарною науковою галуззю знань [1, 2, 3].  

Інформологія як новітній інтегральний науковий напрям увібрала в 
себе досягнення супутніх наук, дотичних до інформації, намагається 
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сформувати узгоджене бачення інформаційних процесів і їхній вплив на 
прикладні аспекти буття. Проте, на нашу думку, найбільший вплив на 
формування інформології як метанауки здійснила економічна 
інформатика ще наприкінці ХХ століття. 

 Економічна інформатика як предтеча інформології 
Призабута сьогодні внаслідок ліквідації відповідної навчальної 

спеціальності, але не знищена економічна інформатика вивчає проблеми 
передавання, розподілення, опрацювання і перетворення економічної 
інформації в системах управління із застосуванням інформаційних 
технологій. Але саме так В.І. Сифоров розумів предмет досліджень 
інформології [5], що було опубліковано у Віснику АН у 1974 році. 
Стрімкий розвиток економічної інформатики зумовив необхідність 
формування метанауки про інформацію. На той час у зарубіжній 
літературі значна увага приділялась питанням застосування методів 
дослідження операцій і системотехніки до аналізу і організації 
документальних систем (Х. Г. Гуд, Р. Е. Макол, Р. Грегор, Р Ван Горн, 
Д. Мілвард) [1], що стосувалося більше розвитку економічної 
кібернетики.  

Дослідження економічної інформатики присвячені розробленню 
методів аналізу інформаційних потоків і діловодства в системах 
управління з метою опрацювання великих обсягів інформації, що 
необхідні ланкам управління для ухвалення оптимальних рішень. В 
процесі досліджень інформаційної структури системи управління 
визначають функції управління структурними підрозділами підпри-
ємства в інформаційному аспекті, вивчають і розробляють форми 
документації і системи економічних показників, що можуть використо-
вуватися в процесі управління для створення ефективного 
інформаційного забезпечення керівництва.  

Вирішуючи ці завдання, учені дійшли до висновку про необхідність 
узагальненої науки про інформацію. Все це можна назвати одним із 
напрямків досліджень сучасної інформології.  

Інформологія сьогодні стала популярним, можна сказати, модним 
терміном, причетність до якого намагаються утвердити у різних галузях 
науки. Зокрема, документознавці заснували науковий журнал 
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», у якому 
публікують праці з інформології, що, безумовно, має сенс. Проте, 
щонайменше подив викликали пропозиції бухгалтерський облік 
перейменувати в інформологію для надання йому більшої престижності, 
а бухгалтерів назвати менеджерами інформаційних ресурсів. Цю 
пропозицію висунув на конференції в Тернополі один з корифеїв 
бухгалтерського обліку М.С. Пушкар. На його думку, інформологія – це 
вчення про інформаційні ресурси у найширшому розумінні цього слова. 
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Він стверджує, що «інформологія органічно трансформує ідеологію 
системи обліку із процедури або мистецтва як відображати факти 
господарської діяльності на рахунках у розвинуту науку про 
інформаційні ресурси, розширення об’єктів спостереження, вивчення 
запитів менеджменту з метою дати для них такий інформаційний 
продукт, без якого неможливо обійтись будь-якому працівникові 
управління» [4, с.17-18]. Відомий учений пропонує подолати кризу у 
своїй науковій дисципліні за допомогою розширення предмету 
досліджень. Але всі ці питання завжди були предметом досліджень 
економічної інформатики, а предмет інформології є значно ширшим. 
Для конкретизації прикладної сфери застосування інформологічних 
методів досліджень, а саме в економічній сфері, ми запропонували 
термін «економічна інформологія», яка сформувалася на методологічній 
основі економічної інформатики, але охоплює значно ширшу 
проблематику, продиктовану нинішними тенденціями інформаційної 
економіки.  

Предмет і завдання економічної інформології 
Економічна інформологія як наукова дисципліна відносно недавно 

сформувалася в окремий напрям досліджень у відповідь на закономірне 
зростання ролі інформації в економічних процесах.  

Економічна інформологія як загальна теорія економічної інформації 
досліджує суть, природу та структуру інформації, види та способи 
інформаційних взаємодій, розробляє методи формалізації та 
моделювання інформаційних процесів у системі економічних відносин. 

Об’єктом дослідження економічної інформології є інформація та її 
роль і місце в сучасних економічних процесах. Ми сформулювали такі 
наукові завдання економічної інформології, які є важливими для 
створення повноцінної теорії інформаційної економіки: 

1. Визначення суті інформації в контексті економічних відносин, 
способів інформаційної взаємодії учасників економічних процесів та 
їхніх ролей 

2. Вивчення змісту інформації, інформаційних ресурсів, 
інформаційного капіталу як економічних категорій, їхнього 
взаємозв’язку з іншими економічними категоріями. 

3. Дослідження активного та пасивного інформаційного середовища 
економічних відносин. 

4. Дослідження процесів функціонування інформаційного капіталу, 
розроблення методів його формалізації та оцінки його величини.  

5. Вивчення способів передачі активної інформації, фільтрування та 
захисту від зайвої інформації комерційного характеру, формування та 
використання мемів, кодових й еталонних образів для розроблення 
інформаційної політики на мікро-, мезо- і макроекономічних рівнях. 
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6. Дослідження методів створення, накопичення та використання 
пасивної інформації, створення корпоративної пам’яті. 

7. Дослідження поведінки споживачів залежно від отриманої 
інформації, створення поведінкових інформаційних моделей. 

Встановлена нами множина наукових завдань, які стоять перед новим 
науковим напрямом, формує собою методологічну основу теорії 
інформаційної економіки. Треба зазначити, що ця множина завдань не 
може претендувати на повноту, вочевидь, вона потребує доповнення в 
процесі розвитку економічної інформології як наукової дисципліни. 

Висновок 
У статті досліджено історію формування інформології як узагальненої 

науки про інформацію. Наведені передумови виникнення інформології, 
доводять, що предтечею її створення став розвиток економічної 
інформатики, що підкреслює спільність предметів і методів досліджень. 
Запропоновано позначити інформологічні дослідження в економічній 
сфері як економічна інформологія. Визначено множину наукових 
завдань, які стоять перед новим науковим напрямом і формують собою 
методологічну основу теорії інформаційної економіки.  

На підставі викладеного вважаємо, що однією з головних проблем 
становлення інформаційної економіки в Україні є розвиток економічної 
інформології як фундаментальної наукової дисципліни для створення 
повноцінної теорії інформаційної економіки. 
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The most rational approach to increase of efficiency of processes of management 
of industrial production at the enterprises is modeling of processes of planning of a 
production activity with application of opportunities of economic-mathematical 
modeling and information technologies. Characteristic feature of this approach is 
the accounting of mainly contract focused activity of machine-building enterprises 
which are engaged in repair and designing of cars and mechanisms, orientation to 
creation of productions from the point of view of not only logistics opportunities, 
but also the accounting of changes of time for performance of technological 
operation, being guided by data of last periods. All this information allows to 
correct the plan of production and to predict further activity of the enterprise. 

Ключові слова – моделювання, мережне планування виробничої діяльності, 
ресурси. 

На сучасному етапі розвитку економіки України особливої 
важливості набуває процес підвищення ефективності промислового 
виробництва. Це зумовлено насамперед сьогоднішньою економічною 
ситуацією, зусиллями підприємств перейти до стійкого функціонування 
після періоду кризи і спаду економічної активності, а також 
відновленням й налагодженням нових економічних зв'язків, що може 
надати машинобудівельній галузі змогу раціонально використовувати 
свої ресурси та уникнути втрат часу та коштів в процесі виробництва. 
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Найбільш раціональним підходом до підвищення ефективності процесів 
управління промисловим виробництвом на підприємствах є 
моделювання процесів планування виробничої діяльності із 
застосуванням можливостей економіко-математичного моделювання та 
інформаційних технологій [1]. Характерною рисою даного підходу є 
врахування переважно контрактно-орієнтованої діяльності 
машинобудівних підприємств, які займаються ремонтом та 
конструюванням машин та механізмів, орієнтація на побудову 
виробничих процесів з точки зору не тільки можливостей матеріально-
технічного постачання, а й урахування змін часу на виконання 
технологічної операції, спираючись на дані минулих періодів. Вся ця 
інформація дає змогу корегувати план виробництва та прогнозувати 
подальшу діяльність підприємства. 

Календарне планування є найбільш доцільним для машинобудівних 
підприємств. З максимальною ефективністю даний вид планування 
реалізується за допомогою евристичного моделювання та мережного 
планування. Багато підприємств машинобудівної галузі рішення 
практичної задачі пошуку резерву часу та визначення тривалості 
технологічних операцій здійснюють на основі евристичного 
моделювання з використанням локальних правил переваги (евристик). 
Відтак, для вирішення поставленої задачі важлива послідовність 
операцій будівництва вагонного составу, яка обумовлює витрати часу 
на промисловий процес і евристики будуть актуальними в залежності 
від свого місця в черзі технологічних операцій виробництва. Перелік 
евристик нараховує декілька правил переваги (чим складніша задача, 
тим більше правил переваги) і засіб їхнього застосування (тобто 
стратегія управління). Для одержання оптимального розкладу необхідно 
провести серію експериментів, під час яких буде змінюватися вага 
критеріїв евристик. Це дає можливість визначити найбільш економічний 
і доцільний з точки зору тривалості роботи план виробництва.  

Характерною рисою евристичного методу є відсутність засобів для 
здійснення спрямованого процесу пошуку оптимального розв’язку. 
Евристична реалізація гарантує отримання лише одного з припустимих 
рішень. Змінивши функцію переваги можливо застосувати один із 
прийомів її модифікації і реалізувати знову процес рішення, одержавши 
новий припустимий розв’язок. Складність полягає в пошуку методів 
визначення ефективності евристичних функцій переваги.  

Базові мережні моделі дають змогу впорядкувати план виробництва 
вагонного составу враховуючи не тільки саму послідовність 
технологічних операцій, а й включити необхідні для них деталі. Форма 
уявлення мережі, яка представляє виробництво вагону, така: кожна дуга 
мережі відповідає операції, а кожна вершина – події, що відображає 
факт завершення всіх операцій, що відповідають вхідним у цю вершину 
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дугам. Тривалість операції по ремонту або будівництву вагону у 
мережному графіку дорівнює трудомісткості виконання операції. 
Завдяки цьому методу планування можна розрахувати ранній термін 
початку роботи, ранній термін закінчення роботи, пізніший термін 
початку роботи, пізніший термін закінчення роботи, повний резерв часу 
(на який можна перенести початок даної роботи або збільшити її 
тривалість), тривалість критичного шляху (дорівнює розміру 
виробничого циклу).  

Спроектована інформаційна система моделювання процесів 
планування виробництва спирається саме на методику мережного 
планування виробництва та ремонту вагонних составів (Рис. 1).  

 

 
Рис.1 Діалогове вікно інформаційної системи 

 
З метою підвищення раціонального розподілу часу в процесі 

виробництва за допомогою додаткових розрахунків можна визначити 
тривалість кожної технологічної операції попередньої та наступної, що 
дасть можливість скорегувати не тільки сам виробничий процес, а й 
роботу служб матеріально-технічного постачання. Також система дасть 
змогу чітко уявити структуру комплексу робіт, виявити з потрібним 
ступенем деталізації їх етапи і взаємозв'язок, визначити найбільш 
оптимальні та своєчасні витрати, які потребує виробництво, уникнути 
простоїв обладнання та браку часу, тобто налагодити роботу 
підприємства, враховуючи всі варіанти розвитку подій в ході 
будівництва та ремонту вагонних составів. 
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Вступ  
Сучасний стан розвитку економіки зумовлює значну конкуренцію 

серед підприємств торговельної діяльності. Для успішного 
функціонування на ринку такі підприємства повинні формувати 
високий рівень торговельного обслуговування покупців. Останнє 
зумовлює необхідність ефективного управління потоками товарів та, 
відповідно, організації логістичної діяльності торговельних 
підприємств [4]. Важливим елементом такої діяльності є контроль стану 
та руху товарних запасів. Створення товарних запасів дає змогу 
підприємству знівелювати несприятливі зміни ринкової кон’юнктури, 
гарантувати виконання зобов’язань перед покупцями. Однак 
динамічність і невизначеність попиту на ринку робить недоцільним 
підтримання великих запасів. Окрім того, формування запасів вимагає 
значних витрат на зберігання та зумовлює збільшення потреби в 
оборотних коштах фірми. У роботі [1] зазначається, що у світовій 
практиці частка витрат на запаси підприємств роздрібної торгівлі 
складає 21–22% від усієї вартості активів. Тому для забезпечення 
рентабельності та конкурентоздатності торговельного підприємства 
важливим є забезпечення необхідними товарами високої якості з 
максимально можливою економічною ефективністю. 

У теорії закупівельної логістики для визначення економічного розміру 
замовлення центральною моделлю є формула Р. Вілсона. Однак 
науковці та практики вказують на ряд допущень моделі Р. Вілсона, які 
накладають багато обмежень практичного характеру [1; 2; 3; 5]. Метою 
даного дослідження є вдосконалення підходу до управління товарними 
запасами. 
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Виклад основного матеріалу 
Для розрахунку економічного розміру замовлення модель Р. Вілсона 

передбачає попереднє визначення обсягу потреби в запасах, вартості 
витрат на розміщення замовлення (в тому числі транспортно-
заготівельних витрат) і витрат на утримання запасів [1; 2; 3; 5].  

Складність задачі прогнозування потреби в запасах підприємств 
роздрібної торгівлі зумовлена великою номенклатурою товарних 
позицій та значним коливанням попиту. Зауважимо, що якою б 
досконалою не була методика розрахунку економічного розміру 
замовлення, достовірність результатів, головно, визначає якість 
підготовленої прогнозної бази. Тому особливу увагу необхідно звернути 
на методи прогнозування потоків товарних запасів. 

Дискусійним у моделі Р. Вілсона є спосіб розрахунку витрат на 
розміщення замовлення і витрат на утримання запасів [1; 2; 3; 5]. 
Зокрема, модель передбачає, що витрати на розміщення замовлення 
постійні, вони не враховують закупівлю змішаних партій, не 
враховують транспорті тарифи та обсяг вантажоперевезень. Модель 
також не враховує зміну ціни на запаси у залежності від 
запропонованих певним постачальником умов, обмеженість капіталу, 
дискретний характер транспортного процесу та вартість матеріального 
потоку. Модель також передбачає постійний термін постачання. 

У праці [3] автори зазначають, що на практиці під час визначення 
економічного розміру замовлення доводиться враховувати більшу 
кількість факторів, ніж у базовій моделі Р. Вілсона. Для прийняття 
обґрунтованого рішення К. Заборська та Л. Е. Жуковська рекомендують 
зробити розрахунок сумарних витрат на закупівлю з урахування 
можливих значень різних факторів та порівняти результати. Однак, 
якщо враховувати, що номенклатура товарів підприємств роздрібної 
торгівлі, зазвичай, сягає десятки тисяч позицій, а головних факторів 
впливу на закупівельні витрати є п’ять і вони можуть приймати різні 
значення, то у практичних задачах підхід, запропонований 
К. Заборською та Л. Е. Жуковською реалізувати неможливо. 
С. В. Архіповим у [1] запропоновано модель визначення економічного 
розміру замовлення, який би давав змогу отримувати цілочисельне 
значення кількості замовлень. З огляду на те, що попит на товари 
підприємств роздрібної торгівлі динамічно змінюється і без похибки 
його спрогнозувати неможливо, то робити важливий акцент на 
цілочисельне значення кількості замовлень є недоцільно. 

Для усунення низки головних обмежень моделі Р. Вілсона нами 
запропоновано таку інформаційно-аналітичну технологію 
обґрунтування економічного розміру замовлення: 
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1. Для кожної товарної позиції спрогнозувати обсяг потреби у 
товарах. Метод прогнозування вибирати на підставі критерію 
мінімізації максимальної помилки прогнозування. 

2. Визначити максимальну партію поставки для кожного i –го запасу 
(товару) ( iQ ) за формулою: 

i

i
i CU

PCRZ
Q

×
××= 2 ,    (1) 

( )0maxCRZCRZ p
p

= ,    (2) 

( )0minCC ip
p

i = ,    (3) 

де CRZ – максимальна вартість розміщення замовлення; Pi – потреба 
i–го запасу (товару); U – частка витрат зберігання в ціні одиниці товару; 
Ci – мінімальна ціна i–го запасу (товару); CRZ0p – вартість 
розміщення замовлення від p–го постачальника; C0ip – ціна i–го запасу 
(товару), отриманого від p –го постачальника. 

Максимальною партією поставки вважаємо ту, в яку входять товари 
одного виду з максимально можливою вартість розміщення 
замовлення і мінімально можливою ціною товару. 

3. Розрахувати показник «кількість днів залишкового запасу» за 
формулою: 

P

TZALKD
i

i
i

×= ,    (4) 

де iKD  – кількість днів, для яких залишився запас i –го товару; T  – 
кількість робочих днів у періоді. 

4. Впорядкувати товари по мірі зростання значення показника 
«кількість днів залишкового запасу». 

3. Обчислити розмір оптимальної партії поставки, розв’язавши таку 
оптимізаційну задачу: 
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де Xip – оптимальний обсяг поставки i –го запасу (товару) p–им 
постачальником; Ri – час виконання нового замовлення для i–го 
запасу (товару), тобто це інтервал між поставками; BUD – загальний 
бюджет на поставку. 

Зазначимо, що в оптимізаційну модель (5–11) введення товарів 
виконувати по мірі зростання значення показника «кількість днів 
залишкового запасу». Якщо не передбачена закупівля i –го запасу 
(товару) в p–го постачальника, тоді значення показника C0ip приймають 
за ∞  (у практичних задача за максимально можливе для введення 
число). Оптимізаційну модель (5–11) розв’язують циклічно, вводячи у 
модель новий товар. Остаточною моделлю (5–11) є та, що передує 
моделі, для якої неможливо знайти оптимум. 

Висновки 
Застосування сучасних логістичних методів дає змогу удосконалити 

процеси управління потоками товарних запасів торговельного 
підприємства. Дотримання ж обґрунтованих обсягів та термінів 
закупівель товарних запасів максимізує економічну ефективність 
діяльності підприємства. 
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Indicators of income differentiation are described in the article. Statistical data on 
income inequality in Ukraine are analyzed. In the paper the necessity to take into 
consideration some indicators of economic researching a level of living was 
grounded and the basic macroeconomic methods how to estimate an inequality of 
incomes were presented. By means of the decomposition of the Gini coefficient, 
sources of income, which cause the biggest influence on increasing inequality in 
the income distribution, are revealed.  

Ключові слова – доходи домогосподарств, економічна нерівність, економічне 
зростання, квінтильний коефіцієнти, коефіцієнт фондів, коефіцієнт Джині. 

Вступ  
Ринкові економічні перетворення, що відбуваються у кожній державі 

на початку трансформації її економічної системи, призводять до 
зростання диференціації доходів населення. Недосконале 
законодавство, тіньова приватизація державного майна ведуть до 
збагачення невеликої кількості людей та зубожіння решти населення. 
Керівництво країни повинно проводити розумну та виважену політику 
регулювання доходів населення, вдало використовуючи наявні у нього 
інструменти. Щоб проаналізувати можливості вирівнювання доходів, 
необхідно дослідити насамперед ситуацію, що наявна в країні, та 
виявити шляхи її покращення. 

 Основна частина 
Для аналізу розподілу доходів населення використовують два підходи: 

родинний (розподіл доходів серед домогосподарств) і функціональний 
(за чинниками виробництва) розподіли. Під родинним розуміється 
такий розподіл, який показує, як доходи розподіляються між окремими 
домогосподарствами. Функціональний розподіл характеризує структуру 
доходів населення, а саме – частки у них заробітної плати, доходів від 
підприємницької діяльності, рентних доходів тощо.  
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У якості показників економічної нерівності дослідники 
використовують весь спектр показників варіацій, які застосовуються в 
математичній статистиці (наприклад, дисперсія і середнє квадратичне 
відхилення). Разом з тим існують спеціальні показники, які дозволяють 
оцінити нерівність у доходах і виміряти вплив різних чинників на цей 
феномен. До них відносять децильний коефіцієнт диференціації 
доходів, коефіцієнти фондів, коефіцієнт Джині, розрахунок якого 
базується на кривій Лоренца. Децильний коефіцієнт диференціації 
доходів розраховується як співвідношення границі між десятою і 
дев’ятою дециллю і границі між першою і другою дециллю, тобто 
співвідношення між мінімальним доходом 10 % найбільш забезпечених 
і максимальним доходом найменш забезпечених домогосподарств та 
осіб. Аналогічним чином розраховуються квінтильні (20 % групи) і 
квартильні (25 % групи) коефіцієнти диференціації доходів [1, с. 369]. 

Як свідчать результати досліджень, здійснюваних у рамках Програми 
розвитку ООН, міждержавні співвідношення нерівності у вимірі перших 
двох коефіцієнтів корелюються між собою, і у кожній окремій країні 
диференціація за децильним коефіцієнтом майже вдвічі перевищує 
розшарування за квінтильним коефіцієнтом, що обумовлено загальною 
закономірністю формування більшої різниці між доходами (витратами) 
найбагатших та найбідніших 10 % населення, ніж між аналогічними 
показниками добробуту найбагатших та найбідніших 20 %.  

Окрім зазначених показників, широкого застосування набули 
коефіцієнти фондів. Вони розраховуються як перевищення доходів 10 % 
населення, яке має найвищі доходи, і 10 % населення, що має найнижчі 
доходи. Цей показник становить співвідношення середніх значень 
доходів у межах верхніх і нижніх децилей. Коефіцієнт фондів, 
розрахований за даними ряду розподілу населення (домогосподарств) з 
доходу, показує, у скільки разів у середньому дохід 10 % найбільш 
високоприбуткового населення більший, ніж дохід у 10 % населення з 
найменшими доходами [2, с. 14-16].  

В Україні квінтильні коефіцієнти нерівності населення протягом 2010 
– 2014 роках, за офіційними даними Державного комітету статистики 
України, практично не змінились: квінтильний коефіцієнт за загальними 
доходами протягом аналізованого періоду залишився незмінним 1,9, у 
той час як квінтильний коефіцієнт фондів знизився з 3,5 до 3,1 [3]. 
Розгорнута динаміка змін квінтильних коефіцієнтів нерівності 
населення представлена на рисунку 1. 

Крім зіставлення доходів за коефіцієнтом фонду, у соціально-
економічній статистиці використовується коефіцієнт Джині, або 
коефіцієнт концентрації доходів, що відображає характер розподілу 
всієї суми доходів населення між його окремими групами. В основі 
коефіцієнта Джині полягає ідея, що крайніми позиціями в розподілі 
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доходів і благ є егалітарний і антиегалітарний розподіл. Перший описує 
повну рівність, а другий – абсолютну нерівність у розподілі. Розрахунок 
коефіцієнта Джині базується на кривій Лоренца, що є графічним 
відображенням кумулятивного (накопиченого) розподілу доходів за 
квінтильними групами. 

 

 
Рис.1 Динаміка показників доходів диференціації населення України 

протягом 2010-2014 рр. [3] 

Виходячи з математичної суті, коефіцієнт Джині може варіюватися 
в межах від 0 до 1. Чим рівномірніший розподіл доходів, тим коефіцієнт 
Джині ближчий до «0», і навпаки – чим вища нерівність, тим цей 
коефіцієнт вищий. 

На сьогоднішній день, за даними Держкомстату, в Україні 
коефіцієнт Джині не настільки великий і складає 25,5 %. У 2006 році він 
був на рівні 30 %. На нашу думку, коли індекс Джині є більшим від 0,3, 
то розподіл доходів є вже надто нерівномірним і соціальна ситуація в 
країні стає напруженою. Оптимальний рівень диференціації встановити 
дуже важко. Згідно з деякими оцінками [4, c. 81], межею соціальної 
стабільності є ситуація, коли найбідніші 40 % населення починають 
отримувати менше 12–13 % від сукупного доходу, а розрив у рівнях 
доходу 10 % найбільш і 10 % найменш забезпечених сімей (населення) 
починає перевищувати 10 разів. Декомпозиція коефіцієнта Джині дає 
змогу кількісно визначити частку окремих складових у загальній 
економічній нерівності населення. Декомпозиція за джерелом доходу 
дезагрегує дохід індивідів або домогосподарств на різні компоненти, як, 
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наприклад, заробітна плата, трансферні виплати тощо і розглядає оцінку 
внесків цих джерел у загальну нерівність. 

Висновок 
Отже, аналізуючи всі вище наведені способи оцінки економічної 

нерівності, варто зазначити, що універсального методу не існує. Кожен 
з представлених показників несе унікальну інформацію. Можна лише 
сказати, що найбільш популярним серед них є коефіцієнт Джині, 
оскільки він дає найчастіше запитувану інформацію про ступінь 
концентрації доходів в окремих групах населення. Серед децильного, 
квінтильного та квартильного коефіцієнтів найуживанішим є децильний 
коефіцієнт, оскільки ці показники несуть майже однакову інформацію, а 
розрахунки простіші саме при підрахунку децильного коефіцієнта. 
Щодо коефіцієнта фондів, то він є найбільш поширеним показником, 
що несе інформацію саме про міру диференціації населення за рівнем 
доходів. Таким чином, використання показників економічної нерівності, 
їх моніторинг є необхідним у реальній політиці для визначення рівня та 
якості життя населення. 
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Використання методу динамічного           
програмування для оптимального розподілу  

бюджетних коштів за статтями витрат 
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Anotation: The decision  of task of distribution of budgetary facilities is 
examined after the items of expenses by means of method of the dynamic 
programming. The worked out algorithm is for the decision of task. 

Ключові слова : Метод динамічного програмування, бюджетні 
кошти,статті витрат,оптимальний розподіл та коефіцієнт задоволення 
потреб 

Вступ  
Створення розвиненої європейської країни неможливе без 

стабільного та рівномірного розвитку окремих регіонів. Сьогодні, як 
ніколи, актуальна проблема правильного розподілу коштів серед 
областей нашої держави, враховуючи проблеми кожної з них . 

Задача розподілу бюджетних коштів за статтями витрат 
Розглядається використання методу динамічного програмування 

[1,2] для розв’язання  задачі розподілу бюджетних коштів за статтями 
витрат . 

 Нехай нам відомо : 
- бюджетні кошти, які потрібно розділити за статтями витрат ; 
- статті витрат; 
- коефіцієнти задоволення потреби в коштах, виділених на статтю 
витрат (цей коефіцієнт лежить в межах від 0до 100).  

Тоді задача полягає в такому розподілі бюджетних коштів за 
статтями витрат, за якого сумарний коефіцієнт задоволення потреб в 
коштах на всі статті витрат був би найбільшим. 

Складемо математичну модель задачі . Для цього введемо такі 
позначення: 

m- кількість грошових одиниць коштів, які треба розподілити за 
статтями витрат; 

s – розмір однієї грошової одиниці коштів; 
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n- кількість статей витрат; 
r i (i=1,2,…, n)- кількість грошових одиниць коштів потрібних на 

виконання i-ої статті витрат; 
хі(i=1,2,…, n)- кількість грошових одиниць коштів,що планується 

виділити на використання i-ої статті витрат; 
ki(xj)-коефіцієнт задоволення потреби в грошових одиницях коштів 

на j-у статтю витрат при виділенні на цю статтю xj грошових одиниць 
коштів . 

Математична модель задачі має вигляд: 
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Для розв’язування задачі на основі методу динамічного 
програмування нами розроблений алгоритм. При цьому вважаємо, що 
статті впорядковані за зростанням потреб. Якщо позначити через ��	�	��	 
) та ��

∗�	��	�, i = 1,2,…,n, відповідно сумарний і максимальний сумарний 
коефіцієнт задоволення потреб в коштах на виконання перших i статей 
витрат  при виділенні на ці статті  �� 	 
 грошових одиниць коштів, де  

                                         
1

0 ,
i

j s
s

x r
=

≤ ≤∑                                (3) 

то алгоритм методу, який складається з n кроків, полягає в 
слідуючому. На першому кроці визначаємо ��	�	��	) та ��

∗�	��	� при 

виділенні на першу статтю 1( 0,1,..., )jx j j r= =  грошових одиниць 

коштів. На другому кроці визначаємо ��	�	��	) та ��
∗�	��	� при виділенні 

на першу та другу статтю 1 2( 0,1,..., )jx j j r r= = +  грошових одиниць 

коштів і т.д.. Нарешті на останньому n-му кроці визначаємо �	�	��	) та 
�
∗�	��	� при виділенні m грошових одиниць коштів на всі статті витрат. 

Оптимальний розподіл державного бюджету визначаємо, виходячи  
з наступних міркувань. Якщо �

∗��� досягає максимуму для � 	 �� , то 
�� грошових одиниць коштів треба виділити на n-ну статтю. Якщо 
���
∗ �� � ��� досягає максимуму для � 	 ��, то �� грошових одиниць 

коштів треба виділити на (n-1)-шу статтю. Іт.д. Нехай ��	
∗�	� � �	��+�� �

⋯� ����� приймає найбільше значення  для � 	 ���. Тоді ��� 
грошових одиниць коштів треба виділити на другу статтю. Нарешті, 
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� 	 � � ��� � �� �⋯� ���� грошових одиниць коштів треба виділити 
на першу статтю .Максимальний сумарний коефіцієнт задоволення  від 
розподілу m грошових одиниць коштів  на всі статті витрат становить 
�
∗���. Зауважимо, аналогічна задача оптимального розподілу 

бюджетних коштів серед регіонів розв’язана в [3], але без врахування 
потреб регіонів. 

Висновок 
Обґрунтований розподіл бюджетних коштів серед регіонів дуже 

важливий  як для розвитку регіону, так і для  держави в цілому. Кошти 
для покращення фінансового стану регіону можуть надходити не лише 
за рахунок державних фінансів, але також за рахунок залучення 
іноземних інвестицій та впровадження в життя індивідуальних програм 
підтримання регіону. Головне обґрунтовано врахувати всі особливості 
та потреби кожної частини України. 
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Сталий розвиток як мікроекономічних, так макроекономічних систем 

вимагає здійснення ефективних управлінських рішень, які базуються на 
аналізі попередньої динаміки змін у цих системах, а також на точних 
прогнозах майбутнього. Нині для прогнозування змінних у часі 
процесів, зокрема економічних, в основному використовують 
апроксимаційні методи, які за своєю природою добре надаються для 
відображення статичних характеристик [1]. 

Однак, апроксимаційним методам притаманний недолік пов’язаний з 
необхідністю повторення процедури побудови моделі за будь-якої зміни 
параметрів модельованого об’єкта. Альтернативою до зазначених вище 
методів прогнозування можуть служити динамічні моделі у вигляді 
диференційних чи інтегральних рівнянь, які за незмінних параметрів 
динамічної системи дають змогу більш точно прогнозувати перебіг 
часових характеристик модельованого об’єкту завдяки можливості 
вибору початкових станів. 

Як запис математичного опису прогнозованих часових характеристик 
виберемо дискретні рівняння стану, які є добре адаптованими до 
сучасних комп’ютерних засобів [1]. 

Стандартна форма дискретних рівнянь стану має такий вигляд 
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де: )(kv
r  – дискретний вектор впливів на стан модельованої динамічної 

системи; )(ky
r  – дискретний вектор прогнозованих характеристик; )(kx

r  – 

дискретний вектор змінних стану динамічної системи; F, G, C, D – 
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числові матриці відповідних розмірів; ),( )()( kk vx
rrΦ – вектор-функція 

багатьох змінних; k – номер дискрети. 
Використовуючи таку форму моделі і враховуючи, що змінні v

r  
можуть відображати впливи на економічні процеси (наприклад, обсяг 
інвестування, рівень оподаткування, наявність сировинних ресурсів 
тощо), а змінні y

r

 є результатом виробничої діяльності (наприклад, 

прибуток, рівень зарплати, обсяг виробництва), можна прогнозувати 
ефективність виробництва у майбутньому. 

Зауважимо, що апріорною інформацією для побудови дискретної 
макромоделі (1) служать показники виробництва за конкретний період. 
А ідентифікацію параметрів цієї макромоделі здійснюють 
оптимізаційним шляхом [1]. 

Перспективним способом прогнозування є також дещо спрощена 
форма макромоделі (автономна макромодель) такого вигляду:  
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За допомогою цієї макромоделі удалось, зокрема, здійснити прогноз 
споживання електричної енергії в Україні з похибкою не вище семи 
відсотків [2]. 

Багато процесів можна моделювати за допомогою лінійної 
макромоделі, у якій відсутня нелінійна функція ),( )()( kk vx

rrΦ , а саме: 
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Таку модель було застосовано для прогнозування активів вітчизняної 
банківської системи [3]. 
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Modern technologies of marketing information processing were considered. 
Comparative analysis of statistical technologies, Data Mining methods, and Big Data 
methods was done.  

Applications of Data Mining and Big Data technologies in marketing in the process 
of development of information society were investigated. 

Keywords: information society, marketing technologies, statistical methods, Data 
Mining methods, Big Data methods. 

Вступ 
Згідно Закону України “Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [1] одним з пріоритетів нашої 
держави на даний час є побудова інформаційного суспільства з метою 
суспільного та особистого розвитку. Такий розвиток можливий лише 
при наявності в країні конкурентних організацій, підприємств та фірм. 
Конкурентні переваги створюються засобами маркетингової розвідки та 
аналітичної маркетингової системи. Аналіз структури маркетингових 
комунікацій, маркетингової інформації та методології маркетингових 
досліджень описано в ряді праць, зокрема, в [2;3]. Проте в останні роки 
у зв’язку з розвитком та поширенням комп‘ютерної техніки стрімко 
розвиваються нові маркетингові технології. Практика використання цих 
технологій потребує наукових досліджень. 

Виклад основного матеріалу 
Аналіз маркетингових можливостей є необхідною передумовою для 

прийняття маркетингових рішень і планування дій з реалізації цих 
рішень на практиці. 

Розвиток технологій інформаційного суспільства та створення 
глобального інформаційного простору докорінно змінює спосіб 
взаємодії між фірмами та клієнтами [4]. 

Високі темпи зростання глобальної мережі Інтернет привели до появи 
інтернет-маркетингу, який вперше виник початку 1990-х років, коли 
сайти стали розміщувати інформацію товари.  

Інтернет-маркетинг дозволяє розширити діяльність фірми з 
локального ринку на національний й міжнародний ринок. Важливим 
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аспектом ефективної маркетингової діяльності підприємства в 
інформаційно насиченому середовищі онлайн-спільнот є використання 
сучасних інформаційних технологій, спеціального математичного та 
програмного забезпечення на всіх ділянках процесу [4]. Для прийняття 
відповідного управлінського рішення маркетолог повинен мати 
інформацію, опрацьовану на підставі бази даних та бази моделей. 
Зокрема, виникає потреба в інтелектуальному аналізі великих масивів 
даних у режимі реального часу. 

Основними технологіями опрацювання маркетингової інформації на 
даний час є класичні статистичні методи, методи Data Mining та 
інструменти Big Data. 

До статистичних методів відносять: 
кореляційний аналіз — дослідження взаємозв’язку між економічними 

показниками; 
регресійний аналіз — побудова математичної моделі залежності однієї 

змінної від однієї чи декількох незалежних змінних з метою 
прогнозування; 
компонентний аналіз — виявлення найбільш вагомих факторів 

(компонент) і усунення менш вагомих; 
аналіз причинно-наслідкових зв’язків – дослідження двох часових 

рядів з метою виявлення причинної залежності. 
Перевагою цих технологій є наявність добре розробленого 

математичного апарату та використання нескладного програмного 
забезпечення. Статистична інформація звичайно зберігається в 
табличних процесорах та реляційних системах управління базами 
даних. 

Проте статистичні методи базуються на понятті вибірки з генеральної 
сукупності в той час як у випадку зовнішньої інформації уся генеральна 
сукупність не є доступною. Крім того, умови перевірки коректності 
використання статистичних методів не завжди можна апріорі 
перевірити [5;6].  

Тому статистичні методи можна рекомендувати для аналізу не дуже 
великої внутрішньої маркетингової інформації. 

Із зростанням потужностей комп’ютерів виявилося можливим 
використовувати в маркетингу технології Data Mining – виявлення у 
великих масивах даних “прихованих” знань, які раніше не були відомі. 
Ця технологія на відміну від попередньої не потребує формулювання 
статистичної гіпотези [7]. 

До методів Data Mining відносять: 
асоціацію – виявлення закономірностей в одній події; 
послідовність – виявлення закономірностей в настанні різних подій;  
передбачення – прогнозування на основі аналізу подібних випадків;  
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кластерний аналіз — об’єднання об’єктів в однорідні групи за рядом 
показників. 

Алгоритми Data Mining виконуються методом повного (або майже 
повного) перегляду вхідної інформації і тому дають досить точні 
знання. Технологія Data Mining може успішно використовуватися для 
аналізу великих масивів внутрішньої маркетингової інформації. Проте 
вона потребує використання спеціалізованого програмного 
забезпечення. 

При аналізі з метою прийняття рішень зовнішньої маркетингової 
інформації, яка є дуже великою за обсягом, яка отримується з різних 
джерел і яка має суттєво різну структуру, в останній час застосовують 
інформаційну технологію “великі дані” (Big Data). Big Data – це набори 
даних, які не можуть за реальний час бути безпосередньо опрацьовані 
засобами як статистичних методів, так і методів Data Mining [8]. 
Технології обробки великих даних є альтернативою до традиційних 
технологій на основі систем управління базами даних. Вони вимагають 
застосування спеціалізованого програмного забезпечення, в тому числі 
використання хмарних технологій зберігання інформації.  

Методи Big Data мають такі особливості [9]: 
- абсолютна точність і абсолютна повнота даних не досягається; 
- причинно-наслідкові зв’язки не досліджуються; 
- відмова від розгляду усієї генеральної сукупності. 
Ці обмеження є суттєвими лише на перший погляд. Насправді, 

абсолютної точності та повноти даних не можуть забезпечити й інші 
методи. А час для пошуку та аналізу даних дуже суттєво зменшується, 
що робить реальним дослідження зовнішньої інформації. У випадку 
дуже великої генеральної сукупності повне її опрацювання методами 
Data Mining є неможливим, а рівновипадкова статистична вибірка також 
не може бути реалізована. Для споживача важливими є лише 
кореляційні зв’язки на відміну від причинно-наслідкових. Тому остання 
технологія відсуває їхнє дослідження на задній план. На нашу думку, 
проте, маркетолог-аналітик зобов’язаний їх досліджувати  

До явних переваг технології Big Data відносяться:  
- отримання якісно нових знань за рахунок комплексного аналізу 

усієї інформації у єдиному аналітичному сховищі; 
- забезпечення мінімальної вартості та мінімального часу пошуку 

інформації. 
Тому аналіз зовнішньої маркетингової інформації варто виконувати з 

використанням технології Big Data. 
Найбільш оптимальним на нашу думку є комплексне використання 

усіх трьох технологій: збір інформації засобами Big Data, відбір 
потрібних даних засобами Data Mining і подальше дослідження 
класичними статистичними методами. 
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Висновок 
В умовах становлення інформаційного суспільства та високих темпів 

поширення мережі Інтернет стрімко розвиваються нові технології 
аналізу маркетингової інформації. Кожна із цих технологій має свої 
переваги, проте має і обмежені можливості. З метою посилення 
конкурентоздатності кожна фірма чи організація повинна в кожній 
конкретній ситуації використовувати відповідну маркетингову 
технологію. Фірми та організації, які в своїх маркетингових 
дослідженнях поруч з класичними статистичними методами 
використовують технології Data Mining та Big Data, отримують змогу 
приймати рішення на основі більш повної і більш актуальної 
інформації. 
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При плануванні вантажних перевезень необхідно враховувати 
особливості, переваги та недоліки різних видів транспорту, особливо 
важливим це є при здійсненні міжнародних перевезень. Хоча вагома 
частка українських підприємців нехтують таким варіантом. Зважаючи 
на високу вартість авіаперевезень, вантажні перевезення літаком можна 
звести до мінімуму, розглядаючи їх в якості реальної альтернативи при 
організації доставки будь-яких партій товарів. Варто зазначити, що 
значну роль відіграє оптимальний вибір компанії-перевізника. 

Актуальність теми дослідження зумовлена значущістю перевезень 
повітряним транспортом для економіки України, недосконалістю 
методів прийняття рішень в даній сфері та необхідністю подальших 
наукових досліджень і вдосконалення. Але навіть беручи до уваги 
численні напрацювання в дослідженні даної проблеми багато питань 
залишаються відкритими. 

Серед дослідників, які займались питаннями оптимізації управління 
вантажними авіаперевезеннями, можемо виділити В. Коромислова та В. 
Леонову. Окрім того, питанню оптимізації вантажних перевезень 
присвячено роботи багатьох вчених, зокрема А.В. Попова, О.В. 
Артамонова, Н.О Гамана, А.С. Константинова та інших. Проте 
проблема прийняття ефективного рішення щодо організації та 
управління міжнародних вантажоперевезень є досі актуальною. 

Метою даного дослідження є висвітлення проблем перевезення 
вантажів за допомогою авіаційного транспорту та аналіз ризиків, що 
виникають під час їх здійснення. 

Сьогодні розрахунок вартості транспортного перевезення можна 
здійснити за допомогою онлайн-сервісів, для прикладу «САТ» та 
«Della».  Особливостями здійснення вантажних перевезень літаком, які 
реалізуються за допомогою сервісу «Shopotam», є мінімізація вартості 
завдяки раціональному підходу до питань зберігання та консолідації. 
Налагодження системи логістики збуту в поєднанні з складськими 
приміщеннями на території країн Європи, Америки та Китаю сприяє 
підвищенню та ефективності вирішення поставленої задачі. Відшукати 
можливості зниження вартості перевезення вантажів дозволяють 
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ґрунтовні знання всіх нюансів в галузі планування та організації 
авіаперевезень. На практиці величезне значення має вибір пунктів 
консолідації. Зауважимо, що маршрути транспортування повинні 
регулярно переглядатись та підлягати повторному аналізу. 
Пріоритетною задачею компанії, орієнтованої на ефективне 
функціонування на ринку, повинно бути чутливе реагування на 
найменші зміни в сфері надання транспортних послуг.  

Варто відзначити, що область вантажних перевезень літаком доволі 
кон’юнктурна, сильно залежить від коливань і криз, а також чутлива до 
змін і подій в світовій економіці і політиці. При плануванні та 
організації доставки товару повітряним шляхом необхідно враховувати 
всі ці особливості. Тим не менше, практика показує, що найбільш 
вигідним та ефективним способом відправки сьогодні залишається 
транспортування в складі збірних вантажів. Економічна корисність 
будь-якої схеми доставки визначається методом розрахунку 
співвідношення доходів та витрат. Інколи необхідність зберігання 
товарів викликає загрозу непередбачених витрат не лише часу, але й 
грошей. Вирішення цієї проблеми можливе лише тоді, коли компанія-
перевізник володіє власними площами для тимчасового зберігання 
вантажів і консолідації в країні, що їх відправляє. В такому випадку ціна 
вантажних перевезень літаком консолідованими партіями значно нижча, 
ніж в будь-якому іншому. Зниження витрат на доставку завжди несе 
позитивний вплив на розвиток партнерських відносин та зростання 
прибутку. 

Чи не основну роль у вирішенні поставленої проблеми відіграють 
математичні методи та моделі. Ефективне використання сучасних 
математичних підходів, моделювання та інформаційних технологій 
дозволяє підвищити ефективність аналітичної роботи, скорочує час 
аналізу даних, дозволяє здійснити оптимальний вибір. 

Отже, з точки зору менеджменту основним завданням транспортної 
логістики є зменшення витрат на перевезення з мінімальною втратою 
якості. Складовими компонентами кожного перевезення є його 
планування, підбір та прокладання маршруту. Все це призводить до 
необхідності розробки комплексу економіко-математичних моделей та 
на їх основі програмного забезпечення, за допомогою якого можна було 
б розрахувати точну вартість перевезення, бачити можливі ризики та 
втрати на шляху доставки та контролювати її стан. На сьогодні, 
враховуючи високу вартість авіаперевезень, це питання є дуже 
актуальним, адже авіаційний транспорт є найзручнішим та 
найшвидшим у перевезенні збірних вантажів, особливо якщо це 
стосується міжнародних перевезень.  
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This paper presents model of proportional reinsurance processeson the basis of 
the oscillating process defined by pair of Poisson processes. The relation for 
integral transformation for the distribution of this process, values of regeneration 
moments and relation for integral transformation for the distribution of local 
extrema are established. Under the ergodicity condition the limit distribution is 
received. Ergodic distribution correspond to stationary condition of functioning of 
insurance company. 

Ключові слова – страхова математика, процес перестрахування, процеси з 
незалежними приростами, граничні функціонали, статистичне моделювання, 
пропорційне перестрахування. 

Вступ 
Щоб зменшити ризик деякі страхові компанії використовують 

страхування цього ризику в інших страхових компаніях. Таке 
страхування називають перестрахуванням. Страховика, який передає 
ризик, називають цедентом, а того, що приймає цей ризик, – 
перестраховиком або цесіонарієм. Якщо цедент самостійно задовольняє 
деяку частку  α  (0 ≤ α ≤ 1)  від кожної відшкодовуваної суми, а 
перестрахувальник – решту  (1 - α),  то таке перестрахування називають 
пропорційним. 

Одним з найпоширеніших видів пропорційного перестрахування є 
квотний договір. При квотному перестрахуванні цедент передає, а 
перестраховик приймає від нього відповідну частину премії, 
обумовлену у відсотках. 

Основна частина 
В роботі Крамера з теорії колективного ризику [11] як модель, що 

описує функціонування  страхової компанії, приведений процес 
Пуассона  ξ(t) = at - χ(t),  в якого 

1) детермінована лінійна частина відповідає доходам компанії за 
рахунок сплати страхових внесків від тримачів страхових полісів 
зі сталою швидкістю  a; 

2) випадкова компонента  χ(t)  являє собою складний пуассонів 
процес і описує витрати компанії, пов’язані з виплатою  
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компенсацій в нещасливих випадках страхувальникам. Це 
означає, що загальна кількість претензій  χ(t),  які виникають за 
інтервал часу (0, t], має складний пуассонів розподіл 

K(x, t) = ∑
∞
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0
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!
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n
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tt λλ     (-∞  < x < ∞ ),      (1)  

де  Pn (x) – взагалі кажучи, довільний імовірнісний розподіл. 

Умови  1), 2) визначаються діяльністю страхової компанії. Від’ємні 
стрибки процесу  χ(t)  відповідають розмірам компенсацій, а сам процес   
ξ(t)  визначає капітал страхової компанії в момент часу t. 

Для моделювання роботи цедента використаємо осцилюючий процес 
)(tzζ   ( zz =)0(ζ – деякий початковий капітал передаючої компанії), 

який будують за допомогою двох пуассонових процесів 
)()( 111 ttat χξ −=   (математичне сподівання  M 0)1(1 <ξ )  та  

)()( 222 ttat χξ −=   (математичне сподівання  M 0)1(2 >ξ ).  Різні процеси 

(яким відповідають різні значення параметрів) описують різні режими 
роботи цедента. 

Детермінована лінійна частина кожного з процесів  )(tkξ   (k = 1,2)  

відповідає доходам страхової компанії за рахунок сплати страхових 
внесків тримачами страхових полісів зі сталою швидкістю  ka  (

∞<<−∞ ka ), а випадкова компонента  )(tkχ   є узагальненим 

пуассоновим процесом і описує витрати компанії, спричинені виплатою 
компенсацій у разі страхових випадків клієнтам страховика. Стрибки 
процесу  )(tkχ   відповідають розмірам компенсацій. Саме процес  )(tzζ  

визначає капітал страхової компанії у момент часу t. 
Процес  )(1 tξ   описує режим роботи страхової компанії, за якого її 

капітал постійно зменшується внаслідок переважання витратної частини 
над дохідною, що невдовзі може спричинити банкрутство. Процес  

)(tzζ   описує режим роботи страхової компанії, за якого капітал 

страхової компанії постійно збільшується за рахунок того, що 
перестраховик взяв на себе значну частину відшкодувань клієнтам 
страховика. 

Процес перестрахування відображено на рис.1. У випадку 
моделювання пропорційного квотного договору перестрахування (50%) 
процес )(1 tξ  відповідає періоду перестрахування, а процес  )(2 tξ   –  

періоду без перестрахування.  
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                10 місяців �                                                              
                                          1-ий рік               2-ий рік                     3-ій рік 
            �----------------- Період перестрахування --------------��--Без-- � 
                                                                                           перестрахування 

Рис.1 Пропорційний  квотний  договір 
 
Для зручності вибору стратегії перестрахування доцільно використати 

комп’ютерний експеримент. З допомогою генератора випадкових чисел 
моделюються відповідні розподіли, що мають місце при різних видах 
страхування. Моделюванню розподілів випадкових величин, що 
фігурують при страхуванні, присвячена література [2, 3, 7]. В результаті 
комп’ютерного моделювання отримуються процеси перестрахування 
аналогічні процесу, представленому на рис.1. Комп’ютерний 
експеримент дозволяє здійснити підбір параметрів і відповідно вибрати 
стратегію та умови перестрахування. В результаті комп’ютерного 
моделювання отримуються процеси перестрахування аналогічні 
процесу, представленому на діаграмі. 

Висновок 
Оскільки договір перестрахування укладають на взаємовигідних 

умовах як для страховика, так і для перестраховика, то розглянута 
модель страхування не тільки дає змогу описати роботу цедента, але й 
забезпечує механізм вибору стратегії останнього з метою регулювання 
успішної фінансової діяльності. в Україні”. 

Завдяки вдалій стратегії перестрахування у страховика з’являються 
додаткові можливості: 

1) в перспективі створювати умови для формування однорідного 
збалансованого портфеля, необхідного страховикові для 
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надійного контролю своєї середньо термінової та довготермінової 
політики; 

2) запроваджувати та розповсюджувати нові види страхування; 
3) страхувати дуже дорогі та унікальні ризики; 
4) брати участь у перерозподілі ризику, який здійснюється між 

компаніями, коли перестрахування набирає форми торгівлі, де 
об’єктом купівлі-продажу є страхові гарантії; 

5) бути учасником міжнародного інституту страхування, оскільки 
перестрахування має інтернаціональний характер і не 
обмежується рамками однієї або декількох країн (це бізнес без 
кордонів, який розширює невидимий експорт-імпорт). 
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Ефективність податкової системи загалом залежить від рівня 

податкового навантаження. На сучасному етапі розвитку країни 
проблема пов’язана з дослідженням впливу податкового навантаження 
на економіку в цілому та на добробут суспільства стає одним з 
важливих напрямів податкової та економічної політики держави, що має 
на меті підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Питання податкового навантаження, його оптимізації та впливу на 
економічну активність і доходи платників були предметом досліджень 
багатьох вчених. Однак не всі аспекти цієї багатогранної та складної 
проблеми з’ясовано та обґрунтовано, багато положень є дискусійними. 

В Україні вже понад 10 років головним завданням реформування по-
даткової системи є зниження податкового навантаження на економіку. 
Але не дивлячись на зменшення податкового тиску в Україні, податко-
вих стимулів для реалізації підприємницької ініціативи поки що замало.  

Досвід зарубіжних країн доводить, що основним завданням для опти-
мізації податкового тиску є не зниження загального рівня податкового 
навантаження, а забезпечення стабільності та надійності податкового 
законодавства, максимальне наближення його до європейських зразків.  

Можна стверджувати, що основною передумовою оптимізації 
податкового навантаження є вирішення проблеми законодавчого 
врегулювання податкової сфери України, а точніше усунення колізій в 
законодавстві, удосконалення системи стягнення податків, а також 
наближення до міжнародних стандартів, тобто переймання позитивного 
закордонного досвіду, який буде доцільно застосовувати в українських 
реаліях. 
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На сьогодні немає однозначної думки щодо методики оцінки 
податкового тягаря, а тому, як наслідок, немає коректної оцінки його 
впливу на економіку країни.  

Важливою передумовою оптимізації податкового навантаження є 
врегулювання на законодавчому рівні питання щодо розрахунку 
податкового навантаження на макро-, мезо- і мікрорівні. Прийняття 
конкретної методики для розрахунку по всій території України дасть 
можливість точніше визначити напрями реформування податкової 
системи для оптимізації податкового навантаження. 

Методики виміру рівня податкового навантаження мають відповідати 
певним вимогам: 
• визначення структури навантаження як на юридичних, так і на 

фізичних осіб; 
• відносна універсальність підходу до визначення рівня тиску ; 
• визначення ефективності функціонування виробництва залежно від 

рівня податкового навантаження; 
• можливість здійснення порівняльного аналізу з іншими країнами 

світу; 
• прогнозування впливу змін у системі оподаткування на економічну 

активність; 
• об’єктивна оцінка впливу на рівень податкового навантаження 

прямих і непрямих податків; 
• об’єктивна оцінка рівня навантаження на економіку країни та доходи 

юридичних та фізичних осіб. 
Відповідно до конкретної методики послідовність визначення 

податкового навантаження має бути наступною: 
• аналіз чинного законодавства щодо суб’єктів та об’єктів 

оподаткування та їх систематизація; 
• аналіз та класифікація податків із визначенням їх платників; 
• класифікація суми сплачених податків за суб'єктами 

оподаткування; 
• аналіз та визначення загальної суми податкових платежів, що 

сплачуються різними суб'єктами оподаткування; 
• аналіз та визначення рівня податкового навантаження на економіку 

та доходи юридичних і фізичних осіб. 
Проблема визначення податкового навантаження загострюється ще й 

тим, що близько половини економічно активних суб’єктів 
господарювання знаходиться в тіні і, як мінімум, половина платників 
податків приховують свої доходи від оподаткування. Повне податкове 
навантаження несе лише незначна частка економічно активного 
населення держави. Саме ця проблема є однією з пріоритетних при 
визначення податкового навантаження, оскільки спотворення офіційних 
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даних унеможливлює коректно визначити податковий тиск і, як 
наслідок, стає неможливо адекватно на нього реагувати, приймаючи 
правильні рішення. 

Оптимізація податкового навантаження на платників податків в 
Україні можлива лише за умови перерозподілу податкового 
навантаження між добросовісними й недобросовісними (тіньовими) 
платниками податків та удосконалення системи податкових пільг. Тобто 
детінізація економіки є одною з найважливіших передумов для 
можливості коректно визначати і розподіляти податкове навантаження 
на суб’єктів господарювання. 

Отже, реальне податкове навантаження в Україні, яке несуть 
законослухняні платники податків, набагато вище від офіційно 
визначеного.  Головними причинами цієї розбіжності є: 

1) Відсутність стабільної та послідовної податкової політики, науково 
обґрунтованих орієнтирів її проведення; постійні зміни податкового 
законодавства, які практично неможливо відстежити та виконати.  

2) Наявність значної кількості податкових пільг та преференцій, що 
надаються різним категоріям платників податків. 

3) Існування механізму незаконного тіньового податкового тиску, 
який ставить суб’єкти господарювання у скрутне становище. Наявність 
хабарництва та корупції, що дає змогу багатьом підприємцям уникати 
сплати повної суми податків. 

Ці та низка інших причин ускладнюють проблему надмірного 
податкового навантаження. Як наслідок, податкова система в цілому 
виконує антистимулюючий вплив на економіку, принципи 
оподаткування порушуються, а непосильний податковий тягар змушує 
діяти нелегально. 

У пошуках виходу з даної ситуації основну увагу необхідно приділити 
двом основним напрямам: 

1. Створення належних макроекономічних умов для стимулювання 
сукупного попиту як вирішального фактора пожвавлення економіки, 
нарощування виробництва, а відтак і розширення податкової бази. Що 
при тих же розмірах податкових ставок (тобто без посилення 
податкового навантаження) забезпечить ріст дохідної частини бюджету. 
Через механізм останнього держава за рахунок збільшення отриманих 
надходжень зможе більшою мірою стимулювати попит, збільшивши та 
забезпечивши своєчасну виплату заробітних плат, пенсій, соціальних 
виплат тощо, збільшивши видатки на інвестиційно-інноваційну 
діяльність. 

2. Другий напрям вирішення цієї проблеми, який є більш прийнятним 
для економіки України, базується на теорії економіки пропозиції. 
Інтерпретація аргументів прибічників даної теорії представлена кривою 
Лаффера – залежність податкових надходжень у бюджет від розміру 



Передумови оптимізації податкового навантаження в Україні         67 
 

податкових ставок. Це надасть можливість визначити передумови 
оптимізації податкового навантаження в Україні з використанням 
математичних та емпіричних аспектів кривої Лаффера. 

Проблема може вирішуватись тим чи іншим методом, але вона не 
дасть якісних результатів, якщо оподаткування не буде справедливим.  

Аналіз податкового навантаження в Україні свідчить, що його  
скорочення є однією з передумов підвищення  ділової активності, 
детінізації економіки і активізації інвестиційної діяльності. Однак для 
вирішення цієї проблеми потрібна клопітка робота професіоналів щодо: 
перекривання  лазівок  у  податковому  законодавстві,  які  дозволяють  
приховувати фактичні доходи від оподаткування; скасування  
необґрунтованості податкових  пільг; приведення  у  відповідність  
обліку податків та  спрощення  механізму розрахунку  податкових  
зобов’язань; досягнення виваженого балансу, упорядкування і усунення  
дублювання функцій численних контролюючих органів; надання 
системі  фінансових санкцій стимулюючого, а не карального характеру. 
Зрозуміло,  зробити  це  складно,  але  слід  шукати  головні  шляхи  
вирішення податкових проблем [1]. 

Отже, можна сказати, що податкове навантаження здійснює значний 
вплив на економіку України. Тому для поліпшення свого становища 
Україні необхідно поступово знижувати податкове навантаження, 
використовуючи досвід зарубіжних країн, адаптуючи його до специфіки 
та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже 
неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що 
призведе до поступового збільшення надходжень до державного 
бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження були 
доцільно розподілені.  

Для оптимізації податкового тягаря в Україні потрібно вирішити 
низку проблем, які стоять перед вітчизняною економікою. Щоб досяг-
нути даної мети потрібно врахувати передумови оптимізації 
податкового навантаження, серед яких основними є: законодавче 
врегулювання суперечливих питань щодо податкового тиску та 
податкової системи загалом, детінізація економіки, переймання 
закордонного досвіду, а також прийняття на законодавчому рівні 
коректної методики розрахунку рівня податкового навантаження,  що 
надасть можливість адекватно реагувати на зміни в економіці і 
визначити   напрями  реформування вітчизняної податкової системи. 
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кумулятивної теорії перспектив 

Юля Маліновська-Лазаж 
Кафедра економічної кібернетики, Львівський національний університет  

імені Івана Франка, УКРАЇНА, м. Львів, просп. Свободи, 18, 
E-mail: juljamalinovska@gmail.com 

Abstract: Both the prospect theory as well as the cumulative prospect theory are 
aimed at explaining the way the decision-maker see and evaluate risky decisions. 
They allow for the explanation of some inconsistency between observed decision-
makers behaviors and axioms of the expected utility theory. Prospect theory is a 
model of decision – making under risk. Insurance is area of economics where 
attitudes to risk play a central role. As such is a promising place to look for 
application of prospect theory. 

Ключові слова - теорія сподіваної корисності, теорія перспектив, кумуляційна 
теорія перспектив, функція вартості, функція зважених ймовірностей, страхове 
рішення, прийняття рішень в умовах ризику. 

 
Основу взаємовідносин страховика і страхувальника становить 

страхове рішення. Для страховика важливим є встановлення адекватної 
страхової премії, оцінки майбутніх випадкових виплат (страхових 
відшкодувань), величина яких безпосередньо впливає на 
платоспроможність та прибуток страхової компанії. Однак рівень 
страхової премії має бути не лише прийнятний з точку зору страхової 
компанії, але й також і майбутнього клієнта – страхувальника; у 
протилежному випадку продаж-купівля страхового полісу не 
відбудеться. Вибір засад нарахування страхової премії є проблемою, що 
знаходиться на межі проведень досліджень теорії ризику та теорії 
прийняття рішень. 

У теорії прийняття рішень важливу роль відіграє твердження щодо 
раціональності поведінки економічних суб’єктів (homo economicus), 
згідно з яким дециденти керуються принципом максимізації своєї 
корисності. Загальноприйнятою моделлю прийняття рішень в умовах 
ризику є теорія сподіваної корисності Джона фон Неймана та Оскара 
Моргенштерна. 

В остатньому десятилітті стрімко розвивається теорія перспектив 
Данієля Канемана та Амоса Тверського, а також кумуляційна теорія 
перспектив, яка є її доповненням. Дані теорії пояснюють 
невідповідності між поведінкою децидентів та аксіоматикою теорії 
сподіваної корисності. Ця теорія виникла в результаті багаточисельних 
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експериментів, проведених вченими з метою глибшого розуміння 
поведінки економічних суб’єктів в умовах ризику, а також поясненням 
так званих «парадоксів раціональності» («парадокс Алле», «парадокс 
Елсберга»).  

Вибір рішення та його оцінювання відбуваються децидентами у два 
етапи: редагування (editing) та оцінювання (evaluation); і згідно з певним 
пунктом відштовхування (reference point), яким може бути актуальна 
або майбутня величина майна. 

На етапі редагування дециденти «розглядають» результати як 
виграші і втрати по відношенню до певного пункту віднесення. 
Ймовірності, що відповідають тим самим результатам агрегуються. 
Дециденти, порівнюючи два варіанти, відкидають також результати з 
тою самою вартістю, а отже й ті ж ймовірності. Функція вартості 
становить суб'єктивні оцінки результату х, тобто доходу або втрат 
стосовно певного пункту віднесення (наприклад, величина майна). Зі 
збільшенням доходу дециденти відчувають щораз більшу вартість, але 
прирости даної вартості є щораз меншими, що унаочнюється випуклою 
формою функції вартості. В області виграшів (доходів) функція є 
ввігнута ( 0)( >′′ xν для 0>x ), а в області витрат є випуклою ( 0)( <′′ xν
для 0<x ), тобто граничні прирости тої функції зменшуються одночасно 
зі зростанням виграшу або втрати. Функція вартості відображає також 
відмінне сприйняття виграшів (доходів) та втрат. Як правило, для 
децидентів є більш відчутними негативні наслідки певної втрати, ніж 
отримана приємність з виграшу тої самої вартості. В результаті різних 
виборів на даному етапі отримаємо лотерею, результатами якої є: 

))(,)(,;;,;,;;,;,( 110011 jinnmmmm xxjijipxpxpxpxpxL <→<∀+−+−−− KK
, (1) 

де x- результати лотереї; p - ймовірність настання витрат (доходу); 

m - кількість відємних результатів; n - кількість додатних результатів. 

 Результати розміщуємо в порядку зростання: 

nm xxxxx KK <=<< −− 101  .  (2) 

Отже, можливі результати потрібно розуміти як дохід або втрати 
стосовно певного пункту віднесення, а не як певний рівень багатства (як 
у теорії корисності). Відповідно до теорії сподіваної корисності 
результат вибору страхувальником рішення  (1) можна записати 
наступним чином: 

∑
−=

+
n

mi
ii xsup )(                     (3) 

де s - величина майна; ix  - вибір і-го результату; ip - ймовірність 

вибору і-го результату; u - функція корисності фон Неймана та 
Моргенштерна. 
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Згідно теорії перспектив дане страхове рішення можна представити 
наступним чином: 

∑
−=

n

mi
ii xvg )( ,                            (4) 

де ig - зважені ймовірності вибору рішень; v - функція вартості 

(value function) вибору. 
На етапі оцінювання для кожного вибраного результату 

розраховується його оцінка, що залежить від двох функцій: функції 
вартості та функції зважених ймовірностей.  

Згідно кумулятивної теорії перспектив сподівану корисність 
(вартість) V прийняття страхувальником страхового рішення 
(підписання зі страховиком полісу) можна змоделювати наступним 
чином: 

)()1()(),,( gsugDPsuggDPV −−+−−⋅=           (5) 

де P - страхова премія; s - величина майна; D - франшиза; u(.) - 
функція корисності фон Неймана та Моргенштерна; g - зважені 
ймовірності вибору рішень. 

Відповідно корисність (вартість) вибору страховиком і 
страхувальником стахового рішення подамо у наступному вигляді: 

)())()(()()(),,,( yvpgqpgxvpgyqxpu −++= ,       (6) 

де g(.) – функція зважених ймовірностей. 
Оптимальне страхове рішення вибирається при порівнянні 

вартостей СТР-форми, вибираючи більше її значення з поміж двох 
можливих (CPTw - для доходу (виграшу); CPTl - для витрат (програшу)):  

),(),(),( pxCPTpxCPTpxCPT lw +=       (7) 
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У статті А. Тверскі та Д. Канемана [5] пропонується наступна 
двоскладова показникова функція вартості, що відображатиме переваги 
децидента: 

axxv =)( , якщо 0≥x     або     bxlxv )()( −−= , якщо 0<x    (9) 

Величина параметрів a, b (a, b=0.88) вказує на зменшення 
чутливості оцінки стосовно рівня виграшу (доходу) або втрати, а 
величина параметру l описує несхильність до втрат (l=2.25). 

Дециденти перебільшують ймовірності появи подій малоймовірних, 
та недооцінюють ймовірності подій високоймовірних. Функція 
зважених ймовірностей має вигляд оберненого «S». А. Тверскі та Д. 
Канеман пропонують функцію зважених ймовірностей наступного 
вигляду [5]: 
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Апроксимований параметр c є різним щодо витрат (програшу) чи 
доходу(виграшу).  

Вигляд функції вартості, функції зважених ймовірностей та 
апроксимація їх параметрів відбувається на основі переваг децидентів. 
У кумулятивній теорії перспектив процес оцінювання більш як для двох 
можливих результатів є складним, переваги впорядковуються згідно з 
принципами стохастичного домінування. 

Можна виділити наступні напрямки дослідженнь, що відбуваються 
щодо застосування кумулятивної теорії перспектив при дослідженні 
поведінки децидентів: визначення та апроксимація функцій вартості та 
функцій зважених ймовірностей; вплив несхильності до ризику функцій  
вартості та функцій зважених ймовірностей; дискусія стосовно 
адекватного пункту відштовхування 

Застосування теорії перспектив, а також її розширеного варіанту у 
вигляді кумулятивної теорії перспектив є особливо важливим при 
прийнятті суб'єктами страхування страхового рішення, оскільки в 
явному вигляді відображатиме їх переваги щодо певного рішення, 
полегшить їм купівлю-продаж полісів при обмежено доступній 
інформації. Дане розуміння та застосування збільшить чутливість 
страховиків щодо вимог та потреб страхувальників, а страхувальникам 
вдасться уникнути помилок - евристик, які негативно б вплинули на 
вибір полісів серед можливо доступних на страховому ринку, що в свою 
чергу принесе йому ліпший страховий захист від непередбачуваних 
подій та їх наслідків. Теорія перспектив, а також її розширення у 
вигляді кумулятивної теорії перспектив, є поясненням способу 
оцінювання та сприйняття децидентами ризикових рішень.  
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An income of citizens is an income that forms mainly due to cash inflows: receive 
of wages, pensions, stipends, dividends, income from business activities. In the 
article the impact of external factors on the amount of income, using correlation 
and regression analysis is analuzed. This analysis observes that there is close link 
between the features that are constantly changing. Based on regression analysis in 
the article the forecast for 2015, 2016, 2017 is defined. 

Ключові слова – доходи населення, зовнішні фактори, заробітна плата, індекс 
іефляції, багатофакторна економетрична модель, інтервальний прогноз. 

Вступ  
Стратегічна ціль інтеграційного шляху України до Європейської 

спільноти потребує формування механізмів та належних умов для 
забезпечення матеріального та духовного зростання добробуту 
населення, а також відповідного рівня та якості життя кожного 
громадянина. Зважаючи на це актуальним сьогодні постає питання 
аналізу та дослідження рівня та динаміки доходів населення України. 
Важливим є аналіз усіх зовнішніх та внутрішніх факторів що в 
комплексі впливають на стан доходів населення, і як наслідок постійно 
змінюються.  

Основна частина 
Показники доходів населення посідають центральне місце в системі 

визначення та оцінки рівня життя людей. Доходи населення виступають 
не лише основним джерелом забезпечення матеріальних та 
нематеріальних потреб для розвитку особистості та оптимальним 
інструментом для вимірювання добробуту суспільства, а також 
головним джерелом формування купівельної спроможності [1, с. 135]. 

Основні чинники що впливають на формування доходів є 
дфохрівневими: 

загальнодержавний (стан економіки країни, державна соціальна 
політика, ступінь розвину тості підприємницької діяльності, рівень 
зайнятості населення, фіскальна політика та інші); 
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особистісний (здатність особи до навчання та перенавчання, її 
організаторські та професійні здібності, здатність йти на ризик, 
втілювати у виробництво новітні технології, передову техніку та інші) 
[2, с. 21-23]. 

Для проведення аналізу особливостей впливу основних 
економічних факторів на формування доходів населення України, 
застосуємо економіко-математичні методи, а саме кореляційно-
регресійний аналіз. Основною метою кореляційного аналізу є 
встановлення причинних залежностей між явищами, які зумовлені 
складним комплексом різних за характером і сутністю причин.  

Щоб побудувати багатофакторну економетричну модель, необхідно 
визначити перелік факторів, які мають вплив на динаміку доходів 
населення (Y): заробітна плата (Х1), соціальна допомога (Х2), інші 
державні трансферти (Х3), доходи від власності (Х4), прибуток та 
змішаний дохід (Х5), індекс інфляції (Х6). 

Ми здійснили обчислення параметрів а0, а1, а2, а3, а4, а5, а6 за 
даними таблиці 1 та за допомогою економетричного пакету Eviews.  

 
Таблиця 1 

ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНИХ ЙОГО ЧИННИКІВ 

У 2005-2014 РР. [3] 
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2005 381309 160626 84640 12541 11075 58384 110,3 
2006 472061 205120 103092 14510 13855 69186 111,6 
2007 623289 278968 124472 18209 20078 95203 116,6 

2008 845641 366387 180455 26092 28432 131139 122,3 

2009 897669 376088 200362 32580 34868 131288 112,3 

2010 1101015 459153 237776 32927 56958 161214 109,1 

2011 1251005 521066 262744 33681 68059 198512 104,1 

2012 1407197 593213 301044 33369 74620 212420 99,8 

2013 1529406 633737 323847 51891 79217 240871 100,5 

2014 1531070 611656 309286 63504 92016 257426 124,9 
Економетрична модель має такий вигляд Y = – 9614,375 + 1,26X1 + 

1,2Х2 + 0,99Х3 + 1,59x4 + 0,65X5 + 164,26X6 + et і це кількісно описує 
зв'язок між доходами населення та іншими показниками. 
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Коефіцієнт кореляції r (Х,Y) = 0,9999995, коефіцієнт детрмінації 
99,02 =R . Оскільки а > 0 і коефіцієнт r > 0, то між величинами Х та Y 

існує тісний зв’язок між цими соціально-економічними показниками. 
Близькість коефіцієнта кореляції до одиниці говорить про тісний 
лінійний зв’язок фактора і показника. Про це свідчить і критерій 
Фішера, оскільки Fрозр > Fкрит (499999,5>8,94), то з надійністю р = 0,95 
економетричну модель можна вважати адекватною статистичним даним 
і на підставі прийнятої моделі можна проводити економічний аналіз.  

Аналізуючи показники доходів населення, можа скзати, що вони 
зростають з 2005-2014 рр. На основі регресійного рівняння ми зробили 
точковий та інтервальний прогнози на 2014, 2015, 2016, 2017 роки. 
Прогноз на 2014 рік ми розраховували для того щоб оцінити похибку 
прогнозу. Похибк прогнозу у 2014 році = 145758.  

Інтервальний прогноз, при цьому нехай α = 0,05, ступінь свободи (n – 
m – 1), тоді значення критерію Стьюдента 5 3,18244630=αt  

( ) 14575853,182446301676827,9514ŶM14575853,182446301676827,95 ⋅+≤≤⋅−  

Таблиця 2 
ІНТЕРВАЛИ ДЛЯ 2015-2017 РР. 

НИЖНЯ МЕЖА ВЕРХНЯ МЕЖА 

1212961,091 2140695 
1366716,138 2294450 

1510641,451 2438375 

1654566,645 2582300 

Висновок 
В ході побудови даної моделі було знайдено такі результати: 
1. Економетрична модель має такий вигляд: Y = – 9614,375 + 1,26X1 + 

1,2Х2 + 0,99Х3 + 1,59x4 + 0,65X5 + 164,26X6 + et. 
2. Знаючи коефіцієнти еластичності кожного з факторів, можна дійти 

висновку, що зі збільшенням величини заробітної плати на 1% дохід 
населення зросте на 0,53%; зі збільшенням обсягу соціальних допомог 
на 1% дохід зросте на 0,25%; зі збільшенням інших державних 
трансфертів на 1% дохід зросте лише на 0,03%, зі збільшенням доходів 
від власності на 1% доходи населення зростуть на 0,08%, зі збільшенням 
прибутку та змішаного доходу на 1% доходи зростуть на 0,1%, а зі 
збільшенням індекса інфляції на 1% доходи населення зростуть на 
0,02%. Отже, найбільший вплив на величину доходів населення має 
розмір заробітної плати, а найменший — індекс інфляції. 

3. На основі розрахунку частинних бета-коефіцієнтів: β1 =0,5; β2 = 
0,25; β3 = 0,04; β4 = 0,11; β5 = 0,1; β6 = 0,003. Отже, на 0,5 
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стандартизованих відхилень зросте дохід населення, якщо розмір 
заробітної плати зросте на одне стандартизоване відхилення при 
незмінності інших факторів; якщо ж обсяг соціальних допомог зросте на 
одне стандартизоване відхилення – дохід збільшиться на 0,25 
стандартизованих відхилень; при зростанні інших державних 
трансфертів на одне стандартне відхилення — дохід збільшиться на 0,04 
стандартного відхилення; при збільшенні доходів від власності на 1 
стандартне відхилення – доходи населення зростуть на 0,11 
стандартного відхилення, при збільшенні прибутку та змішаного доходу 
на 1 стандартне відхилення – доходи населення зростуть на 0,1 
стандартного відхилення, а при зростанні індексу інфляції на 1 
стандартне відхилення – доходи населення зростуть лише на 0,003 
стандартного відхилення. Найбільший вплив на дохід населення має 
зміна заробітної плати. 

4. Було перевірено адекватність моделі декількома способами: 
коефіцієнт детермінації 0,99, який означає, що варіація величини 
доходів населення на 99% визначається варіацією шести інших 
показників, а 1% припадає на інші фактори; загальний коефіцієнт 
кореляції 0,99 показує, що існує тісний зв’язок між показниками. 

5. Використавши значеня критеріїв Стьюдента та Фішера було 
проведено перевірку значущості параметрів та моделі, в результаті чого 
виявлено, що з імовірністю 0,95 параметри а1, а2, а3, а4, а5, а6  — 
значущі, а параметр а0 — незначущий. 

6. Було розраховано різні прогнози доходів населення та його 
можливі похибки на 3 роки: за результатами точкового прогнозу 
максимальна величина доходу буде становити 2118433,51 млн. грн.; за 
результатми інтервального прогнозу середнє індивідуальне значення  
доходу з імовірністю 0,95 матиме максимальне значення в межах (млн. 
грн.) ( ) 258230217ˆ1654565 ≤≤ YM і такий розподіл припадає на останній 
розрахунковий період.  

7. Середня відносна похибка прогнозу .... EPAM  = 9,52%, що є менше 
10% і це свідчить про високу якість прогнозу. 
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In this study are identified the direction of statistical automation work 
improvement, considered prerequisites for creating a single statistical information 
system, defined principles of creation and functioning of the statistical information 
system, implemented an overview of software packages for processing of statistical 
information. 

Ключові слова – статистична інформаційна система, інформаційні технології в 
статистиці, статистичний облік, автоматизація статистичної діяльності, 
програмне забезпечення статистичних досліджень. 

Вступ  
Однією з найважливіших міжгалузевих ланок у системі управління 

економікою будь-якої країни є державна статистика.  
Науково організована державна статистика повинна бути основою 

надійного і якісного інформаційного забезпечення процесів управління 
економікою, соціальними та іншими сферами на різних адміністра-
тивно-територіальних рівнях країни. Основна увага при цьому робиться 
на подальший розвиток інформаційних технологій в статистиці на базі 
інформаційно-обчислювальної мережі Держкомстату України. 

Функціонування інформаційних технологій в статистиці орієнтоване 
на можливість їх адаптації до мінливих структур управління економі-
кою, до потреб отримання оперативних і надійних статистичних даних. 

 Основний виклад матеріалу 
Застосування сучасної обчислювальної техніки та найновіших 

інформаційних технологій в органах державної статистики є об'єктив-
ною необхідністю у зв’язку з величезною кількістю об’єктів статистич-
ного спостереження, великих обсягів вирішуваних завдань і оброблю-
ваної інформації при постійно зростаючих вимогах до оперативності, 
достовірності та аналітичності звітних даних. 

Інший важливий напрям удосконалення автоматизації статистичних 
робіт пов'язаний із створенням великих методологічно сумісних між 
собою інтегрованих фондів статистичних даних, що охоплюють значні 
періоди часу, та організацією швидкого і зручного доступу до даних. 
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Створення таких фондів дозволяє автоматизувати ведення динамічних 
рядів статистики і використовувати наявну в них інформацію для 
вирішення різноманітних аналітичних завдань та інформаційно-
довідкового обслуговування керівних органів. 

Розглянуті передумови автоматизації статистичних робіт 
реалізуються створенням статистичної інформаційної системи (СІС). 

Основна мета розробки та впровадження СІС полягає в реалізації 
можливостей, які виникають внаслідок розвитку економіко-матема-
тичних методів і сучасної електронно-обчислювальної техніки, для пов-
ного і якісного задоволення потреб управління на державному, галузе-
вому та регіональному рівнях з найменшими витратами людського 
капіталу та мінімальними матеріальними витратами. 

Визначальними принципами створення та функціонування СІС є: 
системність розробки її елементів; єдність організаційної структури; 
єдність інформаційної бази; єдність технічної бази; інтегрована обробка 
даних; типізація проектних рішень; розвиток системи. 

Автоматизація статистичної діяльності на підприємствах і в 
організаціях є актуальним завданням щодо вдосконалення функціону-
вання СІС, вирішення якого дозволить отримати необхідну статистичну 
інформацію для управління, а також істотно скоротити витрати на 
підготовку вихідних даних в органах державної статистики. 

В процесі реформування економіки України змінилася роль 
підприємства, а також умови створення та функціонування підприємств. 
Ці зміни висунули на перше місце не лише управління виробничою 
діяльністю, а й завдання стратегічного управління. Виникли нові підло-
ди до визначення цілей, завдань, технологічних рішень і вимоги до 
розробки інформаційної системи підприємства. 

Статистичний облік на підприємстві та технологія його машинної 
реалізації переорієнтується, насамперед, на внутрішні потреби керів-
ництва для виконання ним функцій управління в нових економічних 
умовах. 

Зазначені можливості автоматизованого рішення задач на 
підприємствах можуть бути реалізовані при створенні статистичної 
інформаційної системи підприємства (СІСП). 

Створення СІСП повинно базуватися на двох основних принципах: 
інтеграції в інформаційну систему управління підприємством та 
інтеграції із зовнішнім інформаційним простором. 

Процес створення СІСП повинен включати наступні роботи: 
1. визначення інформаційної потреби керівництва підприємством в 

статистичної інформації; 
2. визначення цілей і завдань функціонування СІСП в рамках 

інформаційної системи управління підприємством; 
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3. визначення складу статистичних показників і методів їх 
розрахунку; 

4. визначення складу математико-статистичних методів, що 
забезпечують підтримку прийняття рішень на основі статистичної 
інформації; 

5. розробку принципів створення і функціонування СІСП. 
Зазначимо, що найбільш важливими відмінними рисами СІСП є 

поглиблена аналітичність, використання математико-статистичних 
методів, висока оперативність та варіантність розрахунків. При цьому 
основний акцент робиться не тільки на отримання вихідної інформації, 
але й на її багатостороннє дослідження з отриманням варіантних 
розрахунків, а також на прогнозну орієнтацію і активність системи з 
отриманням випереджаючої інформації. 

Впровадження СІСП може здійснюватися в кілька етапів. На перших 
етапах можлива орієнтація на програмні засоби, які впроваджені у 
державній СІС, оскільки вони спроектовані з урахуванням можливості 
їх адаптації, коригування та розвитку, а також пройшли тривалу 
перевірку. 

На наступних етапах необхідна інтеграція ППП з комплексом 
програмно-технологічних засобів системи управління підприємством. Її 
суть полягає у створенні єдиної інформаційної бази первинних даних, 
яка буде джерелом отримання результуючої інформації для виконання 
всіх функцій управління підприємством. 

Побудова такої системи передбачає подальшу формалізацію процедур 
перетворення даних, прикладом якої може служити СТАРТ-технологія. 
Її інформаційною базою повинні стати первинні оперативні дані, що 
відображають динаміку функціонування підприємства. 

На перших етапах впровадження СІСП пакети прикладних програм 
для проведення аналітичних досліджень є більш універсальними в 
порівнянні з пакетами, що реалізують регламентні завдання. Саме тому, 
в умовах ринкової економіки вони можуть бути більш успішно 
використані на рівні підприємств і організацій. 

Програмне забезпечення статистичних досліджень достатньо 
розвинуте. Серед відомих статистичних пакетів прикладних програм 
статистичної обробки інформації, які пройшли багаторічну перевірку 
можна виділити наступні пакети STATISTICA, SPSS, SAS, MathCAD, 
MathLab, Statgraphics та інші.  

Пакет "SPSS" є одним з найпотужніших універсальних і зручних в 
експлуатації статистичних пакетів зарубіжного виробництва, який 
реалізує наступні можливості: 

- виконує близько 100 процедур статистичної обробки в базовому 
модулі, а сімейство додаткових модулів являє собою фактично весь 
статистичний інструментарій; 
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- здійснює доступ до даних, що знаходяться практично в будь-якому 
місці, включаючи можливість легко і швидко з'єднувати кілька баз 
даних; 

- дає можливість за допомогою вбудованої мови скриптів змінювати 
як інтерфейс, так і різні процедури. 

Пакет "SPSS" дозволяє організувати повний цикл досліджень для 
статистичного аналізу та прогнозування даних на основі широкого 
набору сучасних методів прикладної статистики 

Система SAS – це могутній комплекс з більш як двадцятьма різними 
програмними продуктами, об’єднаними один з одним «засобами 
доставки інформації». SAS відрізняє неперевершена потужність щодо 
набору статистичних алгоритмів. Система надає користувачеві 
можливість приєднання його оригінальних алгоритмів. 

Для оброблення статистичної інформації широко використовується 
інтегрована система статистичного аналізу й оброблення даних 
STATISTIKA. Основними компонентами системи STATISTIKA є: 
електронні таблиці для введення вхідних даних, а також спеціальні 
таблиці виведення числових результатів аналізу; потужна графічна 
система для візуалізації даних і результатів статистичного аналізу; набір 
спеціалізованих статистичних модулів, у яких зібрано групи логічно 
зв’язаних між собою статистичних процедур; спеціальний 
інструментарій для підготовки звітів; убудовані мови програмування 
SCL і STATISTICA BASIC, які дають змогу користувачеві розширити 
стандартні можливості системи. 

Висновок 
Створення, експлуатація та розвиток нових інформаційних технологій 

передбачають участь висококваліфікованих фахівців, у тому числі і 
економістів-статистиків, які володіють основами проектування та 
функціонування таких технологій. 

Створення СІСП повинно базуватися на двох основних принципах: 
інтеграції в інформаційну систему управління підприємством та 
інтеграції із зовнішнім інформаційним простором. 

Для проведення аналітичних досліджень в умовах сучасної економіки 
універсальними програмними засобами є ППП, і тому вони можуть 
успішно використовуватись на рівні підприємств і організацій. 

Література 
1. Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в статистиці [Текст]: 

навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Орленко; 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2008. – 282 с. 

2. Ушакова І. О. Інформаційні системи і технології в статистиці / Ушакова 
І.О. – Харків : Вид. ХДЕУ, 2006. – 164 с. 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»       С. 80-83 

© Світлана Прийма, 2015 

 

Розрахунок вартості капіталу в умовах 
невизначеності 
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The method of calculating of the value weighted average cost of capital through 
triangular fuzzy numbers is presented in the article. It is conducted dependence 
estimation of the value of assessment WACC from its components. 

Keywords − capital cost, equity, outside capital, weighted average cost of 
capital, triangular fuzzy number, α-cut, probability-confidence interval. 

Вступ  
Інформація про фінансові ресурси підприємства та шляхи їх 

ефективного використання повинна бути завжди актуальною та 
максимально достовірною. Керівництво має знати за рахунок яких 
джерел ресурсів підприємство буде здійснювати свою діяльність і куди 
слід вкладати свій капітал. Від того, який капітал є в розпорядженні 
фірми, наскільки оптимальна його структура і наскільки доцільно він 
використовується, залежить фінансове благополуччя підприємства і 
результати його діяльності. Тому визначення вартості капіталу є 
актуальним, особливо в умовах невизначеності. Для цього доцільно 
використовувати інструментарій, який дозволить оперувати 
наближеними оцінками та забезпечить  оптимальний результат.  

 Виклад основного матеріалу 
Капітал організації це засоби, які є в розпорядженні суб’єкта 

господарювання для здійснення діяльності з метою одержання 
прибутку. Формується капітал підприємства за рахунок власних і 
зовнішніх джерел.  

Основним джерелом фінансування є власний капітал.  До його складу 
входять статутний капітал, накопичений капітал та інші надходження. 
Залучення власного капіталу забезпечує більш стабільний фінансовий 
стан і зниження ризику банкрутства. Чим вища частка власного капіталу 
в загальній сумі капіталу і менша частка позикових коштів, тим вищий 
буфер, що захищає кредиторів від збитків, а отже, менший ризик втрат.  
Потрібно пам’ятати, що фінансування підприємства за рахунок власних 
коштів не завжди вигідне для нього.  Сума власного капіталу обмежена, 
тому залучаючи позикові кошти можна контролювати більші грошові 
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потоки, розширити масштаби діяльності, підвищити рентабельність 
власного капіталу [2].  

Позиковий капітал, це кошти, які залучаються для фінансування, 
розвитку підприємства на поворотній основі. Основними видами 
залученого капіталу є: банківський кредит, фінансовий лізинг, емісія 
облігацій тощо. Залучаючи більше позикового капіталу, зростає ризик 
зниження фінансової стабільності і платоспроможності підприємства, 
знижується прибутковість сукупних активів за рахунок виплати 
позикового процента [2]. 

Від того, наскільки оптимальне  співвідношення власного і 
позикового капіталу, залежить фінансовий стан підприємства.  

Капітал, як і інші фактори виробництва, має вартість, що формує 
рівень інвестиційних та операційних витрат. Вартістю капіталу 
вважають ціну, яку підприємство платить за його залучення з різних 
джерел. Цей показник є мінімальною нормою прибутку від операційної 
діяльності. Якщо рентабельність операційної діяльності виявиться 
нижчою, ніж ціна капіталу, то відбудеться зменшення капіталу, що 
може призвести до банкрутства. 

Для розрахунку вартості капіталу підприємства потрібно враховувати 
особливості кожної його складової, бо вони мають різне походження і, 
отже, різну вартість. 

У міжнародній практиці фінансової діяльності, вартість капіталу 
рекомендують розраховувати на основі використання так званої моделі 
середньозваженої вартості капіталу (Weighted Average Cost of Capital = 
WACC) [1]: 

DЕ

D
fi

DЕ

Е
ii dc +

⋅−⋅+
+

⋅= )1(α    (1) 

де, іс – середньозважена вартість капіталу; іα – очікувана  ставка  
вартості власного капіталу; іd – очікувана  ставка  вартості позикового 
(залученого і позиченого) капіталу; Е – сума власного капіталу; D – 
сума позикового капіталу; f – ставка податку на прибуток. 

Для визначення середньозваженої вартості капіталу застосуємо 
інструменттарій, який дозволяє враховувати невизначеність і 
прогнозувати значення показників у майбутньому.  Для представлення 
даних доцільно використати  трикутні нечіткі числа [3,4]. 

Нехай сума позикового капіталу задана А=(а1, а2, а3), а сума власного 
капіталу В=( b1, b2,b3).  

Виразимо показники у вигляді нечітких трикутних чисел з α-рівнем: 
])(;)([ 233121 αα ⋅−−⋅−+= aaaaaaAa , 

])(;)([ 233121 αα ⋅−−⋅−+= bbbbbbBa . 

Рівень належності α визначають як ординату функції належності 
нечіткого числа. Тоді перетин функції належності з нечітким числом дає 
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пару значень, які прийнято називати межами інтервалу довіри. Якщо 
задати  фіксований рівень належності α, то визначимо відповідний йому 
інтервал довіри. 

Основні операції з нечіткими числами зводяться до операцій з їх 
інтервалами довіри. А операції з інтервалами, у свою чергу, 
виражаються через операції з дійсними числами - межами інтервалів. 

Тому, для кожного α, тобто для кожного рівня припущення існують 
дві комбінації між власним і зовнішнім капіталами. При різних 
значеннях α отримаємо багато комбінацій, які дозволять визначити 
середньозважену вартість капіталу. 

Очікувані ставки  вартості власного та позикового капіталу також 
подамо трикутними нечіткими числами, відповідно іα =(p1, p2, p3), 
іd=(d1,d2,d3).У вигляді α-зрізів отримаємо: 

])(;)([ 233121
)( ααα

α ⋅−−⋅−+= ppppppі , 

])(;)([ 233121
)( ααα ⋅−−⋅−+= ddddddіd . 

Для того, щоб розрахувати середньозважену вартість капіталу 
необхідно розрахувати вартість всіх можливих комбінацій, рівень за 
рівнем. Таким чином, для першої групи поєднань ми матимемо: 
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Для другої групи: 
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В результаті отримаємо не трикутне нечітке число, а інтервал, межі 
якого визначають:  

- як нижню межу шуканого інтервалу беруть найменше значення з 
нижніх меж кожної групи: 

))()()()(())()()()((

))()()()(())()()()((

121121121233

121233121121

αααα
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pppbbbdddaaa    (2) 

- за верхню межу беруть найбільше значення з верхніх меж кожної 
групи: 
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(3) 

Якщо вартість капіталу представити як трикутне нечітке число, то: 
- при  α=0 у формулі (2), отримаємо значення нижньої межі 

довірчого інтервалу вартості капіталу; 
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- при α=0 у формулі (3), отримаємо значення верхньої межі 
довірчого інтервалу вартості капіталу; 

- при α=1 у формулах (2) і (3), отримаємо найімовірніше значення 
вартості капіталу. 

Припустимо, що відсоток позикового капіталу підприємства задано як  
А=(0.3, 0.4, 0.48), а власного капіталу В=( 0.52, 0.6,0.7).  

Тоді Аα=[0.3+0.1α;0.48-0.08α] , a Bα=[0.52+0.08α;0.7-0.1α] . 
Нехай такі витрати були оцінені: іα =(17, 20, 21), іd=(12,13,16), тоді 
іα =[17+3α;21-α] , a іd =[12+ α;16-3α]. 
В результаті розрахунків отримали інтервал: 
- як нижня межа: 
(0.3+0.1α)(12+α)+(0.7-0.1α)(17+3α) 
∧(0.52+0.08α)(17+3α)+(0,48-0,08α)(12+α) 
- як верхня межа: 
(0.3+0.1α)(16-3α)+(0.7-0.1α)(21-α) 
∧(0.52+0.08α)(21-α)+(0,48-0,08α)(16-3α) 
Якщо шукане значення записати через трикутне число, то отримаємо 
іс=[14.6;17.2;19.5]. 
Отримали, що вартість сукупного капіталу при заданих значеннях 

найімовірніше буде 17,2%, але може коливатися в межах від 14,6% до 
19,5%. 

Аналогічні розрахунки можна здійснити за допомогою «hendecagonal» 
системи, тобто через присвоєння рівнів ймовірності від 0 до 1. 

Висновок 
Використовуючи дану методику можна визначити середньозважену 

вартість капіталу  за відсутності повної та достовірної інформації. Такий 
підхід дозволить уникнути небажаних наслідків в умовах нестабільності 
ринку чи різного роду кризових явищ.  
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Розвиток інформаційно-комунікаційних 
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It is analysed the tendencies of development of information and communication 
technologies in Ukraine and abroad. The positive impact of these technologies on 
economic growth is substantiated. The recommendations to government bodies of 
Ukraine on stimulation of development of these technologies are proposed. 

Ключові слова – інформація, інформаційно-комунікаційні технології, 
інформаційна економіка, економічне зростання, асиметрія інформації. 

Вступ 
Формування інформаційного суспільства та суспільства знань 

безпосередньо пов’язане з розвитком інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), які не тільки впливають на різні галузі економіки, а й 
змінюють способи соціальної взаємодії і особисті відносини між людь-
ми. Економічні суб’єкти, у котрих приділяють значну увагу використан-
ню ІКТ, мають суттєву перевагу перед іншими щодо впровадження 
інновацій та розвитку науково-технічного прогресу. В результаті їхня 
продукція є більш якісною, а самі ці суб’єкти є більш конкуренто-
спроможними у порівнянні з іншими. Тому актуальними є наукові 
дослідження, які стосуються вивчення розвитку ІКТ, його впливу на 
економічне зростання та перспектив цього розвитку в Україні і світі. 

 Виклад основного матеріалу 
Вичерпуваність природних ресурсів, розвиток інформаційних 

технологій та інші чинники спонукали людство до пошуку нових 
факторів виробництва, необхідності більш ефективного використання 
для економічного зростання досягнень науково-технічного прогресу, 
інновацій, людського інтелекту та знань. У світі почала формуватись 
інформаційна економіка, для якої найважливішими у процесі 
виробництва виявились не обладнання, робоча сила і сировина, а 
інтелект, інформація і знання. Все більший відсоток зростання ВВП у 
національних економіках є обумовлений розвитком ІКТ, підвищенням 
освітнього рівня працівників та іншими нематеріальними чинниками. 
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Причому зміни, що відбуваються стосуються не тільки виробничої 
сфери, вони зачіпають і деякі соціальні інститути суспільства. 

Говорячи про сучасні фактори виробництва слід наголосити, що без 
розвитку та широкого розповсюдження інформаційно-комунікаційних 
технологій навряд чи вдалося б добитись значних досягнень у 
становленні в світі інформаційної економіки та інформаційного 
суспільства. Як показують дослідження науковців, залежності приросту 
ВВП на душу населення країн ЄС від приросту частки ІКТ в доданій 
вартості є майже функціональними. Коефіцієнт кореляції між цими 
двома чинниками становить 0,96 [1]. Для економічного процвітання 
країни треба ширше впроваджувати в ній ІКТ.  

Сектор ІКТ в світовій економіці останнім часом розвивається дуже 
інтенсивно. Відбувається збільшення обсягу товарів на ринку 
інформаційно-комунікаційних технологій, змінюється його структура у 
напрямку збільшення обсягів продаж планшетів та смартфонів і 
зменшення традиційних персональних комп’ютерів. Зараз більшість 
людей володіє одним або й кількома особистими стільниковими 
телефонами, зростає кількість абонентів мобільного широкосмугового 
доступу. Позитивно впливають ІКТ на стосунки між людьми.  

Впровадження у виробництво ІКТ веде до зміни структури зайнятості 
і зменшення безробіття. Інформатизація суспільства збільшує потребу у 
спеціалістах, котрі знаються на інформаційних технологіях і 
працевлаштування яких сприятиме підвищенню продуктивності праці 
на підприємстві. Це спонукає вивільнених осіб перенавчатися і 
оволодівати новими спеціальностями за якими є попит на ринку праці. 
Відповідно до цього зменшується безробіття. Підтвердженням факту 
оберненої залежності між приростом частки ІКТ в доданій вартості і 
рівнем безробіття в країнах ЄС подано в роботі [1]. 

Впровадження ІКТ відбувається нерівномірно як між країнами, так і 
між регіонами країн, тобто має місце асиметрія інформації чи цифровий 
розрив. У більш розвинених країнах чи регіонах рівень розвитку ІКТ 
вищий, ніж у менш розвинених. Причому цей розрив збільшується. Для 
підтвердження сказаного наведемо дані про підключення до мережі 
Інтернет. Так, в середньому доступ до цієї мережі мають більше двох 
п’ятих домогосподарств світу, а в розвинутих країнах і країнах, що 
розвиваються ця частка, відповідно становить 77% і 31% [2]. Якщо цей 
розрив вимірювати бітами інформації за секунду, доступними впродовж 
року пересічному мешканцю країни, то за період від 2001 до 2010 року 
між країнами розвиненими і тими, що розвиваються («третього світу») 
він збільшився від 40 Кбіт до 3 Мбіт за секунду [3]. 

Останнім часом ІКТ стрімко розвиваються. За стрімкістю і масштаб-
ністю розповсюдження вони випередили всі інші технології, які були 
впроваджені у виробництво раніше. За останні 5 років їхньому розвитку 
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були притаманні такі тенденції: датафікація організації діяльності і 
практики підприємств та державних органів; поява великих масивів да-
них в якості нових ресурсів, які сприяють розумінню соціально-еконо-
мічних процесів; повсюдне впровадження хмарних технологій; 
виникнення Інтернету речей; розгортання розумних систем з метою під-
вищення ефективності і продуктивності в масштабах всієї економіки [2]. 

Завдячуючи процесу датафікації, критичним ресурсом і визначальним 
чинником ефективної роботи державних інституцій і підприємств 
стають дані. Термін «великі масиви даних» характеризує дуже великий 
обсяг інформаційних ресурсів, нагромадження і аналіз яких став 
можливий завдяки розширенню засобів зберігання і обробки даних. 

Залучити важливі ресурси для датафікації і аналізу великих масивів 
даних допомагають хмарні технології (хмарні обчислення). За такої 
моделі задовольняються потреби тих користувачів, які потребують 
віддаленої обробки даних. В цьому випадку програми і дані 
користувачів зберігаються не на їхніх власних пристроях, а в центрах 
даних, якими керують ІТ-компанії. 

За оцінками експертів, у період з 2008 по 2009 рік кількість пристроїв, 
які підключені до мережі Інтернет перевищила чисельність всього 
населення Земної кулі. Тобто в світі розпочалася ера Інтернету речей. 
Підвищенню ефективності виробництва, розподілу та споживання 
товарів і послуг сприяють, так звані, «розумні системи». 

Дослідження ІКТ потребує вмінь для оцінювання рівня їхнього 
розвитку в країні чи регіоні. В роботі [1] для цього пропонується 
використати показник «частка ІКТ в доданій вартості». Проте 
можливість виконання відповідних досліджень для України 
ускладнюється відсутністю потрібної статистичної бази.  

Виконати порівняльний аналіз рівня розвитку ІКТ у різних країнах, 
зокрема порівняти Україну за величиною цього показника з іншими 
країнами можна скористатись значеннями інтегральних показників. 
Наприклад, для проведення такого аналізу можна використати Індекс 
розвитку інформаційних і комунікаційних технологій (ICT Development 
Index). Цей індекс був розроблений Міжнародним телекомунікаційним 
союзом в 2007 р. Він включає п’ять первинних показників: кількість 
мобільних телефонів, комп’ютерів, користувачів Інтернету, факсів і 
телевізорів на 1000 мешканців. 

Слід відмітити, що Україна за величиною цього показника значно 
відстає від економічно розвинених країн. Причому темп розвитку ІКТ в 
нашій країні не більший за середнє значення цього показника для всіх 
інших країн. Якщо у 1995 р. за значенням цього показника серед інших 
144 країн Україна за рейтингом була на 67, то у 2012 р. – на 77 місці. 
Перші п’ять місць у цьому рейтингу у 2012 р. займали: Бахрейн, 
Швеція, Люксембург, Нідерланди і Великобританія [4]. 
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Для порівняльного аналізу рівня розвитку ІКТ в Україні з іншими 
країнами можна скористатись значенням Індекса мережевої готовності 
(Networked Readiness Index), який складається з чотирьох субіндексів: 
наявності умов для розвитку ІКТ, готовності, використання та впливу. 
За цим індексом Україна за останні п’ять років з 2011 по 2015 рр. 
займала, відповідно 90, 75, 73, 81, і 71 місця. Причому кількість країн-
учасниць рейтингу була рівною 138, 142, 144, 148 та 143 відповідно. 
Хоча порівняно з 2014 р. наша країна поліпшила свій рейтинг у 2015 р. 
на 10 пунктів, її рівень розвитку ІКТ ще досить низький. У поточному 
році її випереджають такі постсоціалістичні країни як Латвія, Казахстан, 
Росія, Польща, Угорщина, Азербайджан, Вірменія, Грузія та Молдова. 
Низький цей рівень для нашої країни обумовлений, передовсім, 
відставання за складовими, що характеризують політичне і регуляторне 
середовище – 122 позиція та незадовільний стан використання ІКТ 
урядом – 124 позиція. Особливо поганий стан у нас судової системи 
(139 позиція за оцінкою незалежності суддів), а в уряду відсутній чіткий 
план впровадження та використання ІКТ для підвищення рівня 
конкурентоспроможності країни (136 позиція за важливістю ІКТ для 
уряду) [5]. 

ІІІ. Висновки 
Таким чином, з розвиток ІКТ відбувається економічне зростання, 

зменшується безробіття. В Україні треба активізувати діяльність 
керівних органів з впровадження в практику і використання ІКТ. 
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The problem of impact assessing of economy technological structure to social and 
economic development of Ukraine. Built using STATGRAPHICS Plus for Windows 
multifactor regression dependence of basic social and economic indicators from the 
integral indexes of dimension the levels of spreading in Ukraine's economy of tech-
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Вступ 
Вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання країн є 

загальновизнаним фактом і реалізується через науково-технологічні ін-
новації в економіку країни. З технологічної точки зору економіка будь-
якої сучасної держави неоднорідна, у ній виділяють групи виробництв, 
що належать до різних технологічних укладів (ТУ) [1, с. 30-33]. Конку-
рентоздатність економіки країни визначається значущістю ТУ, основу 
яких утворюють наукоємне виробництво та високі технології. Тому оці-
нювання тенденцій впливу технологічної структури української еконо-
міки на соціально-економічний розвиток держави є актуальною і недос-
татньо вирішеною проблемою, яка вимагає застосування специфічних 
математичних методів і моделей.  

Для оцінювання тенденцій розвитку технологічної структури економі-
ки на підставі концепції ТУ у [2] обґрунтовано спосіб побудови спеці-
ального інтегрального індексу вимірювання рівня поширення ТУ в еко-
номіці країни. За його допомогою було здійснено оцінку впливу техно-
логічної структури української економіки як конгломерату ТУ з 3-го по 
5-й на обсяг ВВП України [3]. Але для такого оцінювання потрібні 
достовірні функціональні залежності показників соціально-економічно-
го стану України від інтегральних індексів розвитку ТУ. 
Метою проведеного наукового дослідження була побудова еконо-

метричними методами аналітичних виразів залежностей показників роз-
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витку України від стану технологічної структури української економіки, 
рівень розвитку якої оцінюється інтегральними індексами [2]. 

Виклад основного матеріалу 
1. Постановка завдання [3]. Нехай задано часовий проміжок T  як 

послідовність однакових періодів t  та для кожного i -го ТУ економіки 
вибрано множину iX  техніко-економічних показників. Допускаємо, що 

на проміжку T  нам відоме значення t
ikx  показника iik Xx ∈  у період 

Tt ∈ . На підставі динамічних рядів ( ) ( ),, TtXxx iik
t
ik ∈∧∈  вже можна 

побудувати базисну функцію ( )tXe ii ,  у формі інтегрального показника 

( )teінтi
.  

розвитку i -го ТУ [2]. 

Нехай задана сукупність Y  показників jy  рівня соціально-економіч-

ного розвитку країни. Допустимо, що на проміжку часу TT ⊆1  нам ві-

домі значення ( )tінт
i

t
j ey .,  для всіх Ii ,3=  та 1Tt ∈ . Тоді нашим завдан-

ням буде пошук для усіх Yy j ∈  методами кореляційно-регресійного 

аналізу статистично достовірних залежностей виду 

( ) .
55,

.
44,

.
33,0,

..
3 ,, інт

j
інт

j
інт

jj
інт
I

інт
jj ebebebaeefy +++≈= K ,    (1) 

де 5,4,3,0, ;;; jjjj bbba  - невідомі коефіцієнти багатофакторної регресії, 

які потрібно віднайти. 
2. Ідентифікація залежностей впливу технологічної структури ук-

раїнської економіки на розвиток України. Оскільки нас цікавить ана-
ліз стану розвитку незалежної України, то обмежуємось часовим про-
міжком [ ] TT ⊂= 12010;1991 . Множина { }141 ,, yyY K=  показників ви-

міру соціально-економічного розвитку нашої держави включає 14 най-
частіше використовуваних, де через 21, yy  позначено обсяг ВВП Украї-

ни у відповідно млн. грн. та млн. $, а опис інших наведено у табл. 1. 
Доповнивши інформаційну БД із [2] динамічними рядами показників 

множини Y  на часовому проміжку 1T  та розрахувавши значення ( )tінт
ie .  

для усіх ( ) ( )15,4,3 Tti ∈∧=  за наведеними у [2] формулами, змогли за 

допомогою статистичної програми STATGRAPHICS Plus for Windows 
[4, с. 46-130] ідентифікувати шукані регресійні залежності (1). Аналі-
тичні вирази віднайдених регресійних залежностей подано у табл. 1 за 
винятком 21, yy , так як вони проаналізовані у [3]. Зазначимо, що у 

регресійних рівняннях табл. 1 .інт
ii ee ≡ . За висновком статистичного 

консультанта програми STATGRAPHICS Plus for Windows – засобу 
StatAdvisor [4, с. 52-53] – усі віднайдені регресії мають рівень статис-
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тичної достовірності 99%. Це твердження стосується кожного рівняння 
як цілісної конструкції. 

Таблиця 1 

АНАЛІТИЧНІ ВИРАЗИ ІДЕНТИФІКОВАНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ВІД СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ 

Пор. 
ном. 

Показник Багатофакторна регресія 
ім’я назва 

1 3y  ВВП на особу, 
грн. 

54

33

6.11493153985           

5.249406.93503

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

2 4y  Інвестиції в ос-
новний капітал, 
млн. грн. 54

34

1125951432950       

5.21265978346

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

3 5y  Прямі іноземні ін-
вестиції  в Украї-
ну, млн. $ 54

35

47.4249 301538    

8.30160175261

ee

ey

×−×+
+×−−=

 

4 6y  Експорт товарів 
та послуг, млн. $ 

54

36

4.35586293549       

9.21178185985

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

5 7y  Імпорт товарів та 
послуг,  млн. $ 

54

37

9.12679379727         

1.19942226712

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

6 9y  Доходи населен-
ня, млн. грн. 

54

39

2757226633220       

13177903784330

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

7 10y  Наявні доходи в 
розрахунку на 
одну особу, грн. 54

310

9.4392112869       

6.191907.65801

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

8 11y  Середньомісячна 
зарплата, грн. 

54

311

823.6297.14289        

255046.8292

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

9 12y  Кількість зайня-
тих, тис. осіб 

54

312

8.195903.18612         

5.64072.44680

ee

ey

×−×−
−×+=

 

10 13y  Кількість зареєс-
трованих безро-
бітних на кінець 
періоду, тис. осіб 

54

313

9.576803.1300      

224.94002.3739

ee

ey

×+×+
+×−−=

 

11 14y  Викиди шкідли-
вих речовин в ат-
мосф. пов., тис. т 54

314

5.2363869.3172       

6.3479059.4500

ee

ey

×−×+
+×+=

 

[*: звіти STATGRAPHICS Plus for Windows; авторська розробка] 
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3. Аналіз якості регресійних залежностей. Для поглибленої оцінки 
придатності віднайдених багатофакторних регресій з метою обґрунту-
вання рішень щодо розвитку технологічної структури української еко-
номіки потрібно проаналізувати статистичні показники адекватності мо-
делей табл. 1. Розраховані програмою STATGRAPHICS Plus for Win-
dows значення статистичних критеріїв адекватності регресійних моде-
лей наведені у табл. 2, 3. 

Таблиця 2 

ЯКІСТЬ РЕГРЕСІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

Ім’я 
по-
каз-
ника 

Статистичні критерії адекватності моделі 
Рекомендації 

засобу 
StatAdvisor 

R-squa-
red, % 

R-squared 
(adjusted for 

d.f), % 

Mean 
absolute 

error 

Lag 1 resi-
dual auto-
correlation 

3y  98.4849 98.2008 690.704 -0.223173 - 

4y  85.3564 82.6107 17989.5 0.301039 видалити 3e  

5y  99,1394 98,9408 1164,98 0,192019 видалити 5e  

6y  81,1727 77,4073 4765,58 -0,0574564 видалити 3e  

7y  78,1702 73,8042 6417,5 0,0413709 видалити 3e  

9y  97.9252 97,5361 38727,9 0,127592 - 

10y  98,7415 98,5056 518,222 -0,269014 - 

11y  99,0633 98,8877 54,6279 -0,176038 - 

12y  87,4225 85,0642 474,784 0,380637 - 

13y  88,3765 86,1971 112,704 0,290484 видалити 3e  

14y  90,2633 88,4377 594,447 0,332833 видалити 4e  

[*: звіти STATGRAPHICS Plus for Windows; авторська розробка] 

Основним статистичний критерієм адекватності багатофакторної рег-
ресії у програмі STATGRAPHICS Plus for Windows вважається P-Value. 
У віднайдених регресійних залежностях значення цього критерію рівне 

0000.0 , що забезпечує 99% рівень достовірності рівнянь. Розраховані 
величини коефіцієнтів детермінації (2 і 3-я графи табл. 2) близькі до 
100%, що засвідчує тісний зв’язок між показниками у регресіях. Реко-
мендації статистичного консультанта програми із останнього стовпчика 
табл. 2 спрямовані на покращення якості емпіричних умов внеску тех-
нологічної структури економіки у розвиток країни, які базуються на 
аналізі достовірності обчислених коефіцієнтів регресійних рівнянь (див. 
табл. 3). 
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Про рівень статистичної достовірності коефіцієнтів регресійних рів-
нянь табл. 1 можна судити на підставі величини P-Value у відповідних 
клітинках табл. 3. Якщо значення критерію P-Value рівне 0000.0 , то від-
повідний коефіцієнт на 99% є достовірним. При значенні цього критерія 
менше за 05.0  достовірність коефіцієнта регресії не менша 95%, а для 

діапазону 1.005.0 ≤−< ValueP  обчислені коефіцієнти достовірні на не 
менше 90%, що є усталеною мінімальною нормою у регресійному аналі-
зі. Власне рекомендації засобу StatAdvisor у табл. 2 і спрямовані на 
покращення адекватності регресійних залежностей через можливе 
поліпшення достовірності окремих їх коефіцієнтів. 

Таблиця 3 

ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ 

Показник Значення P-Value для коефіцієнта регресії 

ім’я j  0,ja  1,jb  2,jb  3,jb  

3y  3 0,0000 0,0002 0,0000 0,0058 

4y  4 0,0000 0,8927 0,0000 0,3034 

5y  5 0,0000 0,0623 0,0000 0,6222 

6y  6 0,0007 0,6741 0,0000 0,2258 

7y  7 0,0024 0,7783 0,0000 0,7538 

9y  9 0,0000 0,0002 0,0000 0,1575 

10y  10 0,0000 0,0001 0,0000 0,0884 

11y  11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0303 

12y  12 0,0000 0,0740 0,0001 0,0000 

13y  13 0,0004 0,2434 0,1211 0,0000 

14y  14 0,3207 0,0000 0,4515 0,0000 

[*: звіти STATGRAPHICS Plus for Windows; авторська розробка] 

Висновок 
Отримані багатофакторні регресії залежності показників соціально-

економічного розвитку України від інтегральних індексів абсолютного 
поширення ТУ в українськів економіці придатні для застосування у 
сфері технологічного прогнозування. 
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Is considered economic and mathematical methods and models used by scientists 
when performing researches of supply and demand of labor. It is offered the 
classification of these models and their examples are given. 

Ключові слова – ринок праці, попит робочої сили, пропозиція робочої сили, 
безробіття, економіко-математичні моделі. 

Вступ 
Як показує практика, ефективне функціонування ринку праці 

можливе лише за умови державного втручання у ці процеси. Таке 
втручання необхідне для забезпечення соціального спрямування 
вказаних процесів. Державна політика зайнятості тільки тоді принесе 
позитивні результати, коли державним керівним органам буде відомий 
точний стан національного і регіональних ринків праці, перспективи 
їхнього розвитку та можливі варіанти вирішеня проблем, що виникають 
на цих ринках. Допоможе у виробленні такої політики використання 
економіко-математичних методів та моделей, які можна застосувати при 
оцінюванні стану та прогнозуванні ринку праці, визначенні тенденцій 
зміни попиту і пропозиції на ньому, порівняльному аналізі ситуації, що 
склалася на різних ринках робочої сили. Тому актуальними є наукові 
дослідження економіко-математичних моделей, які стосуються 
дослідження попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці. 

Виклад основного матеріалу 
З формуванням ринкових відносин в Україні та Польщі появились 

негативні наслідки, які їх супроводжують. Не оминули негативні явища 
і сферу праці. Появилось безробіття, зросла диференціація доходів 
населення, багато людей почули себе соціально незахищеними на ринку 
праці. Актуальними для українських і польських науковців стали 
дослідження цієї сфери, зокрема ринку праці. Більшість проблем на 
цьому ринку виникають внаслідок невідповідності попиту і пропозиції 
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праці. Тому наукові дослідження ринку праці передовсім мають бути 
зосереджені на вивченні попиту і пропозиції робочої сили, 
порівняльному аналізі співвідношенні між ними, виробленні такої 
політики зайнятості, яка б сприяла усуненню дисбалансу між цими 
чинниками. Найкраща ефективність цих досліджень буде у випадку 
використання економіко-математичних методів та моделей.  

До дослідження попиту і пропозиції на ринку праці можна підходити 
аналогічно як до будь-якої проблеми економіки і використовувати 
загальновідомі економіко-математичні методи та моделі, а можна 
ураховувати специфіку предметної області і застосовувати такі підходи, 
які придатні тільки для моделювання саме попиту і пропозиції робочої 
сили. До перших з цих моделей відносяться економетричні, 
інтерполяційні, екстраполяційні, імітаційні, таксономічні, різноманітні 
моделі прогнозування і багато інших. Наприклад, для прогнозування 
певного показника можна скористатись якоюсь, приблизно визначеною 
з використанням графічного методу, аналітичною функцією тренду. 
Причому невідомі коефіцієнти цієї функції можна оцінити одним з 
методів: найменших квадратів, Брауна чи іншим. 

До специфічних відносяться, наприклад, моделі природного руху 
населення, відтворення трудового потенціалу, природного рівня 
безробіття та ін. Наприклад, для розрахунку майбутньої чисельності 
населення певного віку можна скористатись відповідними моделями 
демографічної статистики. 

Всі економіко-математичні моделі попиту і пропозиції на ринку праці 
можна поділити на три групи. До першої з них можна віднести моделі 
попиту робочї сили. Порівняно з іншими двома групами, таких моделей 
є найменше. Традиційними моделями цієї групи є ті, що стосуються 
кількості і структури вільних робочих місць. В якості прикладу 
специфічної з таких моделей можна назвати прогнозну модель  
розрахунку кількості фізичних і економічних робочих місць на основі 
даних про обсяги основних фондів [1]. Багато моделей цієї групи  
стосуються попиту робочої сили у певних сементах ринку праці. Це, 
наприклад, моделі потреби медсестринського персоналу, вчителів, 
менеджерів чи інших спеціалістів у певному місті чи регіоні, методи 
побудови функції попиту на трудові ресурси тощо. Деякі з таких 
моделей і їх бібліографія наведені в роботі [2].  

Найбільшою з цих груп є моделі пропозиції робочої сили. Серед таких 
моделей можна назвати балансові моделі руху населення і трудових 
ресурсів, які можуть бути закритими чи відкритими, дискретними чи 
неперервними, а також такими, що володіють марківською властивістю 
чи не володіють нею. До цієї групи також відносяться моделі 
відтворення робочої сили і трудових ресурсів, у яких враховується вік, 
стаж роботи, освіта, кваліфікація і стан здоров’я працівників. При цьому 



Даріуш Скорупка1, Василь Приймак2 96

їхній рівень кваліфікації моделюється як функція визначеного рівня 
життя і розвитку соціальної інфраструктури. Чисельна група моделей, 
що відносяться до цієї групи є моделі, які відображають певні сторони 
потенційних працівників. Це стосується освіти, кваліфікації, здоров’я, 
підприємливості та інших характеристик трудового потенціалу. 

Окремою підгрупою з моделей пропозиції робочої сили є моделі, що 
стосуються оцінювання, прогнозування і регулювання безробіття. Як 
відомо, безробіття є великим соціальним злом і тому на вирішення цієї 
проблеми спрямована увага багатьох науковців. Для його моделювання 
використовують як класичні економіко-математичні моделі, так і 
специфічні. Досить поширеними класичними моделями серед них є такі, 
що ґрунтуються на методах кореляційного, регресійного, кластерного 
факторного аналізу та ін.  

Найбільше специфічних методів розроблено для оцінювання 
природної норми безробіття. Їх можна поділити на дві підгрупи. Методи 
першої з цих підгруп за своєю суттю є чисто статистичними. Вони 
обмежуються розглядом властивостей часового ряду рівня безробіття, 
тобто використовують невеликі обсяги первинної інформації, яка 
стосується тільки наявного безробіття. Друга з цих підгруп містить 
методи, які окрім інформації про безробіття використовують дані про 
величини інших макроекономічних чинників. Детальний опис цих 
моделей подано в роботі [3]. 

 Третя з цих груп містить моделі, які одночасно стосуються попиту і 
пропозиції робочої сили, співвідношення між ними. Серед них також є 
як традиційні, так і нетрадиційні. Прикладом моделі другої з цих 
підгруп може бути структурна модель параметризації потреби у 
спеціалістах та оптимізації стуктури їх підготовки [3]. 

ІІІ. Висновки 
Таким чином, для дослідження попиту і пропозиції робочої сили 

науковцями розроблено класичні і специфічні економіко-математичні 
методи і моделі, за допомогою яких можна оцінити, відрегулювати і 
спрогнозувати ці параметри ринку праці. Впровадження у практику 
розглянутих моделей дасть змогу поліпшити стан цього ринку.  
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Basic laws of equilibrium econometrics are analyzed. The usion of polimetric 
method for the resolution of this problem is discussed.  Peculiarities of this concept 
is analyzed too.  

Ключові слова – рівноважна економетрика, закони Хікса, принцип ле Шательє 
– Самуельсона, поліметричний аналіз, еволюційні системи.  

Вступ  
В теоретичній та математичній фізиці досить вдалим є застосування 

поліметричного аналізу для аналізу «старих» наук та створення «нових» 
[1]. Одним з таких методів, що базується на  розширенні принципу 
спостережуваності Релея та його формального квантово-механічного 
розширення, відомого як принципу невизначеності [2].  Цей підхід 
дозволив доволі просто об’єднати в єдину систему основні закони 
фізики та теорії інформації [1]. Ця теорія отримала назву теорії 
інформаційно–фізичних структур [1]. Тому доцільно було використати 
цей підхід для «ревізії» форми запису економічних законів [1, 3], що й 
було реалізовано на прикладі рівноважної економетрики [4]. Цю теорію 
було названо узагальненою економетрикою [1], хоча можна було б 
назвати і теорією інформаційно–економічних структур. В даній роботі 
наведемо основні аспекти цієї теорії. 

Основні результати  
Отже, як приклад використання поліметричного методу наведемо 

узагальнену економетрику. Порівняно з фізикою та теорією інформації 
ця наука здається простішою, але якби це було так, тоді не було б так 
багато соціальних катаклізмів, які так часто вражають історію людства 
[3]. 

Класична економетрика [3] включає до свого складу в основному 
методи статистичного та факторного аналізу та закони типу Вальраса-
Леонтьєва (для еволюційних систем) та фон Неймана-Маркса (для 
“революційних” систем). Однак сучасний рівень розвитку суспільства 
вимагає більш прогресивних теорій, про що свідчать дослідження Б. 
Гаврилишина [1]. В сучасній економіці треба обов’язково враховувати 
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такі чинники, як екологія, соціологія, психологія та ін., тобто 
благодатне поле для використання поліметричного підходу. 

Спочатку введемо нову термінологію: zi – загальний випуск продукції 
і-ої галузі; zij  – загальний випуск продукції і-ої галузі, яка споживається 
j-ою галуззю; сі – попит на і-ий продукт; aij - постійні коефіцієнти 
витрат і-го продукту на одиницю випуску j-ої галузі; ω - заробітна 
плата; qі – прибуток в розрахунку на одиницю продукції, що 
випускається в і-ій галузі; an+1,i – коефіцієнти трудових витрат в і-ій 
галузі.  

Система рівнянь балансу і випусків всієї продукції в системах 
леонтьєвського типу [3]: 

)....1(;
1

niczaz
n

j
ijiji =+=∑

=
                    (1) 

Система рівнянь балансу цін, заробітної плати та прибутку: 

).,...1(;
1

,1 niqapap
n

j
iinjjii =++= ∑

= + ω             (2) 

В системах леонтьєвського типу є спареність між випусками та цінами 

в тому сенсі, що матриця коефіцієнтів { ija } підсистеми для визначення 

цін отримується транспонуванням матриці {
ij

a } підсистеми для 

визначення випусків. Обидві підсистеми мають загальні алгебраїчні 
властивості, тому надалі можна користуватись однією половиною 
рівнянь. 

Леонтьєвська система є частковим випадком  системи загальної 
рівноваги Вальраса, що складається з чотирьох груп рівнянь [3]: 

І – функції ринкової пропозиції на товари; 
ІІ – функції ринкового запиту на товари; 
ІІІ – рівняння запиту та пропозиції для товарів та факторів; 
ІУ – рівняння, які зв’язують ціни з виробничими витратами. 

У моделі Вальраса функції пропозиції для факторів та функції запиту 
на товари даються теорією граничної корисності в термінах цін. В 
леонтьєвській моделі нема аналогів для цих функцій, оскільки вектор 
кінцевого попиту (с1,…сn) та заново створені вартості 

),...( ,111,1 nnnn qaqa ++ ++ ωω  є параметрами. Випуски визначаються 

незалежно від цін, що даються рівняннями цін затрат. Ця незалежність 
та припущення про постійність технічних коефіцієнтів обумовлює 
простоту леонтьєвської моделі.  

Наведемо основні закони рівноважної економетрики [3]. 
Перший закон Хікса. Надлишковий попит від нульового продукту до j-

го обумовлює збільшення відношення рівноважної ціни j-го продукту 
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до рівноважної ціни нульового продукту, за виключенням того випадку, 
коли товар j є вільним. 
Другий та третій закони Хікса в слабкій формі. Нехай в результаті 

зсуву пріоритетів від нульового товару до j-го в нерозкладуваній 
системі 1′  відношення ціни будь-якого товару до ціни нульового 
товару не зменшується; окрім того, нема жодного товару, для якого б це 
відношення виросло б у більшій пропорції, як для j-го товару. 
Другий та третій закони Хікса в сильній формі. В результаті зсуву 

пріоритетів від нульового товару до j-го в сильно нерозкладуваній 
системі 1′  рівноважна ціна будь-якого товару по відношенню до ціни 
нульового товару зростає в меншій пропорції, ніж ціна j-го товару. 
Принцип Ле Шательє – Самуельсона. Нехай виконується умова 

сильної валової замінюваності. Зростання ціни будь-якого товару з 
номером j > m, що обумовлене зсувом пріоритетів, зміною запиту 
нульового товару до j-го (де j> m), для випадку, коли ціни всіх товарів з 
номерами (1,…m) підтримуються постійними (завдяки пристосуванню 
пропозиції кожного іх цих товарів), виявляється меншим, ніж зростання 
ціни такого ж товару при такому ж зсуві пріоритетів для випадку, коли 
пропозиція одного із згадуваних n товарів, скажімо, товару з номером 
m, не пристосовується і, відповідно, ціна m-го товару може змінитись.  

Окрім рівноважних економетричних моделей є ще й моделі 
економічного росту. Це моделі Сміта, фон Неймана, Кондратьєва та ін. 
Однак для ілюстрації можливості застосування поліметричного підходу 
до економетрики нам достатньо буде й рівноважного випадку [1,4]. 

Тепер розглянемо, як можна в даному випадку перейти до 
представлень поліметричної міри. Візьмемо першу половину рівнянь (1) 
леонтьєвської моделі. Введемо обернені економетричні параметри: 

.;; 321

iji
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k ===                        (3) 

Узагальнені економетричні параметри тоді мають вигляд: 

.;; ijjijjiijjiij yzYcbBzkk ===                   (4) 

В цілому ці параметри можуть бути як числами так і функціями [3].                          
Узагальнене економетричне рівняння можна записати так: 

),()()( 21 ijijij BFYFkF +=                                 (5) 

де Fi – функціональна залежність.  
В лінійному випадку  

ijijij BYk +=                                 (6) 

або 

.jimnijji cbyzzk +=                                   (7) 
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При i = j = m = n  маємо 
.~ bcyzkz +=                                      (8) 

Мінімізуючи ці співвідношення дістанемо: 

;
~

1A
dk

zd

dy

dz == ;2A
dz

dc

db

dk == .
~

3A
dy

dc

db

zd =−=            (9) 

Розв’язуючи ці рівняння отримаємо 

   ;
10
yAzz +=             ;

20
zAcc +=  

;~~
10
kAzz +=              ;~~

30 bAzz +=         (10) 

;
20
bAkk +=              .3yAcc o −=  

Тобто маємо лінійні закони збереження кількості витрат, попиту та 
оберненозв’язаних величин. Ці закони працюють у визначеній 
конкретній області. Як легко бачити, співвідношення (10) є і лінійним 
узагальненням законів Хікса та принципу Ле Шательє – Самуельсона. 
Більш складні залежності отримуються зі співвідношень виду 

dcdbdyzddzdk ⋅+⋅=⋅ ~                          (11) 

або в узагальненому вигляді - 

.ijijij dBdYdk +=                                (12) 

Із рівняння (3.115) у спрощеному вигляді ми можемо отримати 
співвідношення   

1
~ Ldyzddzdk +⋅=⋅ ,                               (13а) 

2
Ldcdbdzdk +⋅=⋅ ,                               (13б) 

3

~ Ldcdbdyzd +⋅=⋅ ,                              (13в) 

де L1, L2, L3 – константи. 
Розв’язки рівнянь (13) складніші від розв’язку рівнянь (9) – (10). В 

загальному випадку вони мають вигляд: 

0 1 0 1 1 1 2 1; ( , ) ( , , )k k A y z z A F L z A F L z y′= + = + +% %

% % .         (14) 

Тобто в співвідношеннях типу (13), на відміну від співвідношень 
(10), можна й врахувати невеликі зміни будь-якого з 
економетричних параметрів та описувати й динамічні системи.  

Висновок 
Отже, в даній роботі наведена поліметрична економетрична модель, яка 
дозволяє доволі просто записати основні закони економетрики.  
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Dividend policy is an important part of financial policy. It affects the state of the 
market, its position among investors and traders. The article deals with theoretical 
approaches to selecting the type of dividend policy, analyzed the mechanism of 
dividend payments to shareholders. 

Ключові слова – фондовий ринок, компанія, дивіденди, політика, дохід, 
прибуток, акція, акціонер. 

Вступ 
Участь акціонерів в управлінні компанією потребує особливої уваги, 

оскільки прийняття рішень та вибір стратегії розвитку вимагає 
узгодженої позиції акціонерів та вищого керівництва, думки яких 
можуть суттєво відрізнятися. Однією із найважливіших проблем 
діяльності компанії є планування розподілу отриманих прибутків для 
розширення бізнесу або виплати дивідендів. Тому вибір ефективної 
стратегії розподілу прибутків є актуальною проблемою.  

Виклад основного матеріалу 
Неефективне управління компанією, зазвичай, призводить до 

низького рівня ціни її акцій на фондовому ринку, що  привертає увагу 
потенційних покупців. Купівля акцій може здійснюватися як за згодою 
діючого керівництва, так і без його відома.  

Часто рядові акціонери не в змозі вплинути на поліпшення 
управління компанією, тому для цього необхідні активні скоординовані 
дії окремих осіб або цілих груп.  

Є тільки два основних питання, на які акціонери повинні звернути 
свою увагу [2]: 

1. Чи керівництво компанії є достатньо ефективним? 
2. Чи інтереси середньостатистичного акціонера отримують 

належне визнання? 
Питання акціонерів до керівництва виправдані, якщо результати 

компанії, по-перше, незадовільні самі по собі, по-друге, гірші, ніж в 
іншої компанії у схожій ситуації, і по-третє, зумовили низький рівень 
курсу акцій впродовж тривалого періоду. 
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У минулому дивідендна політика була частим приводом для 
суперечок між рядовими (міноритарними) акціонерами і керівництвом 
компанії. Загалом, такі акціонери зацікавлені у більш щедрих 
дивідендах, в той час як керівництво воліє інвестувати кошти в бізнес, 
«для зміцнення позицій» компанії.  

З теоретичної точки зору реінвестування прибутку цілком 
обґрунтовано, оскільки може привести з часом до істотного його 
зростання. Однак ця позиція має противників, які так аргументують свої 
погляди. 
• Прибуток «належить» акціонерам, і вони мають повне право на те, 

щоб отримувати дивіденди в розумних межах. 
• Багатьом акціонерам дивіденди потрібні для підтримання свого 

рівня життя. 
• Прибуток, який вони отримують у вигляді дивідендів, - це «реальні 

гроші», в той час як гроші, які залишилися у компанії, не обов'язково 
набудуть для акціонерів реальної цінності в майбутньому. 
Подібні аргументи настільки поширені й так сильно привертають до 

себе увагу, що фондовий ринок, як правило, більше підтримує компанії, 
які виплачують щедрі дивіденди, ніж компанії, які або зовсім не 
виплачують, або ж виплачують відносно невеликі дивіденди. 

За останні десятиліття теорія «прибуткового реінвестування» 
зміцнила свої позиції. Чим більші попередні темпи зростання прибутку, 
тим більшою є готовність інвесторів і спекулянтів приймати політику 
низьких дивідендів. Про справедливість цього факту говорить та 
обставина, що для багатьох компаній темпи зростання дивідендів - або 
навіть повна відсутність їх виплат - взагалі ніяк не позначаються на 
курсі акцій. 

Оцінка фондовим ринком політики виплати компанією грошових 
дивідендів відбувається наступним чином. Якщо основний акцент ринку 
не робиться на факторі зростання, то акції оцінюються як «дохідні»; 
таким чином, дивідендна прибутковість зберігає своє довгострокове 
значення як визначальний фактор при оцінці ринкової вартості акцій і 
розраховується так: 

100%Д
КВД

ЧП
= ⋅

, 

де КВД - коефіцієнт виплати дивідендів, Д - виплата дивідендів на одну 
акцію, ЧП – чистий прибуток на одну акцію. 

З іншого боку, якщо акції можна чітко віднести до категорії «акцій 
зростання», то їхня оцінка ринком спирається на очікувані темпи 
зростання прибутку. 

КР ПК КУ= ⋅ , 
де КР - коефіцієнт реінвестування; ПК - прибутковість капіталу; 
КУ  - коефіцієнт утримання. 
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ЗП
ПК

ВК
= , 

де ЗП - загальний прибуток, ВК - власний капітал. 

100%
П Д

КУ
П

−= ⋅ , 

де П - прибуток на одну акцію. При цьому коефіцієнт виплати 
дивідендів у розрахунках практично не враховується. 

Хоч така система й характеризує сучасний стан на фондовому ринку, 
проте її не можна використовувати як чітке керівництво при операціях з 
усіма, принаймні, з більшістю, звичайних акцій. По-перше, багато акцій 
займають середню позицію між цими двома категоріями акцій. Важко 
сказати, скільки уваги слід приділяти фактору росту в таких випадках, і 
думка фондового ринку щодо цього питання може радикально 
змінюватися з року в рік. По-друге, здається парадоксальним той факт, 
що ринок вимагає від компаній більш низьких темпів зростання 
прибутку, вважаючи, що вони повинні виплачувати більші грошові 
дивіденди, хоча це не завжди так. 

Дослідження фінансових менеджерів Роберта Арнотта і Кліффорда 
Аснесса виявили, що при низьких поточних дивідендах, майбутні 
доходи корпорацій також будуть низькими, а у випадку високих 
нинішніх дивідендів – високі майбутні доходи. У більше ніж 10-річний 
період, середня швидкість росту доходів, при високих дивідендах, 
склала у 3,9 разів більше, ніж при низьких [1]. 

Професори Колумбійського університету бізнесу Дорон Нісим та 
Амір Зів з’ясували, що компанії, які підвищують виплати по дивідендах 
мають не тільки кращу дохідність від акцій, «збільшення дивідендів 
пов'язане з (більшою) майбутньою прибутковістю, принаймні чотири 
роки після зміни дивідендів» [3]. 

Тому, акціонери повинні вимагати від керівництва своєї компанії або 
нормальних грошових дивідендних виплат (у розмірі, скажімо, дві 
третини від прибутку), або чітких доказів того, що реінвестований 
прибуток забезпечує задовільні темпи зростання прибутку в розрахунку 
на одну акцію. Такі докази повинні надаватися у випадку, якщо 
компанію можна чітко віднести до категорії прибуткових компаній. 
Проте, в багатьох випадках низькі дивідендні виплати є головною 
причиною того, що курс акцій нижчий від справжньої вартості. У цьому 
випадку акціонери мають повне право детально вивчити стан справ у 
компанії і навіть висловити невдоволення. 

Акціонеру важливо розуміти різницю між справжніми дивідендами у 
вигляді акцій і дробленням акцій. Як правило, замість однієї старої акції 
в обіг випускаються дві або три нові. Емісія нових акцій ніяк не 
пов'язана з реінвестуванням отриманого в минулому прибутку. Мета 
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дроблення – встановлення нижчої ринкової вартості однієї акції. 
Вважається, що нижчий ціновий рівень зручніший для акціонерів. 

Дроблення акцій може проводитися за рахунок операції, яка 
технічно також може називатися виплатою дивідендів у вигляді акцій. У 
цьому випадку нерозподілений прибуток переводиться на рахунок 
акціонерного капіталу. Можливий також варіант, простої зміни номі-
налу без зміни стану рахунку акціонерного капіталу в балансі компанії. 

Справжніми дивідендами у вигляді акцій слід називати такі 
дивіденди, які виплачуються акціонерам як матеріальне свідоцтво 
конкретного прибутку, реінвестованого в бізнес в недавньому минулому 
– скажімо, за попередні два роки. Відповідно до прийнятої зараз 
практики, компанія переводить певну величину прибутку на рахунок 
акціонерного капіталу. У більшості випадків розмір дивідендів у вигляді 
акцій порівняно малий – не більше 5%.  

Переваги політики періодичних виплат дивідендів у вигляді акцій 
цілком очевидні в порівнянні зі звичайною практикою державних 
компаній, які виплачують значні дивіденди в грошовій формі, що потім 
значною мірою повертається назад в компанію у вигляді плати за 
випуск нових акцій, які акціонери купують, використовуючи права 
підписки на них.  

Акціонери можуть заощадити пристойну суму, якщо скористаються 
дивідендами у вигляді акцій замість отримання грошових дивідендів і 
прав на купівлю акцій. 

Висновок 
Компанії які хочуть отримати стабільний результат повинні постійно 

модернізувати свої потужності, продукцію, програми підготовки 
управлінського персоналу, взаємини між співробітниками. Зміна 
методів проведення фінансових операцій та ефективна дивідендна 
політика може суттєво покращити рейтинг компанії і збільшити 
прибутки. 
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Розглянуті теоретичні та методологічні основи розширення 
просторово-часової комп'ютерної імітаційної моделі динаміки лісу і 
клімату під назвою LANDIS-II. Розширення вводить індивідуальні та 
соціальні процеси людини, які впливають і знаходяться під впливом, іншими 
словами, спільно еволюціонує з динамікою лісу і клімату. Спочатку буде 
описана нова концепціалізація під назвою "Соціальна-екологічна складна 
адаптивна система". Потім буде описаний новий підхід до моделювання 
індивідуальної і соціальної поведінки людини під назвою "Самоорганізоване 
соціальне та індуктивне еволюційне навчання". І концепціалізація, і підхід 
вимагають конкретної методології моделювання, а саме багатоагентного 
моделювання, яке також буде описано. Стаття закінчується описом стану 
розробки розширення. 
Keywords - complex adaptive systems, LANDIS-II, mental models, multi-agent 
modeling, SE_CAS, social-ecological systems, and SOSIEL. 

I. Introduction 
Social-ecological (SE) problems gained worldwide attention towards the 

end of the 20th century as evidence began to mount that humans had become 
a major influence in planet-wide evolutionary change, destabilizing the very 
ecological processes essential for human well-being [5]. SE problems are a 
subset of problems faced by humanity that are produced through SE 
interactions. An example of an SE problem is deforestation, which results 
from mismatches between social (e.g., land use, harvesting, disturbance 
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suppression) and climate and ecological (e.g., regrowth, biosequestration) 
processes. 

What contributes to the challenge of understanding and resolving SE 
problems, such as deforestation, is the multitude of interacting and 
spatiotemporal factors, both biophysical (e.g., droughts, soil erosion, fires) 
and socioeconomic (e.g., culture, demographics, institutions), that contribute 
to producing them. The problem is further complicated by the coevolutionary 
nature of human-forest-climate interactions, where forest ecosystems adapt to 
changes in climate and human activity and humans adapt to changes in forest 
ecosystems and climate. 

An extension, called the Social Human Extension (SHE), is currently 
being developed for LANDIS-II [3], a spatiotemporal forest landscape model 
that simulates broad-scale landscape dynamics, generated by succession, seed 
dispersal, carbon and climate interactions, inter- and intra- species 
competition, and a variety of disturbances (e.g., fire, windthrow, insects). 
SHE introduces individual and social human behavior into LANDIS-II that 
allows researchers to explore context-specific coevolutionary human-forest-
climate interactions and search for sustainable forest use and management 
practices. 

This paper describes the theoretical and methodological foundations of 
SHE, namely, the new Social-Ecological Complex Adaptive System 
(SE_CAS) framework [4] for conceptualizing, modeling, and analyzing SE 
systems and the Self-Organizing Social and Inductive Evolutionary Learning 
(SOSIEL) approach [4] to modeling the social human component of SE 
systems. 

II. The Social-Ecological Complex Adaptive System (SE_CAS) 
Framework 

Existing SE frameworks have played and continue to play an important 
role in advancing our understanding of SE problems. However, comparative 
analysis of SE frameworks has shown that the majority of them take a 
unidirectional (either social or ecological) perspective, lack temporal (let 
alone spatiotemporal) dynamics, and do not provide enough guidance as to 
how to implement them within a research agenda nor how to integrate 
missing subcomponents. These shortcomings limit their usefulness in 
studying SE systems and often reduce their role to static visual 
representations. 

There is an evident need for a unifying SE framework that is general 
enough for comparative and powerful enough for domain-specific research. 
The absence of such a framework limits progress towards the development of 
a more comprehensive body of knowledge and theory, as it hinders our 
ability to identify generalities and assess the significance of isolated findings. 
A unifying SE framework would enable greater collaboration and 



Garry G.Sotnik 108 

comparative analysis, allowing for a better understanding of SE problems and 
their solutions. 

The Social-Ecological Complex Adaptive System (SE_CAS) framework 
[4] was developed to meet the following set of criteria: (1) to clearly define 
an SE system; (2) allow for equal treatment of social and ecological 
components, with bidirectional interactions; (3) allow for multi-scale 
structure and cross-scale bidirectional interactions; (4) allow for process-
based spatiotemporal dynamics; (5) allow for an evidence-theory connection; 
(6) allow compatibility with prominent existing SE frameworks; (7) provide 
guidance and direction; and (8) reflect the foundations of complex adaptive 
systems (CASs). 

The SE_CAS framework provides a clear definition of an SE system. The 
term “system” in the term “SE system” refers to a set of two or more 
elements and the meaningful relations among them. The term “social” refers 
to a population of organisms under study and the processes that guide their 
interactions among themselves, while the term “ecological” refers to the other 
relevant populations of organisms and/or abiotic elements and/or processes 
that the population of organisms under study interacts with. The term “social-
ecological” refers to the interactions involving both social and ecological 
elements. Therefore, an SE system is a system of one or more populations of 
organisms interacting among themselves and, in some cases, with abiotic 
elements and/or processes. In our context, the population of interest is human 
and therefore, in this paper, an SE system is a system of one or more humans 
interacting with other populations of organisms and, in some cases, with 
abiotic elements and/or processes. 

The social system is a subsystem of the ecological system and both are 
subsystems of the SE system. Examples of biotic elements of an ecological 
subsystem are trees, fish, and so on, while examples of abiotic 
elements/subsystems of an ecological system include the climate, 
groundwater systems, and so on. Abiotic subsystems may also be or include 
technical subsystems, such as irrigation systems or mills, and it is up to the 
researcher to decide whether to consider a technical subsystem as part of the 
social or ecological component of an SE system. 

The elements and processes that make up an SE system are context-
specific and are determined by the problem of interest. Therefore, SE systems 
are defined by specific SE problems, by the interacting social, ecological, and 
SE processes that produce these problems, and by the interacting 
heterogeneous elements that generate these processes. The following three 
steps may be followed in defining an SE system: 
1. Identify the SE problem; 
2. Identify first the social, ecological, and SE processes that significantly 

influence and are significantly influenced by the SE problem and then 
the interacting elements that generate these processes; and 
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3. Identify first the social, ecological, and SE processes that significantly 
influence the SE problem, but are not significantly influenced in return, 
and then those elements through which these processes influence the SE 
problem. 

The boundary of an SE system may then be defined by the distinction 
between what is endogenous and exogenous to the SE system. Everything 
relevant that is generated endogenously is inside the system, while everything 
relevant that is generated exogenously is outside the system and comprises its 
environment. 

The SE_CAS framework also provides the following three principles that 
build on the theory of CASs and provide the basis and guidance for 
conceptualizing, modeling, and analyzing SE systems.  
1. Systemhood – SE systems are first and foremost systems with a large set 

of social and ecological elements and meaningful relations within a 
complex environment; 

2. Complexity – SE systems are complex, with complexity produced by 
decentralized, feedback- and synergy- producing interactions; and 

3. Adaptivity – SE systems are adaptive, with adaptivity produced by 
fitness-improving processes. 

In order to analyze SE CASs, we need capable tools that can adequately 
capture their characteristics and go beyond identifying patterns of behavior 
by ascertaining their cause of origins. Scientists utilize various models to 
assist in analysis. Qualitative models (based on verbal descriptions) are 
infinitely flexible, but lack precision and therefore are difficult to validate. 
Quantitative models gain precision, but lose flexibility. Quantitative models 
vary in sophistication, from basic look-up tables, to those that model 
complexity over space and/or time implicitly, and to those that model it 
explicitly. Which type of model to use depends on how much of the 
complexity needs to be captured in the analysis for an SE problem. Not many 
available tools have the capability to adequately capture higher levels of 
complexity.  

So far, only simulation-based methods (and the mixed methods that 
incorporate them) have the ability to capture both the spatiotemporal 
properties of SE systems and the processes that produce them. Equation-
based methods are still applied in the study of SE systems and are explored 
through stability analysis. However, stability analysis is intended for linear 
systems and not for non-linear systems, such as SE systems, which mostly 
live out of, if not far from, equilibria. 

However, even simulation-based methods differ. Simulation-based 
methods that are purely (or mostly) equation-based (e.g., stock and flow 
modeling, which relies on differential equations) may capture the 
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nonlinearity, but not the heterogeneous or adaptive nature characterizing the 
structure and behavior of SE systems. In a review of simulation-based 
methods [2], the multi-agent (MA) method was identified as the only one 
capable of sufficiently capturing both the relevant decision-making and 
ecological and biophysical phenomena driving land-use and land-cover 
change. The SE_CAS framework is fully compatible with the MA method. In 
fact, it requires the MA method for its implementation. 

MA models have their roots in cellular automata and usually consist of a 
population of agents interacting among themselves and with their 
environment. In MA models, micro-level properties of and local interactions 
among agents produce macro-level properties and interactions that, in turn, 
influence micro-level properties and interactions, which then produce macro-
level properties and interactions, and so on. MA models introduce a level of 
flexibility that is unprecedented in equation-based models. For example, MA 
models can reflect spatiotemporal heterogeneity, multi-scale structure, actor 
cognition, and IF/THEN-type of conditionality, as well as produce novelty, 
evolutionary and out-of-equilibrium dynamics, and emergent properties, all 
of which are inherent properties of SE systems. Simultaneously, MA models 
can easily include equations, and often do. 

III. The Self-Organizing Social and Inductive Evolutionary Learning 
(SOSIEL) Approach 

The SE_CAS framework [4] is compatible with a large variety of MA 
approaches to modeling social human behavior. SHE, the extension being 
developed for LANDIS-II [3], is designed according to a set of principles set 
forth in the Self-Organizing Social and Inductive Evolutionary Learning 
(SOSIEL; pronounced: so·cial) approach [4] to modeling social human 
behavior. The approach provides guidance in modeling a generic MA social 
human (sub)system that may be tailored to any resource use and/or 
management context, such as a coastal fishery, a community-managed forest, 
a groundwater system, or an irrigation system. 

The name of the approach reflects its foundations and characteristics. The 
term self-organizing emphasizes the decentralized and localized nature of 
agent interactions and influence and the emergent properties they may 
produce. The term social highlights the possibility of social interactions, 
social learning, and social outcomes, such as the emergence of new 
institutions and collective actions. The term inductive links the approach with 
the mental model architecture that was developed by John F. Holland and 
colleagues [1]. Lastly, the term evolutionary learning connects the approach 
to the family of approaches utilizing evolutionary learning algorithms. 

In addition to being grounded in the SE_CAS framework, the following 
three guiding principles differentiate the SOSIEL approach from other 
approaches: 
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1. The use of soft computing methods to reflect the imprecision and 
uncertainty that is inherent in human cognition. 

2. The use of rules (IF/THEN statements) instead of equations whenever 
possible when modeling social human behavior. This principle is 
supported by an emerging view that, like other organisms, humans use 
simple rules (and not equations) in our decision-making, action-taking, 
and interactions. 

3. The use of rules and processes that have roots in psychology and 
sociology. For example, the genetic algorithm has been shown to be 
capable of replicating human behavior. However, no connection has ever 
been established between the random processes making up the genetic 
algorithm (mutation, cross-over, and replication) and those driving 
human behavior. 

The social human component may include one agent or a heterogeneous 
population of agents, with each agent representing either a decision-making 
individual or a group of individuals, such as a household, a business, a 
governmental agency, or a non-governmental organization, featuring one 
relevant decision-maker. Groups with more than one relevant decision-maker 
are represented with an equal number of decision-making agents. 

Agents are connected through one or more context-specific social 
networks, the structure of and interactions through which are initially 
predefined and coevolve over time. The multi-network structure allows for 
inter-network information sharing and learning. Each agent is represented 
through a set of agent- and context- specific demographic and well-being 
attributes, and a mental model that consists of evolving, agent- and context- 
specific knowledge about themselves and their social and ecological 
environments. Each agent utilizes their mental model in deliberating and 
taking action, and updates it through individual and social processes with 
information from their local environments. A variety of SE situations (e.g., 
the tragedy of the commons) have the potential of emerging during a 
simulation as a result of SE interactions, and, in turn, have the potential of 
stimulating individual and social responses, such as collective action. 

IV. Current State of the Project 
The process of developing SHE is currently transitioning from design into 

implementation, which involves collaboration between researchers at 
Portland State University and Ukrainian National Forestry University on 
knowledge engineering, building SHE, and applying and analyzing the 
results of LANDIS-II+SHE in the context of forest use and management in 
the Carpathian Mountains. 
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V. Conclusion 
Prior efforts to develop an SE framework have fallen short in capturing 

the complex and adaptive nature of SE systems. This has been limiting our 
ability to understand SE systems, as well as identify generalities among 
different ones. The recent development of the SE_CAS framework and the 
SOSIEL approach was an attempt to resolve this issue. The process of 
designing SHE for LANDIS-II relied heavily on the SE_CAS framework and 
the SOSIEL approach and the two were found to provide essential and 
sufficient guidance. The planned implementation of LANDIS-II+SHE in the 
context of forest use and management practices in the Carpathian Mountains 
will further test their usefulness. 
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In current hard social and economic conditions high education establishments of 
Ukraine develop such form of education, science and production integration as 
technoparks. Not all of them are realised in the completed form, but they satisfy 
main features of technoparks. World experience is a good guide for Ukrainian HEE 
that can be aplicated via international cooperation. Public private partnership is an 
intersting technology for developing technoparks.     

Ключові слова – технопарк, інтеграція, наука, освіта, виробництво, вищий 
навчальний заклад 

Вступ 
Інтеграція науки, освіти та виробництва має велике значення для 

забезпечення конкурентноздатності національної економіки й держави в 
цілому. Для України важливо відродити попит на науку як основу 
конкурентноздатності національної економіки. Необхідно поєднати 
освіту, дослідження та інновації шляхом розширення дослідницького 
сектору у вищих навчальних закладах. 

Розвиток інтеграції освіти, науки та виробництва буде сприяти 
прискоренню модернізації науково-освітньої сфери і зниженню хоча б 
частини пов’язаних з нею витрат (у тому числі соціальних), підвищенню 
ефективності використання бюджетних коштів і державного майна, 
поліпшенню вікової структури зайнятих та якості освіти, зростанню 
інноваційної активності. 

 Основний зміст 
Особливою формою науково-технічної співпраці великих 

промислових підприємств (корпорацій), наукових та освітніх закладів, 
дрібних інноваційних компаній є технопарки. Основною тенденцією їх 
розвитку є поступове перетворення у великі організаційні науково-
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виробничі об'єднання на основі створення різноманітних консорціумів 
та промислово-технологічних кластерів. Такі організаційні обєднання 
можуть розвиватися досить автономно, притягуючи все нове та стійко 
реагуючи на зовнішні загрози. 

До основних ознак технопарків належать: 1) створення і продаж 
високотехнологічної наукоємної продукції; 2) регіональна незалежність; 
3) спільне використання учасниками землі та інфраструктури; 4) 
обов’язкове функціонування інкубатора інноваційного бізнесу. 

Найбільш успішним прикладом створення технопарків на основі 
великих університетів є наукові та технологічні парки США, де з 25 
великих університетів 23 мають наукові парки. Всього в країні працює 
140 технопарків та 160 інкубаторів. Крім того, існують наступні моделі 
взаємовідносин [5]: 

• університети створюють технопарки як свій внутрішній 
структурний підрозділ (22 технопарки); 

• університети створюють технопарк як самостійну структурну 
одиницю (11 технопарків); 

• університети підписують контракти з виконавцями інноваційних 
проектів (30 технопарків); 

• університет створює технопарк як спільне підприємство (42 
техпарки); 

• університет створює технопарк разом з державною (урядовою) 
структурою (5 технопарків). 

У світі в якості базової використовується американська концепція 
технопарків. Також саме ця модель більш орієнтована на інтеграцію 
сучасної освіти та виробництва, ніж, наприклад, японська модель 
технополісів, яка більше орієнтована на інтеграцію науки та 
виробництва.  

Все ж, варто відзначити, що зарубіжні освітні заклади швидше ніж 
пострадянські адаптуються до ринкової ситуації і здатні необхідним 
чином задовольнити запити науки та бізнесу, в тому числі виробничих 
підприємств. Прикладом може слугувати прагнення більшості топ-
менеджерів міжнародних компаній отримати ступінь МВА у 
Гарвардському, Стендфорському університетах тощо. 

Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
деяких ВНЗ України представлені в таблиці 1.  

Як видно з таблиці 1, лише деякі з основних ВНЗ в Україні задіяли 
таку форму інтеграції освіти, науки та виробництва як технопарки. З 
наведених прикладів лише НТТУ «КПІ» та НУ «Львівська політехніка» 
мають технопарки. Інші ж розвивають такі форми інтеграції науки, 
освіти та виробництва як центри або інститути інформаційних 
технологій, бізнес-інкубатори тощо. В перспективі за належної 
фінансової підтримки вони також можуть перетворитися на технопарки. 
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Таблиця 1 
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ УКРАЇНИ 
№ Назва ВУЗу Види форм організації організації 

інноваційної діяльності 
1. Київський національний 

університет ім. Тараса 
Шевченко 

Розрахунковий кластер. 

2. Київський національний 
економічний університет ім. 
Вадима Гетьмана 

1. Студентський бізнес-інкубатор 
2. Науковий парк КНЕУ 

3. Львівський національниц 
університет імені Івана 
Франка 

1. Центр інформаційних технологій 
2. Науково-технічний та 

навчальний центр 
низькотемпературних досліджень 

3. Навчальний кластер паралельних 
та розподілених обчислень 

4. Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут» 

Технопарк «Київська політехніка». 

5. Національний університет 
«Львівська політехніка» 

1. Технопарк університету. 
2. Інкубатор-центр. 
3. Проектно-конструкторське 

обєднання ПКО «Політехніка». 
6. Національний університет 

«Харківський 
політехнічний університет» 

1. Центр нових інформаційних 
технологій. 

2. Науково-дослідницький клас-
кластер «Політехнік-125». 

3. Мережева академія Cisco. 
7. Національний авіаційний 

університет 
1. Інститут новітніх технологій.  
2. Головне підприємство обробки 

польотної інформації.  
3. Навчально-науковий центр 

авіаційних тренажерів.  
4. Регіональний тренінговий центр  

JAATO/NAU та ін. 
8. Ужгородський 

національний університет 
1. ТОВ «Технокристал». 
2. Закарпатська філія науково-

виробничого підприємства «Омітех».  
3. МП «Голаб». 
4. Бізнес-центр для надання 

науково-методичних консультацій.  
Джерело: складено авторами на основі [1; 2; 3; 4; 5] 
 
Слід відзначити, що в цілому інноваційний рух в українських ВНЗ 

розвивається шляхом: 1) формування інноваційної системи 
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університетів; 2) збереження та розвитку людського потенціалу 
науково-технічного та освітнього комплексів; 3) розвитку 
фундаментальної науки та важливих прикладних досліджень і розробок, 
та ефективного використання їх результатів; 4) розвитку міжнародної 
співпраці та інтеграції науки, освіти та виробництва. 

Висновок 
Дослідження показало, що українські університети, навіть, в сучасних 

складних соціально-економічних умовах намагаються розвивати 
технопарки як особливу форму інтеграції науки, освіти та виробництва. 
Гарним орієнтиром для розвитку технопарків в Україні може слугувати 
світовий досвід, особливо американський, який можна адаптувати 
шляхом міжнародної співпраці. 

Подальшої розробки потребує така цікава модель взаємовідносин при 
створенні технопарку як університет - державна (урядова) структура, 
коли технопарк створюється у взаємодії університету та держави. Ця 
модель може бути реалізована через технологію державно-приватного 
партнерства. 
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Методи стимулювання діяльності менеджерів 
вищої ланки в Україні 
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A system of incentives to key personnel includes not only cash payments, leave, 
working conditions improvement. Share-based payment as one of the methods of 
long-term stimulation of top managers received significant development in the 
world practice. The use of equity instruments to stimulate management staff 
ensures diversifications of ownership structure increases the efficiency of the 
company, contribute to the stability of the company position on the stock market 
and provides the growth of capitalization. In the article the basic methods of 
financial incentives senior managers are defined. Attention is focused on the 
method of bonuses and the method of options. 

Ключові слова – менеджер вищої ланки, стимулювання на основі акцій, 
програми бонусів, фінансові методи, мотивація. 

Вступ  
Будь-яка діяльність вимагає відповідного управління. Ефективне 

управління передбачає виконання цілого ряду функцій: планування, 
мотивація, контроль та ін. Об'єктом дослідження є функція мотивації, а 
точніше її важлива складова - це стимулювання. На сьогоднішній час 
проблема методів фінансового стимулювання менеджерів вищої ланки 
залишається недостатньо вивченою. Це пояснюється тим, що: по-перше, 
інформація про діяльність компаній, переважно іноземних компаній, 
публікується на іноземній мові і відображена у звітах, опублікованих у 
мережі інтернет; по-друге, якщо брати до уваги діяльність вітчизняних 
компаній, то українські компанії не особливо прагнуть оприлюднювати 
інформацію про методи фінансового стимулювання менеджерів вищої 
ланки. Усі вище згадані проблемні моменти наштовхують на 
необхідність розгляду фінансових методів стимулювання менеджерів 
вищої ланки.  

Основна частина 
Пошук об’єктивної інформації про методи фінансового стимулювання 

менеджерів вищої ланки є необхідним в умовах фінансової кризи. 
Однак, використання в діяльності багатьох компаній концепції 
соціальної відповідальності та соціальної звітності зобов'язує їх робити 
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будь-яку інформацію більш відкритою для публічного доступу. З іншої 
сторони такий вид діяльності має один вагомий ризик – інші компанії-
конкуренти маючи доступ до такої інформації можуть не добросовісно 
використовувати його у власних цілях та перевагах. Відкриття 
інформації для публічного доступу відбувається частково, як наприклад 
компанія «Нібулон». Уважно розглядаючи дану інформацію, розміщену 
на сайті, то зрозумілим є те, що фірма пропонує всім своїм 
співробітникам великі можливості кар’єрного зростання. 

Кар'єрне зростання як метод стимулювання пропонують в основному в 
таких сферах діяльності, як будівельна та агрохімічна, фінансовий 
менеджмент, менеджмент персоналу, аудиторський менеджмент.  Серед 
методів стимулювання представлені такі: разова допомога у зв`язку зі 
зміною місця проживання; оплата орендованого житла; часткове 
відшкодування вартості харчування; стабільна офіційна заробітна плата; 
соціальні гарантії відповідно до законодавства України; по закінченню 
3-х років роботи молодого фахівця на керівній посаді, розглядається 
питання придбання житла за рахунок підприємства, з його подальшою 
виплатою [1]. 

Повернемося до класифікації конкретних методів стимулювання 
діяльності менеджерів вищої ланки. Аналізуючи розглянуті нами 
різноманітні види таких методів, ми пропонує таку їх класифікацію: 

− місячна заробітна плата; 
− стимулюючі виплати, як правило у форматі бонусів; 
− стимулюючі виплати, зазвичай це суміш акцій, опціонів та 

неемісійних компенсаційних планів; 
− розширений соціальний пакет; 
− додаткові пільги та привілеї, наприклад використання 

службового автомобіля чи членство в елітних клубах; 
− відкладені компенсаційні заощадження.  

Слід зазначити, що такий комплекс методів стимулювання практично 
не використовується в українських компаніях. Найбільшим попитом 
користується лише місячна заробітна плата та розширений соціальний 
пакет. Наприклад банк «ПриватБанк», який на сьогоднішній час є 
лідером банківського ринку в Україні, пропонує такі методи 
стимулювання: високий рівень оплати праці, можливість кар’єрного 
росту, повний соціальний пакет, професійний розвиток [2]. 

Соціальний пакет - це найрізноманітніший набір послуг: можливість 
користуватися службовим автотранспортом певної марки, стільниковим 
телефоном, різними страховими та іншими послугами. Всупереч 
широко поширеній думці про те, що соціальний пакет для топ-
менеджера не грає великої ролі, цей інструмент, тим не менш, має 
високу ефективність і дозволяє залучити й утримати значну частину 
ключових співробітників. 
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Не менш важливу роль відіграє програма бонусів, яка поступово 
входить в практику багатьох компаній, замінюючи раніше так звану 
тринадцяту зарплату. Бонусу на відміну від тринадцятої зарплати 
передує оцінка, або атестація, персоналу. В окремих організаціях 
бонуси складають до 20% доходу співробітників на рік. Більшого 
значення у формуванні доходу набувають такі форми, як участь у 
прибутках і в акціонерному капіталі. Зростаюче значення 
нематеріальних стимулів можна пояснити не тільки прагненням до 
соціальної гармонії, а й можливістю відходу від податків, які набувають 
в ринковій економіці все більш зростаюче значення і штовхають 
роботодавців на пошуки можливостей їх несплати. 

Серед усіх видів методі стимулювання можна також виділити і 
негативні. В якості негативних стимулів виділяють такі: впровадження 
системи фінансової мотивації без згоди з менеджером; недостатнє коло 
повноважень для виконання поставлених завдань; відсутність критеріїв 
експертної оцінки у виконанні поставлених завдань. Аналіз мотивів, які 
впливають ухвалення менеджером вищої ланки рішення про звільнення, 
вказує на наступні фактори: конфліктні відносини з акціонерами та 
власниками, низька корпоративна культура, недовіра, недостатні 
повноваження для прийняття рішень. Слід зазначити, що звільнення 
кваліфікованого менеджера впливає на фінансову вартість компанії. 
Дослідження, проведені Щукіної Л., вказують на те, що в умовах кризи 
розмір стимулюючих фінансових виплат у компанії не зменшується, а в 
окремих випадках збільшується [3, с. 117]. 

Окремої уваги заслуговує система методів фінансового стимулювання 
менеджерів вищої ланки, запропонована асоціацією фахівців з пільг та 
компенсацій World At Work (США). Компанія вирішує проблему 
методів фінансового стимулювання менеджерів вищої ланки за 
допомогою розробленого управлінського механізму - «грейд» - система 
видів робіт і посад, вибудувана в ієрархію і структурована для цілей 
управління стимулюючим винагородою, системою пільг, ефективністю 
роботи і системою нематеріальних стимулів працівників. Компанія 
World At Work вважає, що для стимулювання менеджерів вищої ланки 
необхідно передбачити нематеріальне стимулювання, постійну 
заробітну плату, бонуси і соціальний пакет. Система грейдів вже давно 
існує, і була вона заснована в США. Уряд США та державні структури 
цікавило одне і те ж питання, скільки платити державним менеджерам 
вищої ланки різних спеціальностей, але одного професійного рівня? 
Результатом пошуків відповіді на питання стала розроблена система 
стимулювання, що включає такі показники як рівень знань і навичок, 
неповторність досвіду, обсяг відповідальності, ефективність діяльності. 
На сучасному етапі пошуку оптимальної моделі фінансового 
стимулювання менеджерів зарубіжні консалтингові компанії у своїй 
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діяльності звертаються до кількісних і аналітичних методів оцінки 
посад менеджерів вищої ланки.  

Висновок 
Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що 

система методів стимулювання менеджерів вищої ланки в Україні ще не 
є повністю розвиненою та вдосконаленою. Для цього необхідно вивчати 
зарубіжний досвід країн, зокрема США для розширення методів 
мотивації працівників. Важливим є впровадження методів бонусних 
програм та опціонів. Програми стимулювання опціонами створюються 
кожною компанією окремо, залежно від мети впровадження такої 
програми. Найчастіше метою здійснення таких програм є стимулювання 
працівників до подальшої праці в даній компанії та підвищення 
результатів діяльності компанії. 
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The question of effective software engineering management has been considered. 
Established that the improvement of existing and development of new software 
depends on: the successful development and sale of software; effective software 
support during the operation; study market demand consumer software; consider 
the possibilities of the company and its development prospects. Hence the need for 
management software, namely the need in the software management. 

Keywords – Software, Software Engineering, Software Engineering Management, 
Software Life Cycle, Product Manager, Product Marketing Managers, Market 
Requirements Document (MRD), Product Requirements Document (PRD). 

Вступ: потреба у програмному менеджменті 
Програмне забезпечення (ПЗ; англ. Software) – сукупність програм 

системи оброблення інформації та електронних документів, необхідних 
для експлуатації цих програм. Розрізняють системне ПЗ (операційні 
системи, транслятори, текстові та графічні редактори, графічний 
інтерфейс користувача) та прикладне ПЗ, що використовується для 
виконання конкретних завдань, наприклад, статистичне оброблення 
даних. 

Інженерія ПЗ (англ. Software Engineering) – додаток систематичного, 
дисциплінарного, вимірного підходу до розвитку, оперування та 
обслуговування ПЗ, а також дослідження цих підходів; тобто, додаток 
інженерних дисциплін до ПЗ. Для успішного розроблення та продажі 
ПЗ, ефективної підтримки під час його експлуатації вивчаються потреби 
ринку споживачів, визначаються власні можливості та перспективи, а 
потім на основі цього удосконалюється наявне чи розробляється нове 
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ПЗ. Звідси виникає потреба в управлінні програмним продуктом (ПП), 
тобто потреба у програмному менеджменті [1, ст. 13; 3, ст. 209]. 

Отже, менеджмент інженерії ПЗ (англ. Software Engineering Manage-
ment) – це сукупність процесів управління ПП на усіх етапах його 
життєвого циклу, які враховують як інтереси розробників, так і 
споживачів, що використовують його [1, ст. 199; 3, ст. 285]. Це наука і 
бізнес-процес водночас, які дають обґрунтовані відповіді на такі 
запитання: як правильно управляти інженерією ПЗ – від початку 
виникнення потреби у ньому, мінімізації витрат на його розроблення з 
дотриманням показників надійності та якості, і до постачання його на 
ринок споживачам з максимальним значенням для ведення бізнесу. Тут 
також враховується мінімальна вартість ресурсів на його 
обслуговування, удосконалення та модернізацію, а також подальшу 
утилізацію [2, 5]. 

Роль менеджера програмного забезпечення 
Менеджер ПЗ здійснює управління ним від початку зародження ідеї, 

його розробленням та реалізацією, і до обслуговування (адаптація, 
модернізація чи заміна), головна мета якого зводиться до максимізації 
прибутку та ефективності бізнес-процесів [5]. Він займається одночасно 
маркетингом і продажем, інженерією та логістикою, матеріально-
технічним постачанням і фінансами, надійністю та якістю виготовлення 
для того, щоб даний продукт мав успіх у споживачів і приносив 
прибутки компанії. Менеджер визначає, що робити і як це зробити. Він 
затверджує план виконання робіт і конкретний зміст кожної з них, 
визначає: в розробленні якого нового ПП існує потреба, в який спосіб 
його краще розробляти, кого залучити для цього. Менеджер несе 
відповідальність за весь ланцюжок життєвого циклу ПП [2]. Тому в його 
завдання також входить прогнозування тенденції надходження 
прибутків від реалізації ПП, а також передбачення моменту, коли 
продукт не користується попитом на ринку споживачів, тому потрібно 
щось змінювати. 

Життєвий цикл ПЗ (Software Life Cycle) – період, упродовж якого 
продукт життєздатний на ринку споживачів і забезпечує досягнення 
цілей розробника [3, ст. 50]. Від тривалості циклу залежить рівень 
прибутку компанії на кожному з його етапів: впровадження ПП на 
ринок споживачів; зростання обсягу продажі внаслідок визнання ПП 
покупцями; стадія зрілості, яка характеризується максимальною 
прибутковістю компанії; спад обсягу продажі ПП та зменшення 
прибутку компанії. 

Для забезпечення кращих результатів наукової та бізнес-діяльності 
менеджери ПЗ можуть використовувати такі рекомендації [1, ст. 202]: 
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● розробляти стратегію управління ПП не тільки з погляду прибутків 
компанії, але й цінності ПП для користувача; 

● займатися тим ПП, який справді є цінним (тобто менеджер має 
насправді сам вірити в його цінність), тоді легше здійснювати 
управління ПП; 

● глибоке знання ринку споживачів, на якому працюєш, особливостей 
потреб клієнтів і переваг даного ПП серед множини альтернатив; 

● періодично перевіряти свій внесок до збільшення продажі ПП та 
максимізації прибутку компанії; 

● правильно оцінити всі ризики наукової діяльності та бізнес-процесів; 
● створення максимальної цінності з мінімальною витратою ресурсів, 

тобто запровадження lean-технології; 
● налагодження ефективної командної роботи: чіткий розподіл завдань 

між виконавцями і контроль за їх виконанням; 
● комунікабельність з клієнтами, пристойні зовнішність та поведінка. 

Особливості програмного менеджменту 
Етапи програмного менеджменту. Управління ПП охоплює всі 

етапи від моменту його створення до кінця його використання. 
Відповідно до основних стадій життєвого циклу ПП розроблено етапи 
програмного менеджменту [1, ст. 289]: стратегія загального розвитку 
певного напряму наукової та бізнес-діяльності; концепція розроблення 
конкретного ПП; вихід на ринок споживачів ПП; подальший розвиток 
програмного проекту; еволюція ПП. 

Існують такі особливості програмного менеджменту: 
1) Розроблення ідеї нового ПП або його наступної версії. 
2) Збирання пріоритетів і вимог конкретного бізнесу та ринку залежно 

від спрямування певного ПП, побажань клієнтів щодо більш 
ранніх його версій, побажань експертів-науковців з предметної 
області, прогнозів щодо розвитку ринку, появи ПП від конкурентів 
і т.д. 

3) Розроблення проекту вимог до ПП та проекту ринкових вимог, які 
синтезують вимоги/потреби різних зацікавлених сторін. 

Проект ринкових вимог (market requirements document, MRD) – документ, 
який показує побажання та потреби клієнтів щодо надання послуги чи 
продукту. Такий проект має пояснювати: чому цей ПП потрібен його 
споживачам; хто і яка цільова його аудиторія; які ПП є конкурентними для 
нього і чому покупці оберуть саме його? Проект вимог до продукту (product 
requirements document, PRD) – документ, який визначає якісні характеристики 
нового продукту, який вони роблять, або нові вимоги чи нові можливості для 
наявного продукту. Проект вимог до ПП часто створюється після того, як 
було написано проект ринкових вимог і було отримано згоду керівництва на 
його розроблення. Як правило, він створюється до проекту технічних вимог 
до ПП (або принаймні одночасно). Він призначений для того, щоб 
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працівникам всередині компанії було зрозуміло, який це має бути ПП, і як він 
має працювати. 
4) Організація злагодженої роботи між відділом управління, відділом 

продажів і відділом розроблення ПЗ. Передання зрозумілого 
проекту вимог до продукту до відділу розроблення ПЗ. Після того, 
як ПП потрапляє в цикл його розроблення, проводяться додаткові 
випробування його компонент. 

У компаніях, що займаються високими інформаційними 
технологіями, система менеджменту трохи відрізняється. Менеджер з 
продукції (Product Manager) аналізує характеристики майбутнього ПП 
на основі даних продажі його аналогів і думок експертів про них, 
внаслідок чого створює проект вимог до продукту (PRD), який буде 
використаний технічним відділом для створення нового ПП. Водночас, 
як менеджери з маркетингу продукції (Product Marketing Managers) 
можуть займатися створенням проекту ринкових вимог (MRD), який 
використовується як джерело для розроблення PRD. 

В інших програмних компаніях менеджер з продукції створює обидва 
проекти, водночас як менеджер з маркетингу продукції відповідає за 
поточні завдання. Наприклад, за створення маркетингових матеріалів, 
таких як: короткі довідкові матеріали (cheat sheets); брошури даних 
(специфікації, data sheets) – містять докладні технічні характеристики; і 
білі книги (white papers) – довідковий матеріал, що містить опис 
проблемних ситуацій, які вирішує даний продукт, та обґрунтування, 
чому даний продукт вирішує її краще, ніж його наявні аналоги. 

Пошук клієнтів для постачання ПП. Це, насамперед, є реклама 
продукту для клієнтів через різні веб-засоби, створення його демо-
версій та інші промо-тактики. Але у Силіконовій долині найчастіше 
застосовуються саме реклама продукту. Рідше використовують 
стратегію щодо його ціни. 

Після здійснення продажі ПП має налагоджуватися зворотний зв'язок 
з його користувачами, щоб вони змогли вчасно повідомляти про 
помилки в роботі та проблеми його використання, а менеджер 
передавав їх для подальшого удосконалення. Так само менеджер ПЗ має 
стежити за думками експертів щодо якості та надійності роботи 
продукту і передавати їх до технічного відділу. 

Пріоритетність удосконалень ПП. Важливим аспектом управління 
ПП є правильна пріоритетність запровадження його удосконалень [4]. 
Методика Джоела Спольськи (колишнього менеджера ПП Microsoft 
Excel) вважається одною з найефективніших: визначити авторитетність 
думок і створити тестову групу; скласти перелік усіх елементів 
удосконалень; оцінити зусилля, необхідні для реалізації покращень (у 
часі та вартості); додати всі зусилля, назвемо цю суму E (efforts). 
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Кожен із членів експертної групи визначає пріоритетність 
запровадження удосконалень наявного ПП. Кожному з них дається 
величина 0,5·E, яку вони мають витратити на різні елементи 
удосконалень відповідно до власних вподобань. Обмежень не існує, в 
т.ч. можна витрачати всі ресурси та зусилля на один елемент. 

Далі на основі суми оцінок експертів здійснюється ранжування 
отриманих елементів. Відбувається впровадження тих удосконалень з 
дотриманням їхньої послідовності, настільки дозволить фактичний 
бюджет виділених ресурсів. 
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Вступ 
За наявності великої кількості суб’єктів на ринку антикваріату 

країни, виникає потреба у створенні професійних об’єднань таких 
суб’єктів, які б виконували роль не лише контролюючих органів, але й 
інформаційних центрів.  

Саме тому, на  нашу думку, доцільно розглянути роль 
інформаційного забезпечення у економічній системі, на прикладі ринку 
антикваріату, оскільки практично у кожній країні існує ринок такого 
типу, але лише у високо розвинутих, він є прозорим і виступає 
невід’ємною складовою економічної системи [1]. У цих країнах 
суб’єкти  ринку антикваріату часто об’єднуються у різноманітні 
асоціації, товариства, спілки колекціонерів і антикварів, одним з 
головних завдань яких є захист власних інтересів, шляхом надання 
якісного інформаційного забезпечення. Так, у Польщі одним із таких 
об’єднань виступає «Об’єднання польських антикварів та арт-дилерів» 
(Stowarzyszenie Antykwariuszy i Marszandów Polskich), що було 
засноване у лютому 1997 року [2]. Його започаткування тісно пов’язане 
з економічними змінами в країні на початку 80-х років, які спершу 
сприяли розвитку та зростанню ринку антикваріату. Діяльність 
об’єднання розпочиналась зі створення щомісячного друкованого 
видання Gazetа Antykwarycznа (а від 2006 року – Sztyka.pl), яка охоплює 
різноманітні аспекти розвитку мистецтва, прогнозує популярні у 
майбутньому напрями, висвітлює ситуацію на ринку антикваріату 
країни тощо. 

Виконавчим органом «Об’єднання польських антикварів та арт-
дилерів» є Рада засновників, до членів якої входить президент та два 
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віце-президента об’єднання. Крім того, членами об’єднання є 100 
зареєстрованих осіб, серед яких відомі історики, мистецтвознавці, 
галеристи та антиквари. 

Об’єднання здійснює свою діяльність згідно з Статутом, в якому 
окреслені цілі та завдання, права та обов’язки його  членів.  

 Серед цілей Об’єднання  можна виділити такі [2]: 
1) представлення професійних та економічних інтересів членів 

Об’єднання, перед органами державної влади, місцевого 
самоврядування та інших установ; 

2) формування та розвиток професійної етики як серед членів 
Об’єднання, так і серед колекціонерів; 

3) створення необхідних умов для просування польського 
мистецтва як на території власної країни, так і поза її межами; 

4) надання усієї можливої допомоги членам Об’єднання, у їх 
діяльності на ринку антикваріату. 
Свої цілі Об’єднання реалізовує через здійснення низки наступних 

завдань, а саме [2]: 
1) участі у роботі державних органів, органів місцевого 

самоврядування та інших установ, шляхом ініціювання 
різноманітних  правових та економічних проектів; 

2) пропозицій з питань, пов’язаних із захистом творів 
мистецтва як з власної ініціативи, так і на прохання держави чи 
місцевих органів самоврядування; 

3) організації професійної підготовки та консультування, 
членів Об’єднання; ведення списку експертів. 
Як бачимо з цілей та завдань “Об’єднання польських антикварів та 

арт-дилерів”, їх взаємодія з різноманітними державними структурами є 
достатньо тісною, що безумовно можна вважати позитивним досвідом 
діяльності, оскільки дозволяє поєднувати представників різних сфер (у 
нашому випадку економіки та колекціонування) та створювати 
ефективний ринок антикваріату, як елемент економічної системи 
країни. Крім звичної діяльності, Об’єднання організовує та проводить 
різноманітні конференції і курси, з провідними науковцями та 
колекціонерами, які спрямовані на розширення інформаційної бази. На 
основі конференцій відбувається подальший випуск каталогів предметів 
колекціонування, які сприяють у прийнятті інвестиційних рішень 
колекціонерами, полегшують облік та проведення аналізу, спрощують 
прогнозування цін на антикваріат всіма суб’єктами даного ринку. В 
свою чергу курси та наукові семінари, спрямовані на роботу 
спеціалістів з галузі історії мистецтва, провідних антикварів та юристів 
з колекціонерами, не лише задля розширення їх знань щодо 
автентичності предметів колекціонування, але і для створення нових 



Христина Демків 128 

ідей та проектів у галузі права, щодо запобігання фальшування таких 
предметів та сертифікатів їх експертиз. 

Також варто зазначити, що Об’єднання, з 2010 року тісно 
співпрацює з поліцією. Така робота спрямована на зниження рівня 
злочинності на ринку антикваріату, а також захисту національного 
надбання країни [2]. 

Висновок 
Отже, розглянувши роль інформації на ринку антикваріату, можемо 

зробити наступні висновки: 
1. Польський досвід є надзвичайно важливим і актуальним для 

України, оскільки передбачає створення єдиної структури на ринку 
антикваріату, яка б могла тісно взаємодіяти з державними та місцевими 
органами влади.  

2. Також приклад “Об’єднання польських антикварів та арт-
дилерів”, демонструє необхідність випуску різноманітних каталогів та 
інших друкованих видань, оскільки саме за допомогою них покупці 
можуть для себе вирішити рівень доцільності інвестування коштів в той 
чи інший предмет колекціонування, спрогнозувати можливий рівень цін 
відштовхуючись від тенденцій на ринку, тощо. 
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Foreword  
Successful financial performance of every enterprise is primarily defined 

by the existence of effective information resources security system. Therefore 
information security was always one of  the key concerns of  top-
management. However, even a decade and half ago it wasn´t deemed to be of 
such vital importance as nowadays. A famous American security consultant 
Kevin Beaver argues that at that time the threats were not so tremendously 
advanced, and vulnerabilities were not nearly as prevailing. Modern threats 
lead to by far greater financial implications [1]. We can see them reflected in 
in breach databeses, distortions of financial information, several conflicts 
referred to commercial spy and other negative obstacles  which modern 
companies have faced.  

Information security methods for enterprises were investigated by T. 
Bayev, A. Volotkin, A. Hladkykh, M. Juravel, A. Manoshkin, M. Yasneva 
and so forth. Yet dynamic development of information technologies 
generates new challenges and threads to the information security of business 
entities causing a need in permanent upgrading of counteraction instruments.   

 Statement of the problem 
This proves the necessity of inquiry of the main factors that influence the 

information part of companies´ security and sets a goal to elaborate effective 
methods of prevention and elimination of threads for their information 
resources.  
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Results  
Providing of companies’ information security is firstly about an adequavate     

real and potential threads assessment, risks forecasts and managing them to 
an appropriate level by executive board. Sadly however,  many companies 
are  basing their security issues mainly on externally defined criteria in 
attempt to comply with external  standarts mindless of their activity 
specialties. The major reason for that is limited security budgets and stuff cut 
to the bone. That, in its turn, obliges management to sublimate scarce 
security resources on the biggest threads only. This trend is  hazardous 
because lots of risks are not taken into account and enterprise gets pretty 
sensitive. So far, a reasonable remedy to this problem can be only the 
profound understanding of risk and fuelling security budget [2].  

Technological factor plays a substantial role in the modern business 
environment. New technologies like social computing, cloud computing, 
corporate networks, up-to-date mobile computing, and process control 
networks comprise a great access to information and connectivity across 
people, data, systems and assets worldwide. Of course, this way of 
innovations provides wide opportunities but also entails new threads.  It gets 
more difficult to determine and choose which systems and relationships are 
trustworthy and which are not as trust to them erodes [4]. Business leaders 
are willing to be confident in all-embracing security of their company and its 
external connections. To achieve this objective can be utilized cyber security 
according to a new ISO/IEC 27032:2012 standart which extends not only to 
the security of IT systems through the company, but also to the broader 
digital networks upon which they rely, including cyberspace itself and critical 
infrastructures [3].  

Meanwhile, information security is not impacted by technological factor 
only. Information – it is also about people and their actions.  Human factor is 
important as well. All users: contractors, partners, employees, consultants 
and so on, should be aware of the company’s information security policies so 
as they get a hang of the form of responsibility for not complying with the 
defined rules. Implementation of such approach will do more to protect a 
company than any firewall or piece of technology could ever offer [2]. 

It is worth of mentioning that individuals can be also put at risk due to 
unauthorized disclosure of personal information [2]. A definite this makes 
monitoring and managing information security even more complicated for 
security teams and demands additional financial investments. Nevertheless, 
every company has to care about its employees and safeguard their personal 
data that will make for attaining common targets.  

In elaborating of effective information security increase directions can be 
interesting and util to analize the experience of Nestlé Corporation in this 
field. Nestlé is the top food-producing company worldwide. The company 
possesses a higly-effective information security system in which the key 
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position belongs too elaborated and launched Code of Business Conduct. 
This Code specifies the Corporate Business Principles and establishes certain 
non-negotiable minimum standards of behaviour in key areas  so as 
employees to be aware of  the defined rules and comply with them [5].  
Employee´s personal information is also protected from any kind of 
unauthorized disclosure unless required by law. 

 Cyber and uncyber securities cover the all fields of activity: corporate 
networks, personal computers, mobile computing, workspaces etc. The up-to-
date Chip Door security system disables random persons from access to the 
corporate offices and factories.   

Apart from it, should be emphasised that in  Nestlé Corporation business 
practices have been governed by  fair dealing, honesty, integrity and absolute 
compliance with all applicable laws. This points to the high level of corporate 
culture which is an essential condition as well for information security as for 
economic security of every business entity in general.  

Conclusions 
Sorting out the issue of companies’ information resources protection 

includes a versatile investigation of internal and external threads for 
information security and generation of efficient counteraction instruments 
with taking into account not only the technological factor, but the human 
factor likewise. In particular, the activity of constant escalating the level of 
corporate culture, defining the rules and norms of behavior based on the 
proverbial human moral principles in an original Code of Corporate 
Management is just outstanding. This will favor the orientation of all 
departments and employess of a company on general objectives, provide 
dedication to the common work and enable to form the right understanding of 
the company’s policy in the information security area. 
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Вступ  
Важливим напрямом удосконалення механізму адміністрування ЄСВ 

є автоматизація звітності, що дозволить його платникам  уникнути черг, 
зекономити час та кошти. Сучасне програмне забезпечення (ПЗ) дає 
можливість вчасно подавати звіти, оперативно контролювати стан та 
якість поданих звітів, формувати електронний архів їхніх копій, 
квитанцій та інших електронних документів. 

Порядок подання електронного звіту з ЄСВ 
Відповідно до законодавства платники ЄСВ можуть подавати звіт 

про його сплату до органів Державної фіскальної служби України 
(ДФСУ) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотрима-
нням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб. 
Електронний звіт з ЄСВ треба надіслати не пізніше закінчення остан-
ньої години дня, в якому спливає граничний строк подання звіту[1]. 

Для електронного звітування платникам ЄСВ спочатку необхідно 
отримати або придбати електронні сертифікати в будь-якому з 
Акредитованих Центрів Сертифікації Ключів (АЦСК). Безкоштовно 
отримати послуги електронного цифрового підпису можна у АЦСК ІДД 
ДФСУ. Разом з тим, працюють і платні сертифікаційні центри, зокрема, 
АЦСК Україна, АЦСК «MASTERKEY», АЦСК «ІВК», АЦСК «ключові 
СИСТЕМИ». Сертифікаційні центри надають сертифікати на підпис 
посадової особи,  а якщо є печатка, то і сертифікати на друк [2]. 

Далі потрібно обрати програмне забезпечення для подачі електрон-
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ного звіту з ЄСВ, при цьому треба враховувати: з якими АЦСК може 
працювати ПЗ, зручність підключення, установки та технічного 
обслуговування ПЗ, цінову політику, особливості ведення електронного 
архіву. Всі програми для подання електронної звітності поділяються на 
безкоштовні та комерційні. При цьому вітчизняне законодавство дозво-
ляє платнику вибирати будь-яке ПЗ. До безкоштовного ПЗ, наданого 
ДФСУ, належать «Електронний кабінет платника податків», «Єдине 
вікно подання електронної звітності» та «OPZ». Попри популярність 
серед бухгалтерів, «OPZ» може лише формувати звітність, але не має 
модуля для її шифрування та пересилання. 

«Електронний кабінет платника податків» є персональним робочим 
місцем платника, за допомогою якого можна підготувати, заповнити та 
подати податкову звітність, переглянути стан розрахунків із бюджетом. 
Однак, сервіс на сьогодні знаходиться в тестовій експлуатації, а, отже, 
може працювати некоректно. 

Звіт з ЄСВ безкоштовно можна сформувати і подати за допомогою 
«Єдиного вікна подання електронної звітності». Суттєвим недоліком 
цього ПЗ є його несвоєчасне оновлення, яке автоматично не 
проводиться, а також робота тільки з АЦСК ІДД ДФСУ. 

До комерційного ПЗ, яке дозволяє сформувати звіт з ЄСВ, належать 
«MEDokIS», «Арт-звіт плюс», «iFin», «1С-Звіт», «Соната», «Taxer» [2]. 
Істотно ПЗ відрізняється за такими критеріями: підтримкою роботи з 
різними АЦСК, підтримкою документообігу, можливістю імпортувати 
дані з іншого комп’ютера. Найбільш універсальними є ПЗ «MEDokIS» 
та «1С-Звіт». 

Для відправки першого електронного звіту з ЄСВ треба укласти 
договір із відповідним органом ДФСУ про визнання електронних доку-
ментів, скласти й надіслати звіт та отримати квитанцію про здачу звіту. 

Висновок 
Сьогодні звіт з ЄСВ можна подавати як у паперовій, так і в 

електронній формі, однак, уже в найближчій перспективі, враховуючи 
переваги останньої, відбудеться поетапний перехід до повної 
автоматизації звітності з ЄСВ, а це, однозначно, поступ у вдосконаленні 
механізму його адміністрування. 
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Вступ. Однією із основ промислової цивілізації є великомасштабне 
та зростаюче споживання енергії як у сфері виробництва продукції так і 
її споживання населенням. Розширення енергетичного сектора 
пов’язане з необхідністю задоволення зростаючих потреб суспільства в 
енергії раніше розглядалося як безмежне. Однак події останніх років у 
світі зумовлюють потребу у використанні переважно інтенсивних 
шляхів задоволення потреб людей в енергії, де вагоме значення відіграє 
організація за її використанням. Цим питанням присвячено праці 
українських економістів, які стосуються насамперед шляхів та методів 
енергоефективності, оцінки та аналізу ефективності реалізації проектів 
енергозбереження на підприємствах. Зазначені проблеми окреслюють 
інтереси та дослідження відомих сучасних фахівців: С.П. Денисюк, О.В. 
Кириленко, М.М. Кулик, Д. Й. Лозинський,А.В. Праховник, Д.Й. 
Розинський, М.В. Рапцун, Б.С. Стогний, О.М.  Суходоля, М.П. 
Тимченко та ін. Невирішеною залишається низка окремих питань щодо 
контролю за ефективним використанням наявних енергоресурсів та 
заходів з їх реалізації. 

Метою цього дослідження є аналіз методів контролю енергії на 
підприємствах України.  

Нормативною базою для вивчення цього питання слугують такі 
закони як: Закон України «Про енергозбереження», а також накази 
Державного комітету України з енергозбереження. Питання 
енергозбереження регулюють п’ять Законів України, розроблено понад 
50 нормативно - правових актів, понад 100 методичних документів, 
діють 40 національних (ДСТУ) та понад 60 міждержавних стандартів. 
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Промислові підприємства є величезною енергоємною сферою в якій 
у результаті фізичного та морального старіння устаткування 
відбувається безперервне та постійне збільшення кількості споживаної 
енергії. Витрати промислових підприємств складають 9-12 %, і ці 
показники постійно зростають. Також великі втрати енергії виникають 
при транспортуванні. Тому, необхідно провести комплекс заходів щодо 
енергозбереження та ефективного енерговикористання на 
підприємствах. Висока енерговитратність сучасної економіки значною 
мірою визначається застарілими основними засобами, виробничими 
фондами зношеністю обладнання недосконалістю технологій та іншими 
об’єктивними причинами. 

Але існують і суб’єктивні чинники енергомарнотратність та 
безгосподарність відсутність єдиної системи нормування обліку та 
контролю недостатнє використання енергозберігаючої техніки 
недосконалість управлінських механізмів на усунення яких не потрібні 
значні витрати. Економіка України впродовж десятиріч слідувала 
шляхом енергозабезпечення кількісного розвитку на даному етапі 
енергетика повинна перейти на енергозабезпечення сталого розвитку 
економіки. 

За оцінкою експертів енергозбереження в Україні до 2020 року 
може призвести до заощадження близько 470 млн. т. умовного палива, 
що дасть можливість зменшити витрати на імпорт енергоресурсів 
приблизно на 38 млрд. дол. 

Країни, що розвиваються, також можуть підвищити рівень свого 
добробуту при більш низьких темпах зростання споживання енергії, ніж 
це здійснювалося до сьогодні. Особливу увагу необхідно приділяти 
енергоощадним технологіям та їх введенню на виробничих 
підприємствах. 

Вирішення проблеми обліку електроенергії вимагає створення 
автоматизованих систем контролю і обліку, які в загальному випадку 
містять два або три рівні: 

• нижній рівень – первинні вимірювальні перетворювачі (ПВП) з 
телеметричними виходами, з безперервним або мінімальним інтервалом 
усереднювання вимірювальних параметрів електроенергії; 

• середній рівень – контролери (спеціалізовані вимірювальні 
системи або багатофункціональні програмовані перетворювачі) з 
вбудованим програмним забезпеченням обліку, які здійснюють в 
заданому циклі інтервалу усереднювання цілодобовий збір 
вимірювальних даних з територіально розподілених ПВП, накопичення, 
оброблення і передавання цих даних на верхній рівень; 

• верхній рівень – персональний комп’ютер (ПК) із спеціалізованим 
програмним забезпеченням АСКОЕ, що здійснює збір інформації з 
контролера (або групи контролерів) середнього рівня, підсумкове 
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оброблення цієї інформації як по точках обліку, так і по їх групах 
(підрозділам і об’єктам підприємства), відображення і документування 
даних обліку у вигляді, зручному для аналізу і ухвалення рішень 
(керування) оперативним персоналом служби головного енергетика і 
керівництвом підприємства. 

Нижній рівень АСКОЕ пов’язаний із середнім рівнем 
вимірювальними каналами, в які входять всі вимірювальні засоби і лінії 
зв’язку від точки обліку до контролера. 

Середній рівень АСКОЕ поєднаний з верхнім рівнем каналом 
зв’язку, в якості якого можуть використовуватися фізичні проводові 
лінії зв’язку.  

Промисловістю в Україні й за кордоном випускаються для потреб 
АСКОЕ лічильники-датчики на мікропроцесорній основі різного типу і 
призначення – одно і трифазні, одно і багатотарифні, комбіновані 
інтелектуальні багатофункціональні. Завдяки вживанню передових 
технологій проведення вимірів і використанню мікрокомп’ютерних 
технологій сучасні високоточні електронні лічильники призначені для 
проведення вимірів в широкому діапазоні та виконання тарифних 
функцій. Будучи комбінованими і такими, що включаються через 
трансформатори струму і напруги, лічильники реєструють активну і 
реактивну енергію в обох напрямах з класом точності 0,2 і 0,5 – при 
вимірі активної енергії і 1,0 – реактивної енергії. За допомогою 
сервісної програми, якою оснащується ПК, всі робочі параметри 
встановлюються індивідуально. 

Впровадження автоматизованих систем контролю і обліку 
енергоресурсів (АСКОЕ) є стратегічним напрямом підвищення 
ефективності енергетичного потенціалу краї 
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We consider the shortcomings of modern management education. It is proposed 
to use a new management concept based on consolidated information. Specified on 
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У сучасному інформаційному суспільстві змінюються моделі 
управління адміністративною діяльністю. Нині реалізація управлінських 
рішень тісно пов'язана з використанням інформаційних технологій. Це 
породжує низку проблем, якщо застосовувати ці технології безсистемно 
і без розуміння всього масштабу їхніх можливостей. Зокрема, здійсню-
ється багаторазове дублювання інформації на різних рівнях управління; 
проводиться часта звірка інформації, які надходить з різних джерел, а 
також розрізнене коригування її різними користувачами; відбувається 
опрацювання великого обсягу зайвої інформації. Як результат отриму-
ють зворотній від очікуваного ефект: процес прийняття управлінських 
рішень ускладнюється, він стає довготривалим і часто неефективним.  

Щоб уникнути згаданих недоліків застосовують нову концепцію 
управління, яка ґрунтується на використанні інформаційних технологій, 
що оперують консолідованою інформацією. Ця концепція передбачає 
розробку для кожної установи відповідного проекту інформаційно-
організаційної системи управління, рекомендацій з інформаційно-
аналітичного її забезпечення, унікальних алгоритмів реалізації 
менеджменту інформаційних ресурсів [1]. 

Пропагування нової концепції управління наразі викликає доволі 
великий спротив у багатьох державних установах, які не піддалися 
сучасному реформуванню. Це, зокрема, спостерігається у такій консер-
вативній і недофінансованій  галузі як освіта. Сьогодні у закладах освіти 
використовують велику кількість розрізнених інформаційних систем, 
які зовсім інформаційно не пов'язані, або пов'язані слабко з 
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інформаційними системами галузевого державного управління. 
Причини цього такі: 
• відсутність спеціалізованої державної програми з інтеграції 

інформаційних ресурсів галузі; 
• недостатня кількість засобів для створення єдиної глобальної 

інформаційної системи в галузі; 
• автоматизація управлінських процесів власними силами працівників 

навчальних закладів, яким часто для цього бракує досвіду; 
• низька зацікавленість керівництва закладом чи структурних 

підрозділів у зміні способів управління; 
• тривала, поступова автоматизація управлінських функцій, які 

будувалися на старих концепціях; 
• надання переваги локальним цілям автоматизації, наприклад: 

автоматизація обліку студентів на факультеті у вищому навчальному 
закладі (ВНЗ). 

Найсуттєвішим негативним наслідком такої розрізненості 
інформаційних систем є запізнення у процесі прийняття правильного 
управлінського рішення. 

Очевидно, що інтегрувати усі розрізнені інформаційні системи у 
єдиний апаратно-програмний комплекс є неможливо, оскільки осередки 
освітньої галузі розподілено у межах усієї каїни. На рис. 1. подано 
типову схему територіально розподілених інформаційних систем, які 
задіяні у процесі прийняття рішення на рівні керівництва ВНЗ. 

 
Рис. 1. Типова схема взаємодії різних інформаційних систем 

Кожна  інформаційна система і при такій схемі оперує власним 
інформаційним ресурсом, з яким за потреби ділиться з іншими 
системами. Якщо постійно не узгоджувати між собою інформаційні 
потоки, що циркулюють у межах ВНЗ, то виникає проблема верифікації 
інформації під час прийняття чергового управлінського рішення. 
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На нашу думку, застосування нової концепції управління хоча б у 
деяких напрямах діяльності ВНЗ дасть змогу значно підвищити 
ефективність прийняття відповідних рішень. Для цього необхідно 
створити у ВЗН: з програмно-апаратного боку — сховище 
консолідованих даних; з організаційного — підрозділ, який забезпечує 
консолідацію даних. З адміністративного боку потрібно розробити 
правила використання консолідованої інформації. Загальну схему 
доступу до консолідованих даних подано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема доступу до консолідованих даних 

Усі структурні підрозділи ВНЗ мають безпосередній доступ до 
консолідованих даних відповідно до наданих їм повноважень. Усю нову 
інформацію, яку створюють у цих підрозділах, а також ту, яка 
надходить із зовнішніх джерел, передають у відділ консолідації даних. 
Перед цим відділом ставлять такі основні завдання: 
• остаточна консолідація усіх даних, що надходять, і збереження їх у 

сховищі консолідованих даних; 
• підготовка пропозицій щодо політики консолідації інформації; 
• адміністрування сховища консолідованих даних; 
• розподіл прав доступу до консолідованих даних і контроль за 

захистом консолідованих даних; 
• координація бачень різних структурних підрозділів ВНЗ щодо змісту 

консолідованої інформації. 
У невеликих ВНЗ усі етапи консолідації інформації можуть проводити 

працівники єдиного централізованого відділу консолідації. Для великих 
ВНЗ в окремих структурних підрозділах доречно призначити 
відповідальних за початкову консолідацію інформації за напрямом 
діяльності підрозділу. А у відділі консолідації масштабу усього ВНЗ 
проводять остаточну  консолідацію.           

Література 
1. Нещадим Н.О. Розробка схеми консолідації інформації на великих 
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Today openness and transparency of  policy has become increasingly important in 
the world. The effective work of e-government depends on how is to implement open 
data policies through publication of government, including local, data on various 
aspects of life in the region. Such information creates the necessary conditions for 
the development of "big data" in Ukraine.  

Ключові слова – big data, open data, е-урядування, регіональна політика. 

Сьогодні електронне урядування є "ключем" до реформ в Україні. 
Саме е-урядування покликане забезпечити нову ефективність роботи 
органів влади та нову якість обслуговування громадян та бізнесу з боку 
держави у сучасних умовах, забезпечити відкритість та прозорість всіх 
державних процесів та залучити громадськість. Крім того, експертами 
Всесвітнього економічного форуму встановлено, що електронне 
урядування напряму впливає на конкурентоспроможність країни. 

Протягом 2010–2014 років Україна втратила 33 позиції у 
міжнародному рейтингу ООН щодо розвитку е-урядування.  

Однією зі складових електронного врядування є реалізація 
концепції «відкритих даних». У будь-якій розвиненій країні це велика 
індустрія з величезним обігом коштів [2].  

Останнім часом все більше зростає  обсяг інформації, що може бути 
використаний при розробці політики економічного розвитку. Все 
більшої ваги для регулювання економічних процесів у сучасному світі 
набуває аналіз неструктурованих даних. Часто такі дані називають big 
data – тобто великі масиви даних, що не класифіковані за певними 
ознаками – наприклад, активність в соціальних мережах, дані 
пошукових компаній або дані щодо найму працівників в реальному часі. 
Аналіз таких даних в реальному часі дає можливість зрозуміти вектор 
того чи іншого економічного процесу та зробити політику більш 
обґрунтованою. 

Зміщення акценту з аналізу виборки даних до аналізу великих 
масивів даних дає можливість відобразити в реальному часі поведінку 
економічних суб’єктів. Наприклад, дані щодо пошуку роботи і 
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оголошень про вакансії – це основа для прогнозування зайнятості в 
наступному періоді. Аналіз даних сайтів, де розміщуються резюме, 
дозволяє визначити, які компанії намагаються завербувати більше 
співробітників, де попит на працю збільшується, а не навпаки 
зменшується – ці дані можуть бути чудовим випереджальним 
індикатором ділової активності. 

Проекти з аналізу великих масивів даних в реальному часі існують 
майже у  всіх розвинених країнах. Так, наприклад, The Billion Prices 
Project аналізує інфляцію з використанням даних в режимі реального 
часу з сотень онлайн-покупок. Індекс GooglePrice надає аналогічну 
інформацію. GoogleTrends аналізує дані пошуку в інтернеті. 

Соціальні мережі також можуть бути джерелом економічних даних, 
в тому числі хештеги Twitter, наприклад   #NFPGuesses. Агрегування 
даних під хештегом дозволяє робити щотижневі прогнози щодо 
несільськогосподарських доходів. 

Zillow – онлайн-сервіс нерухомості, який збирає інформацію про 
домашні продажі і  іпотечні кредити, а такі компанії, як Space Know 
використовують супутникові знімки  для відстеження виробництва. 

Використання big data в економічних прогнозах пов’язано з 
певними труднощами – вибір необхідного масиву даних для аналізу, їх 
правильна інтерпретація та комбінування з іншими методами 
прогнозування. 

Реалізація концепції «big data» нерозривно пов’язана з відкритістю 
даних. В Україні нещодавно було прийнято відповідний закон «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної 
інформації у формі відкритих даних" [1]. Наразі підготовлено проект 
Постанови КМУ, якою буде затверджено порядок оприлюднення таких 
даних та перелік реєстрів для відкриття. Закон відкриває нові 
можливості для українського уряду стати більш відкритим, прозорим, 
ефективним і розширити права і можливості для своїх громадян.  

Реалізація закону на регіональному рівні має важливий вплив на 
рівень відкритості влади, особливо враховуючи тенденції до  
децентралізації. Найважливіші дані, які мають публікуватися на рівні 
області, це: бюджетно-податкові, економічні, соціальні пільги та 
субсидії, наявність ліків в медичних закладах, черга дітей в садках, 
державні закупівлі і т.д. 

Перші кроки з імплементації політики «відкритих даних» на 
регіональному рівні можна робити, не чекаючи відповідних 
розпоряджень центральних органів. Досить успішним є приклад 
Львівської області. 

По-перше, Львівською обласною радою створено інструмент 
візуалізації обласного бюджету, де кожен бажаючий може побачити та 
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завантажити відповідні файли стосовно бюджетних доходів та видатків 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Візуалізація бюджету Львівської області  
на сайті Львівської обласної ради [3] 

 
По-друге, це інформація стосовно соціально-економічного розвитку 

міст та районів Львівської області, яка щомісячно надається департа-
ментом економічного розвитку, торгівлі та промисловості обласної 
адміністрації як в табличному, так і презентаційному вигляді [4]. 

 

 
Рис. 2. База даних підприємств Львівської області 

По-третє, непоганою спробою класифікувати та систематизувати 
інформацію стосовного реального сектору області є створення єдиної 
бази підприємств регіону з вказанням основної інформації по ним, 
включаючи попит та пропозицію. База даних реалізована на платформі 
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Air Table і дозволяє проводити відповіду фільтрацію та групування 
даних [5]. 

Сама наведена база відкритих даних у перспективі може стати 
основою для проведення аналізу на основі великих неструктурованих 
даних.  
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The key issues unveiled in the article The accuracy of information 

support of bank’s profit: problems and ways of solving describe the 
information support of bank’s profits from credit operations in Ukraine’s 
banks as crucial point in attracting of new clients. The correct and 
veracious reflection of the real bank’s profit helps not only to be attractive 
but to be firm and reliable in the competitive environment.     

The presentation deals with the impact of correct and detailed accounting 
of bank’s profits on Ukraine’s banking system, and outlines its importance 
for the timely detection of bank’s insolvency and prevention of their 
liquidation. 

 
Активи банку, його реальні доходи і витрати, якість та стан 

обслуговування дебіторської та кредиторської заборгованості, це ті 
показники, які найбільше цікавлять клієнта при виборі банку, як 
стабільного та надійного партнера, при веденні клієнтом своєї госпо-
дарської діяльності, розміщенні депозиту чи отриманні кредиту.  

Актуальність, правдивість, правильність та чесність банку при 
наданні інформації щодо своїх доходів та витрат дійсним та майбутнім 
клієнтам, має визначальну роль для стабільності та надійності банку, 
його розвитку та росту, та неабияке значення для стабільності 
банківської та економічної системи країни, адже банки це ті суб’єкти 
господарювання, які забезпечують схоронність коштів клієнтів та 
обслуговують рух коштів великої частини суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб. 

Однак, проблемою є не точне та завищене відображення в 
бухгалтерському обліку доходів банку, з метою залучення більшої 
кількості клієнтів та фіктивного збільшення активів банку у балансі, 
може бути причиною неплатоспроможності та ліквідації банку. 
Прикладом неналежного відображення доходів в балансі банку є 
подальше нарахування процентів за кредитними договорами, умови про 
сплату процентів за якими не виконуються належним чином.  



Ярина Петрушко 146 

Васюренко О.В. дає наступне визначення поняттю «доходи банку» - 
«Доходи – це збільшення економічних вигід протягом звітного періоду 
у формі зростання активів або зменшення зобов'язань, що спричиняють 
збільшення капіталу і не є внесками власників»[1]. 

Склад доходів банку конкретизує Міщенко В.І., та визначає, що 
«доходи банку складаються з: відсотків за надані кредити; відсотків, 
сплачених банками-кореспондентами; плати за розрахункове та касове 
обслуговування клієнтів; позитивної курсової різниці від операцій в 
іноземній валюті; доходів від операцій з цінними паперами; доходів від 
факторингових, лізингових, трастових операцій, інформаційних, 
консультаційних послуг; відшкодування клієнтами поштових, 
телеграфних витрат; доходів від участі в діяльності інших організацій та 
ін.»[2]. 

Доходами, у розумінні Правил бухгалтерського обліку доходів і 
витрат банків України, що затверджені Постановою Правління 
Національного банку України № 255 від 18 червня 2003 року, є 
збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або 
зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу 
[3]. 

Активами, у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [4], є ресурси, контрольовані 
підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. 
Таке ж визначення поняттю «активи» дає і Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності».  

У розмінні Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування можливих втрат за 
активними банківськими операціями, що затверджене Постановою 
Правління Національного банку України № 23 від 23.01.2015р., «актив» 
- це активна банківська операція - операція з розміщення ресурсів 
банку, яка обліковується за активними балансовими рахунками банку 
або за активними рахунками позабалансового обліку [5]. До таких 
операцій належать усі види кредитних операцій, операції з розміщення 
коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, операції з 
придбання цінних паперів, інші активні банківські операції, уключаючи 
нараховані за всіма цими операціями доходи. 

Фінансовий актив - будь-який актив, який є наданим кредитом, 
розміщеним депозитом, коштами банків у розрахунках, коштами, 
розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, цінним 
папером, дебіторською заборгованістю, погашення якої 
здійснюватиметься з використанням грошей або іншого фінансового 
інструменту;  
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Завдяки аналізу наведених законодавчих і наукових визначень та  
визначень, можна зробити однозначний висновок, що кошти розміщені 
банком у вигляді кредиту, є активом банку, який в подальшому принесе 
прибуток. 

Визнані банком доходи і витрати відображаються в обліку із 
застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з 
прийнятою банком облікової політикою. Разом з тим облік нарахованих 
доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць а кожною 
операцією (договором) окремо.[6] 

Вбачається, що процентні доходи за кредитами, які видані різним 
суб’єктам нараховуються періодично, та обліковують за рахунками 
класу №2, зокрема 2068 «нараховані доходи за кредитами в поточну 
діяльність, що надані суб’єктам господарювання», 2078 «нараховані 
доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам 
господарювання», 2088 «нараховані доходи за кредитами за іпотечними 
кредитами, що надані суб’єктам господарювання» та інші, та 
кореспондують з рахунками класу № 6, а саме 6026 «процентні доходи 
за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам 
господарювання», 6027 «процентні доходи за кредитами в інвестиційну 
діяльність, що надані суб’єктам господарювання», 6029 «процентні 
доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам 
господарювання». Нарахування та облік таких доходів здійснюється без 
врахування факту оплати чи прострочення платежу клієнтом. Зважаючи 
на дію такого принципу, показники балансу банківської установи в 
частині доходів можуть бути вагомо та неправдиво збільшені, не маючи 
правдивого підґрунтя, оскільки нараховані проценти, можуть бути не 
сплачені клієнтом своєчасно, а відповідно і передбачуваний дохід не 
буде отриманий банком у вигляді коштів, а лише обліковуватиметься на 
рахунках і відповідно потребуватиме формування резервів згідно з 
Постановою Правління НБУ № 23. 

Однак, оскільки у відповідності до наведеної раніше Постанови, банк 
не коригує визнаний і відображений за рахунками класу 6 дохід на 
величину пов'язаної з ним суми несплачених нарахованих доходів, за 
якими немає імовірності щодо їх отримання, то сума такої дебіторської 
заборгованості визнається витратами банку шляхом формування 
резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного 
банку України. Банк формує резерв за дебіторською заборгованістю за 
іншими нарахованими та не отриманими доходами.  

Для уникнення ситуації, коли банки нараховують доходи, незважаючи 
на відсутність своєчасного виконання клієнтам своїх зобов’язань щодо 
погашення заборгованості перед банками, на противагу принципу 
нарахування та відповідності доходів та витрат, Постанова 255 
передбачає принцип обачності від завищення оцінки активів та доходів 
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банку. Базовий принцип має на меті власне запобігти необґрунтованому 
нарахуванню доходів та визнання неналежних витрат. Банк має 
обов’язок об’єктивно оцінювати ризики та правильно відображати їх у 
балансі, оскільки такі дії дадуть можливість уникнути невідповідності 
даних бухгалтерського обліку та дійсного фінансового стану 
товариства, що в подальшому матиме наслідком відсутність ліквідності, 
неплатоспроможність та ліквідацію банку. 

Встановлення чіткої відповідальності банку, яким, за результатом 
перевірки, здійснення порушення вимог законодавства щодо 
формування резервів за сумнівними кредитними операціями. Наявність 
грошової відповідальності у розмірі 1% від статутного капіталу банку 
мотивує банки формувати резерви та не створювати загрозливих 
ситуацій для вкладників, чиї кошти розміщені у вигляді депозитів та для 
держави в цілому, оскільки ліквідація банку процедура затратна для 
державного бюджету та економіки в цілому. 
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Вступ 
З формуванням інформаційного суспільства в нашій країні зростає 

роль інформації та інформаційних технологій в управлінні економікою, 
зокрема і в управлінні банківською діяльністю в Україні. Вироблення 
ефективних управлінських рішень в банках неможливе без аналізу 
їхньої діяльності, що потребує створення машинної і позамашинної 
інформаційних баз, які повинні мати достатні і ненадликові кількості 
показників, що характеризують цю діяльність. Для формування 
оптимальної інформаційної бази банківської діяльності доцільно про-
аналізувати використовувані різними економістами системи показників 
при проведенні досліджень цієї діяльності, виконати класифікацію цих 
показників і зробити певні зауваження і рекомендації для нашої країни, 
що характеризує актуальність даного наукового дослідження. 

Виклад основного матеріалу 
Однією з головних складових ефективного функціонування та 

прогресивного розвитку української банківської системи є її 
інформаційна база, що представляє собою сукупність впорядкованої 
інформації, яка використовується при дослідженні цієї системи. 
Правильно підібрана для аналізу інформаційна база допоможе 
підвищенню продуктивності управлінських процесів як на рівні всієї 
банківської системи, так і на рівні окремого банку. Метою даної роботи 
є аналіз існуючої інформаційної бази банківської системи в Україні і за 
кордоном, узагальнення та групування інформації, що входить до неї. 

Значну частину інформаційної бази діяльності вітчизняної банківської 
системи Національний Банк України (НБУ) висвітлює на свому сайті 
[1]. Проблема полягає у правильному використанні цієї бази для аналізу 
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діяльності банківського сектору. Як показуюють дослідження 
українських та зарубіжних науковців [2-5], банківська система окремої 
країни є унікальною, тому пряме використання одної і тої ж 
інформаційної бази ми вважаємо не коректним. Звісно, що при 
розробленні структури інформаційної бази для аналізу банківської 
діяльності не потрібно відхиляти ті чи інші показники, які пропонують 
використати для цього аналізу українські чи зарубіжні науковці. 
Потрібно просто підібрати набір таких складових, який дасть адекватну 
оцінку розвитку українського банківського сектору. 

Як відомо, аналітична економія використовує два рівні аналізу: 
макроекономічний і мікроекономічний. Разом з цим, значна частина 
науковців вважає, що для всестороннього аналізу діяльності 
банківського сектору недостатньо статистичної інформації, потрібне 
використання експертних даних. Тому ми погоджуємось з авторами 
роботи [5] про поділ показників, які характеризують стан банківської 
системи України на чотири групи: макрорівня, макрорівня, змішані 
мікро-макро показники і експертні дані.  

Для оцінювання загальної ситуації в банківському секторі в першу 
чергу треба знати стан його складових – банків. Стан окремих банків 
дає змогу оцінити, так званий мікропруденційний аналіз з 
використанням відповідних показників. До нах, зокрема відносяться 
такі показники: кількість банків у державі, обсяг чистого процентного 
доходу, обсяг чистого доходу після відрахувань, обсяг прибутків 
(збитків) за фінансовими інструментами, обсяг недіючих кредитів,  
значення реальних процентних ставок, величина темпу зміни 
кредитування приватного сектору, відношення капіталу до активів, 
відношення ліквідних активів до сукупних активів, відношення 
ліквідних активів до короткострокових зобов’язань, відношення 
капіталу до активів, відношення чистого доходу до середнього капіталу, 
відношення прибутків (збитків) за фінансовими інструментами до 
валового доходу, відношення витрат на утримання персоналу до 
непроцентних витрат, обсяг недіючих кредитів та ін.  

Мікропруденційний аналіз в більшості випадків виконує керівництво 
банківської установи для оцінювання її фінансової стійкості та 
запобігання банкрутства банку. Використання результатів цього аналізу 
для оцінювання стану всієї банківської системи утруднюється тим, що  
для різних банків нормативні значення можуть мати різні діапазони. 
Аналіз стану всієї банківської ситеми виконують переважно з 
використанням агрегованих показників. 

Відомості про ситуацію в конкретних банківських установах ще не 
дає повної інформації про загальний стан всієї банківської ситеми. Для 
цього треба виконати макропруденційний аналіз, який ґрунтується на 
визначенні значень показників макрорівня. Серед таких показників 
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можна назвати величина і темп зростання ВВП, величина і темп зміни 
обмінного курсу, темп зміни ВВП-дефлятора, обсяги інвестицій, 
величина ставки інфляції, обсяг загального державного боргу, обсяги 
державних резервів та ін. Макропруденційний аналіз дає змогу 
вдосконалити процедуру оцінювання стану банківської системи, 
оскільки він ураховує не тільки певні сторони окремих банків, а й всю 
систему в цілому. Тобто, він є доповненням мікропруденційного аналізу 
стану банківської даяльності в країні і тому обидва ці підходи треба 
використовувати для оцінювання ситуації в банківському секторі 
України. 

Третя група показників формується на основі використання 
показників перших двох груп. Це може бути, наприклад, відношення 
обсягів кредитів приватному сектору до обсягів ВВП, величина 
номінальної процентної ставки за вирахуванням величини ставки 
інфляції, відношення величини депозитів у банках чи величини 
загальних банківських кредитів до величини ВВП та ін. Оскільки вони 
отримуються за допомогою співвідношення інших показників, то їх ще 
називають аналітичними. 

Остання група показників відображає якісні характеристика 
банківської системи. Наприклад, існування системи страхування 
вкладів, величина індексу якості законодавства чи індексу 
диверсифікації та лібералізації. Вони отримуються на основі результатів 
опитувань експертів.  

Висновки 
Розглянуті підходи до формування інформаційної бази, узагальнення 

та групування інформації, що входить в неї, доцільно використовувати 
для аналізу діяльності банківської системи України.  
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In the article author analyzed the websites of agricultural holdings of Ukraine 
and established their competitiveness in the international market. The resources are 
estimated by certain groups of indicators. Results of diagnostic were compared with 
analysis of sites holdings of Ukraine for attractiveness to investors. Further studies 
need to deepen by taking into account the importance of factors and rationale 
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комунікації в Інтернеті, корпоративний сайт. 

Вступ  
Ефективність маркетингу в Інтернеті значною мірою залежить від 

рівня та якості представництва у віртуальній економіці. Це формує 
потребу  визначення факторів та показників, які обумовлюють 
результативність заходів маркетингових комунікації у мережі Інтернет, 
збільшують віддачу коштів, вкладених у просування на ринку. На нашу 
думку,  дослідження ефективності інтерактивних маркетингових 
комунікацій слід розпочинати з діагностики web-серверів, як основного 
джерела інформації для потенційного покупця. З метою такої 
діагностики доцільно використовувати методи якісних досліджень, які 
досить розроблені на науково-методичному рівні, але, нажаль, 
широкого практичного втілення не знаходять [1].  Актуальність 
практичного застосування якісних методів досліджень маркетингових 
комунікацій зростає в умовах широко використання Інтернет-
простору.  Тому доцільною є діагностика web-серверів українських 
виробників, що функціонують на міжнародному ринку. 
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Основний текст 
Істотне дослідження корпоративних сайтів провела Іnvestor Relations 

Agency для агрохолдингів України [2]. Вивчали доступність інформації, 
необхідної для потенційних та діючих інвесторів. До вибірки 
дослідження увійшли агрохолдинги, які мають лістинг на фондових 
біржах або здійснювали залучення інвестицій через фонди прямих 
інвестицій чи міжнародні фінансові інститути. Другим критерієм 
відбору агрохолдингів для включення в дослідження, було визначено 
розмір земельного банку холдингу, що перевищує 60 тис. га. 
Підкреслимо, що у 38 із 100 провідних, найбільших за обсягом 
земельного банку агрохолдингів України відсутні або не працюють 
корпоративні web-сайти. Із майже 500 українських компаній, які 
виробляють сільгосппродукцію та продукти харчування, лише 4% вихо-
дили на фондові біржі з метою залучення інвестицій. Загальне число 
проаналізованих агрохолдингів склало 32, з них 66 % здійснили публіч-
не фондування, а 34 % залучали інвестиції через закрите фондування.  

Нами проведено аналогічний аналіз web-серверів цих компаній з 
метою виявлення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку 
при просуванні товару. В цілому, аналіз параметрів для визначення 
конкурентоспроможності web-серверів як засобів для просування є 
універсальними для оцінювання будь-яких носіїв інформації [3]. 
Водночас ми враховували додаткові показники, які властиві лише 
електронним ресурсам, та можливість їх застосування в мережі 
Інтернет. При цьому кожен з факторів визначається рядом складових 
чинників. Наприклад, аналіз технічних характеристик сайтів включає в 
себе оцінку таких параметрів: швидкість доступу, зручність навігації, 
можливість пошуку інформації, повнота завантаження представленої 
інформації як текстової, так і графічної тощо.  

За допомогою експертів електронні ресурси були оцінені за певними 
групами показників з урахуванням головної умови: наскільки добре 
досліджуваний критерій впливає на вебометричний ранг і сприяє 
залученню відвідувачів. Використання вебометричного рангу (рейтингу 
на основі статистичних даних пошукових систем) обумовлено тим, що 
більшість користувачів (90–95 %) потрапляють на ресурси підприємств 
через пошукові системи. Тобто від того, на якому місці серед 
результатів цільових запитів перебуває електронний ресурс, залежить 
кількість споживачів, які його відвідають [4].  

Для проведення дослідження були залучені експерти, серед яких − 
адміністратори сайтів, маркетологи, представники торгових компаній. 
Для зростання достовірності результатів діагностики середню оцінку 
фактору визначали з урахуванням  різної ваги експертних рішень. 
Оцінка вказаних параметрів web-серверів відібраних агрохолдингів 
здійснена за 10-бальною шкалою.  
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Для визначення конкурентоспроможності сайтів агровиробників 
України сумарний діапазон оцінок (від 0 до 100) розподілено на три 
групи. Перша група – це підприємства з високою ймовірністю 
залучення покупця за допомогою інтерактивних маркетингових 
комунікацій (сумарна оцінка від 70 до 100 балів), друга група – середня 
ймовірність (від 50 до 70 балів), третя група включає агрохолдинги, чиї 
сайти характеризуються низькою привабливістю для потенційного 
покупця (менше 50 балів). Результати групування сайтів агрохолдингів 
України за привабливістю для потенційного покупця представлені в 
таблиці. 

Таблиця 1 

ГРУПУВАННЯ САЙТІВ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ ЗА ПРИВАБЛИВІСТЮ ДЛЯ 

ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ 

Показник 

Рівень ймовірності залучення покупця 

високий – 
сприятливий 
стан  

помірний 
– середній 
стан  

низький – 
несприятливий 
стан 

Діапазон оцінок, 
бали   

100-70 70-50 50-0 

Кількість 
агрохолдингів, шт. 

2 11 19 

Частка групи в 
загальній кількості 
агрохолдингів,% 

6,3 34,4 59,3 

Максимальна 
загальна оцінка, бал 

81 68 48 

Мінімальна 
загальна оцінка, бал 

74 51 28 

Середня оцінка у 
групі, бал 

77,5 59,2 36,8 

Джерело : розробка автора 

Аналіз виявив, що найбільша частка агрохолдингів (майже 60 %) має 
найнижчий рівень ймовірності залучення покупця з використанням 
інтерактивних маркетингових технологій. Тільки 6 % компаній можуть 
впевнено очікувати появу нових покупців у результаті відвідування їх 
сайтів. Отже, лише 40 % проаналізованих агрохолдингів здійснюють 
просування свого товару в інтерактивному просторі на належному рівні. 
На даному етапі дослідження не визначали вагомість факторів. 

Проте проведена діагностика виявила ряд чинників, що отримали 
низьке значення у вагомої кількості експертів, що в результаті, 
негативно вплинуло на рейтинг сайту. Так, досить слабкою ланкою (у 
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60 % агрохолдингів) є наявність іншомовних сайтів. Проаналізовані 
компанії представляють інформацію в основному лише на одній 
іноземній мові. У період відкритих можливостей виходу на ринок 
Європейського Союзу такий підхід не може дати позитивних 
результатів. Низка сайтів має дво- та тримовні версії (російська, 
англійська, німецька). Важливо зазначити, що розробка іншомовного 
сайту має здійснюватися з урахуванням потенційного регіону збуту 
продукції, що значно підвищить конкурентоспроможність агрохолдингу 

на ринку. 

Висновок 
Проведене дослідження, підтвердило, що однією з причин складнощів 

вітчизняних експортерів агропромислової продукції  при виході на 
ринок Європейського Союзу є слабкий маркетинговий комплекс.  
Сьогодні вітчизняні товаровиробники не мають належного аналізу 
ринку, його цінової кон’юнктури, не володіють відповідними засобами 
просування своєї продукції тощо. Комплексне вирішення цих проблем 
дозволить значно збільшити обсягти українського експорту, змінити 
його структуру. Системний підхід у цьому контексті передбачає зусилля 
і з боку підприємців, і з боку держави. Держава має створити ефективну 
систему підтримки експорту, що включатиме поряд з фінансовими, 
регуляторними, інфраструктурними механізмами і маркетингово-
інформаційне забезпечення. 

Агровирбникам одночасно з підвищенням якості продукції до рівня 
вимог Європейського Союзу необхідно розширити використання 
маркетингових засобів просування виробленої продукції. Об’єктивна 
діагностика існуючих ресурсів  і буде першим кроком до вдосконалення 
управління системи маркетингу і забезпечення її ефективності на 
міжнародному рівні. 
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The problem of the concept of data warehouses to automate the processing of 
financial information in the enterprise. The analysis of the structure and content of 
six standard forms of financial statements in Ukraine reasonable conceptual model 
repository of financial data. Proposed to create a repository of financial data with 
Microsoft OLAP- Server. 
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інформація, сховище даних, проектування, концептуальна схема, OLAP-сервер. 

Вступ 
Аналіз фінансового стану організації - один з найвідповідальніших 

етапів процесу управління, оскільки формує підґрунтя для прийняття 
ефективних управлінських рішень за рахунок цілеспрямованого відбору 
оцінних показників для здійснення прогнозування та планування її 
діяльності [1]. Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна 
оціка фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, 
здійнення якої неможливе без застосування сучасних технологій 
опрацювання та зберігання аналітичної інформації. Опрацювання 
фінансової інформації у більшості організацій України орієнтоване на 
застосування бухгалтерських програмних систем.  
Метою проведеного дослідження було удосконалення процесу 

опрацювання фінансової інформації про діяльність підприємства на 
підставі концепції сховищ даних. Технологія сховищ даних 
уможливлює зберігання історичних даних про стан і діяльність 
організації, автоматичну агрегацію потрібної фінансової інформації, 
завантаження даних з різних джерел, їх очищення та інтегрування [2]. 
Зокрема, використання сховища даних на платформі OLAP-сервера 
фірми Майкрософт [2] покращить ефективність оперативної фінансової 
аналітики в організації, дасть змогу створити єдине розподілене 
середовище для її зберігання у пам’яті комп’ютерної системи, а також 
забезпечить формування фінансової звітності як за положеннями 
бухгалтерського обліку, так і згідно міжнародних стандартів. 
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 Постановка завдання на проектування структури сховища 
фінансової інформації 

Основою інформаційної бази для проведення аналізу, планування і 
контролю є фінансова звітність підприємства, яка включає [1]: 1) Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) -форма № 1; 2) Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) -форма № 2; 3) Звіт про рух грошових коштів- 
форма № 3; 4) Звіт про власний капітал -форма № 4; 5) Примітки до 
річної фінансової звітності -форма №5. Аналіз структури і змісту форм 
№1-№5 фінансової звітності конкретної організації – шляхово-ремонт-
ного підприємства (ШРП) м. Львова -  засвідчує можливість логічного 
подання фінансової інформації 3-и вимірним кубом з осями “підпри-
ємство – рік – рядок (стаття) форми” (див. рис. 1).  

 
Рис.1 Фрагмент кубу фінансової інформації (на прикладі форми №1),  

авторська розробка 

Числа по осі “рядок” є кодами рядків форми №1, на осі “організація” 
відзначено ШРП, у комірках кубу записані значення показників у ряд-
ках форми відповідно 3-ої та 4-ої граф. Через “null” позначено відсут-
ність значення у графі відповідного рядка форми. 

Проте організувати таке подання засобами комп’ютера не є тривіаль-
ним завданням з огляду на складну і різну структуру типових форм фі-
нансової звітності та різноманітні зв’язки між їх компонентами. Тому в 
першу чергу необхідно розробити модель сховища фінансової інформа-
ції на концептуальному рівні для подальшої конкретизації і реалізації в 
середовищі сучасного OLAP-сервера. 

Неформальна постановка завдання на проектування структури схови-
ща фінансової інформації для організації формулюється так: на підставі 
аналізу структури і змісту типових форм №1-№5 фінансової звітності та 
вимог до подання аналітичних довідок про фінансовий стан підприємст-
ва обґрунтувати концептуальну схему сховища даних, куби якого здатні 
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зберігати і консолідувати фінансову інформацію, яка наявна у зазначе-
ній множині фінансових документів. 

Проектування концептуальної схеми сховища фінансової 
інформації для організації 

Розроблення концептуальної моделі даних сховища даних для OLAP-
серверів фірми Майкрософт базується на використанні універсальної 
багатовимірної моделі даних (UDM – Unified Dimensional Model) [2]. 
Компоненти такої моделі досить чітко структуровані. 

Найперше потрібно уніфікувати структуру типової форми фінансової 
звітності з погляду зручності агрегації інформації та побудови куба 
фінансових даних. Аналіз показує, що у кожній типовій формі №1-№5 
можна виділити такі структурні елементи: 
• компонента, що представляє найкрупнішу складову форми, яка відоб-
ражає інтегровано найбільше охоплений аспект фінансового аналізу 
підприємства (наприклад, актив або пасив у формі №1); 
• розділ, який є складовою компоненти форми і охоплює ряд показни-
ків аналізу, приміром необоротні активи у формі №1, рух коштів у ре-
зультаті операційної діяльності форми №3 тощо; 
• група, яка охоплює декілька взаємопов’язаних рядків форми 
(наприклад, рядки з кодами 1000-1002 форми №1); 
• рядок, що характеризує фінансовий стан підприємства за період з 
конкретної точки зору. 

Відзначимо, що для компоненти і розділу зазвичай обчислюються ба-
ланси (суми), тобто такі структурні одиниці закінчуються підсумковими 
рядками. 

Врахувавши усі зазначені вище особливості інформаційного забезпе-
чення фінансової аналітики на підприємстві, доцільним виглядає засто-
сування концептуальної моделі сховища фінансових даних, показаної на 
рис. 2. Овалом зображено групу мір Баланс кубу даних сховища, яку 
формують показники третьої і четвертої граф форм фінансової звітності 
(атрибути з іменами GR3, GR4). Лінії, що відходять від групи мір Ба-
ланс, означають виміри кубу даних і вказують на ключові атрибути від-
повідних вимірів. Згідно рис. 1 таких вимірів має бути три – період часу 
(Дата з атрибутом RIK), організація (ідентифікується через атрибут 
KOD_E) та рядок форми з ключовим атрибутом KODR). Кожен вимір 
ще описується деяким набором додаткових атрибутів, які показані 
справа від ключового атрибута виміру і з’єднуються з ним лінією. Між 
атрибутами виміру Рядок задається ієрархія (лінії зі стрілками), яка 
уможливить агрегацію даних згідно уніфікованої структури форми 
звітності. 

У табл. 1 наведено базові характеристики атрибутів концептуальної 
моделі сховища фінансових даних для підприємства. 
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Рис. 2. Концептуальна модель сховища даних фінансової інформації (фрагмент), 
авторська розробка 

Таблиця 1 

ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК АТРИБУТІВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СХОВИЩА 

ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ФРАГМЕНТ) 

Атрибут моделі Характеристики атрибута 
ім’я зміст кл

юч 
тип 

даних 
роз-
мір 

фіксо-
ваний 

домен 

KOD_E Код 
ЄДРПОУ  

+ число-
вий 

8 + 03348956 

KOAT Код 
території 

- число-
вий 

10 + 4610137200 

NAZVA_P Назва під-
приємства 

- текст 100 - - 

KODDK Код 
форми 

+ число-
вий 

7 + {1801001 - 
1801008} 

KODR Код рядка 
форми 

+ число-
вий 

4 - {010, …, 
4300} 

GR3 Графа 3 
форми 

- десят-
ковий 

9(7)
,99 

- - 

GR4 Графа 4 
форми 

- десят-
ковий 

9(7)
,99 

- - 

[авторська розробка] 
Для реалізації концептуальної моделі сховища фінансових даних про-

понується застосувати схему “сніжинка” [2] (див. рис. 3). Прямокутники 
асоціюються з реляційними таблцями, імена яких зазначено над прямо-
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кутниками, а всередині описано структуру реляційного відношення, 
причому ключові атрибути згруповані у першій його частині. Лінії зі 
стрілками позначають реляційні зв’язки між таблицями. 

 
Рис.3. Схема “сніжинка” для сховища фінансових даних організації,  

авторська розробка 

Висновок 
Рис. 2, 3 разом з табл. 1 визначають основні результати концептуаліза-

ції проблеми проектування сховища фінансових даних для організації. 
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Необхідною складовою економічного аналізу діяльності готельного 
бізнесу є інформаційне забезпечення. Вплив інформаційних техно-
логій для аналізу діяльності готельного бізнесу є значним, оскільки 
забезпечує вищу якість аналітичних результатів та пришвидшення їх 
отримання. Від якісного і вчасно проведеного аналізу залежить 
ефективність управлінських рішень та підвищення конкуренто-
спроможності підприємства на ринку. 

На нашу думку, для ефективної організації аналізу діяльності 
готельного бізнесу та вирішення конкретних аналітичних завдань 
необхідно провести класифікацію основних видів інформаційного 
забезпечення та зясувати їх якісні параметри.  

Загальновідомо, що інформаційне забезпечення – це система 
одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою 
вироблення управлінських рішень [1, с. 134]. Це важливий етап 
організації і проведення економічного аналізу. Адже від складу, 
змісту, якості вихідних даних залежить ефективність аналітичного 
дослідження, об'єктивність і дієвість його результатів. Інформаційне 
забезпечення економічного аналізу – це створення бази даних, 
комплексу інформаційних засобів, необхідних для дослідження 
господарської діяльності та вирішення завдань управління суб’єктом 
господарювання. 

Узагальнене визначення інформації знайдемо у Законі України 
"Про інформацію". У цьому законі інформацію трактують як 
документовані або публічно оголошені відомості про події, явища, 
що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природ-
ному середовищі [2]. 

Під час аналізу діяльності готельного бізнесу необхідно аналізувати 
внутрішні та зовнішні джерела інформації.  
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Внутрішніми джерелами інформації є дані фінансового й управ-
лінського обліку, а також дані планово-економічного відділу, зокрема 
журнали, відомості, фактична собівартість продукції за роками, річні 
звіти підприємства (основні техніко-економічні показники роботи 
підприємства за роками), звітність підприємства, подана у формі №1 
“Баланс”, формі №2 “Звіт про фінансові результати ”, формі №3 “Звіт 
про рух грошових коштів”, формі № 4 “Звіт про власний капітал”, 
формі №5 “Примітки до річної фінансової звітності” [3, с. 221].  

Дані фінансової звітності є джерелом інформаційного забезпеченя 
для проведення аналізу діяльності підприємств готельного бізнесу. 
Отже, необхідно детальніше описати їх застосування в процесі 
аналізу  [4, с. 409]. 

Звітність підприємства, подана у формі № 1 “Баланс” містить 
економічні ресурси, що контролюються підприємством, і джерела їх 
формування. Інформація при проведенні аналізу діяльності готель-
ного бізнесу застосовується для горизонтального і вертикального 
аналізу, аналіз майнового та фінансового стану із застосуванням 
коефіцієнтів оцінка структури ресурсів, ліквідності та плато-
спроможності підприємства, фінансової стійкості, оцінка й прогно-
зування змін економічних ресурсів та їх джерел. 

“Звіт про фінансові результати ” № 2 надає інформацію про доходи, 
витрати, фінансові результати діяльності підприємства готельного 
бізнесу. На її основі проводять аналіз результативності діяльності, 
структури доходів і витрат, прибутковості, ділової активності та їх 
прогнозування. 

“Звіт про рух грошових коштів” № 3 відображає грошові кошти, їх 
акумулювання та напрями використання в діяльності підприємства 
готельного бізнесу. За допомогою цієї звітності відбувається аналіз 
грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства готельного бізнесу, основних джерел 
фінансування. 

“Звіт про власний капітал” № 4 показує величину та зміни у складі 
власного капіталу протягом звітного періоду. Підприємства 
готельного бізнесу на основі цієї інформації проводить аналіз 
структури капіталу, оцінку та прогнозування змін. 

“Примітки до річної фінансової звітності” № 5 відображають 
облікову політику й інформацію, що вимагає уточнення відповідно до 
вимог П(С)БО, деталізацію статей звітності задля забезпечення її 
зрозумілості. Дана інформація діяльності готельного бізнесу застосо-
вується для різних напрямів деталізованого аналізу фінансового стану 
та виявлення причинно-наслідкових звязків їх зміни. 

Отже, основними внутрішніми джерелами аналізу є дані 
фінансового та управлінського обліку. 
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Вищенаведена інформація з фінансової звітності не є достатньою 
для комплексного аналізу діяльності готельного бізнесу. Необхідно 
враховувати також і дані зовнішніх джерел інформації. 

Серед зовнішніх джерел аналізу виділяють дані державної статис-
тики, матеріали, опубліковані у спеціальних галузевих або загально-
економічних журналах, каталоги, довідники, електронна мережа Ін-
тернет, опитування населення, а також послуги консалтингових фірм.  

Насамперед для здійснення ефективного аналізу діяльності 
підприємств готельного бізнесу необхідна якісна інформація. На 
нашу думку, якісна параметризація інформації реалізується у 
відповідно дотриманих вимогах при її формуванні. Так інформація 
повинна бути доступно зрозумілою, корисною, стабільною, 
достовірною, доречною та своєчасною. 

Отже, для ефективної організації аналізу діяльності підприємств 
готельного бізнесу, який залежить насамперед від дотримання 
означених вимог, забезпечується висока продуктивність аналітичних 
досліджень та належна дієвість управлінського впливу на об'єкти 
управління.  

Продуктивний аналіз діяльності готельного бізнесу ґрунтується на 
якості інформаційного забезпечення. Інформаційна база має мати 
чітко встановлений перелік фінансових та не фінансових даних. 
Відповідно підприємства готельного бізнесу мають самостійно 
складати інформаційну базу, залежно від організаційно-правової 
форми створення, розміру, стратегічних цілей тощо. У процесі 
формування інформаційної бази для потреб аналізу діяльності 
готельного бізнесу головна увага надається якісним характеристикам 
облікових, планових, нормативно-довідкових, звітно-статистичних та 
інших видів інформації, які забезпечать кращу роботу підприємства, 
підвищать його конкурентоспроможність та ефективне функціону-
вання на ринку. 
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Пріоритетним напрямом розвитку соціально-економічної політики 

України на сучасному етапі є формування і розвиток конкурентних 
переваг ринку праці, одного із найдинамічніших елементів ринкової 
економіки.  

Як зазначають фахівці, період формування ринку праці та його 
еволюції був для України особливим. З одного боку, курс на 
лібералізацію економіки проголошувався безальтернативним, і всі надії 
покладалися на те, що основний закон ринкової економіки, згідно з 
яким співвідношення між пропозицією і попитом на ринку праці буде 
саморегулівним процесом завдяки встановленню рівноважної ринкової 
ставки заробітної плати. З іншого боку, сформована ідеологія 
соціалістичного ринку психологічно не сприймала наслідків цього 
саморегулювання: системи банкрутства, вивільнення робочої сили, 
безробіття, соціальної несправедливості, невирішеності проблем 
соціального захисту тощо [1, с. 29]. 

Передумовою формування конкурентного ринку праці є, 
насамперед, демографічна складова. За останні роки динаміка 
чисельності населення, народжуваності, смертності в Україні свідчить 
про наявність негативних тенденцій, що склалися у цій сфері. Так, 
чисельність населення країни тільки з 1991р. по 2001р. роки 
скоротилася з 51,9 до 48,9 млн. осіб, тобто на 3 млн. осіб, а на початок 
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2012 р. складала 45,5 млн. осіб, що на 12,3% менше чисельності 
населення у 1991 р. Аналіз коефіцієнтів природного руху населення і, 
відповідно, основи формування людського потенціалу в країні у 
динаміці свідчить про те, що період 1990-2010 рр. характеризувався як 
період глибокої соціально-демографічної кризи. З 2011 р. демографічна 
ситуація в Україні почала дещо покращуватись і станом на 1 січня 
2014р. чисельність населення становила 45 426,2 млн. осіб [2]. 

Зниження народжуваності є характерною тенденцією і для 
високорозвинутих країн. Однак висока смертність населення в Україні є 
відображенням не тільки рівня економічного розвитку, а й розвитку 
соціальної сфери, перш за все охорони здоров’я, відпочинку, спорту, 
якості життя населення, які в нашій країні не відповідають рівню 
розвинених країн. Відповідно відбувається процес старіння населення: 
якщо у 1959 р. в Україні частка осіб у віці 60 років і старше складала 
12,3%, то на 1 січня 2011 р. особи старше працездатного віку в загальній 
кількості населення складали 24,7%. Така тенденція у природному 
відтворенні населення в Україні зумовлює високе навантаження на 
працездатне населення і призводить до зростання частки населення, що 
потребує соціального захисту та соціальної підтримки. У свою чергу, це 
негативно впливає на стан ринку праці, знижує його конкурентні 
переваги [1, с. 135-136]. 

Основними показниками функціонування ринку праці є показники 
економічно активного населення, зайнятості і безробіття. Загалом 
зайнятість населення є результатом функціонування ринку праці, тобто 
залежить від кон’юнктури, ціноутворення та конкуренції. Вона є 
основою економічного зростання, сферою реалізації життєвих інтересів 
людей, засобом задоволення їхніх різноманітних потреб.  

Згідно даних Державної служби статистики України за період з 
2000р. по 2013 р. рівень економічної активності населення у віці 15-70 
років зріс з 63,2% до 65,0%, рівень зайнятості населення зріс з 55,8% до 
60,3%, а, відповідно, рівень безробіття (за методологією МОП) 
скоротився з 11,6% до 7,2% (табл. 7) [2; 5]. Проте, окремої уваги і, 
відповідно, ефективних заходів реагування, потребує проблема безро-
біття молоді. В Україні існує проблема „першого робочого місця”, адже 
рівень безробіття населення віком 15-24 років досяг у 2012 р. відмітки у 
20%, тобто кожна п’ята молода людина є безробітною [4, с.19]. 

У структурі доходів населення заробітна плата залишається критично 
низькою (40 %), що знижує мотивацію до високопродуктивної і якісної 
праці. Частка заробітної плати у собівартості продукції складає 4-12 %, 
що як з економічної, так і з соціальної точки зору означає неефективне 
використання людського потенціалу. Водночас, частка фіксованих за 
розміром соціальних трансфертів у доходах населення сягнула 40,2 %. 
Питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та 
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оплати найманої праці робітників у ВВП також є низькою. У цілому 
частка оплати праці у ВВП в Україні становить 51 %, тоді як у країнах 
Європейського Союзу – в середньому 65 % [3, с.19]. За офіційними 
статистичними даними у 2012 р. в Україні у структурі фонду заробітної 
плати додаткова зарплата складала 126 533 млн. грн. (32,9%), зокрема 
частка надбавок і доплат до тарифних ставок та посадових окладів 
складала 35,9%, а премії за виробничі результати – 30,9% фонду 
додаткової заробітної плати [6, с. 214]. 

Стандарти оплати праці в Україні залишаються невисокими 
порівняно із заробітною платою у країнах-сусідах. Середній розмір 
заробітної плати у доларовому еквіваленті за 2011р. становив: в Україні 
– 330,5 дол. США, у Польщі – 1137 дол. США; Росії – 774 дол. США; 
Білорусії – 471 дол. США; Чеській Республіці – 1252 дол. США; Румунії 
– 579 дол. США [3, с. 19]. Очевидним є і нерівномірний розподіл 
заробітної плати у галузевому та регіональному розрізі. 

Важливими показниками можливостей розвитку людського 
потенціалу є мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. З 
листопада 2009 р. величина мінімальної заробітної плати в Україні 
дорівнює величині прожиткового мінімум для працездатних осіб, проте 
їх розмір є занадто низьким для забезпечення повноцінного відтворення 
людського потенціалу і набагато нижчим ніж відповідні показники 
розвинутих країн. Як відомо, мінімальний рівень оплати праці для країн 
перехідної економіки за вимогами Європейської соціальної хартії 
складає $ 3 за годину. Тобто для України мінімальний рівень оплати 
праці повинен складати не нижче 4 тис грн. При цьому відсоток 
відрахувань до державного бюджету може складати 15-17 %, при 
незмінній абсолютній величині, що відповідає рівню відрахувань у 
країнах з ринковою економікою [8]. 

Ще більше різняться дані по середній заробітній платі. За 
інформацією Європейського комітету статистики, жителі Люксембурга 
заробляють близько 4 тисяч євро, у Бельгії близько 3 тисяч євро, 
Норвегії близько 3500 євро, у більш бідній Польщі близько 1000 євро, в 
Румунії і Болгарії близько 500 євро. [7].  

Підсумовуючи наведене вище, робимо висновок, що в основу  
реформування заробітної плати в Україні має бути покладений перехід 
від визначення ціни праці, як вартості засобів для особистого 
споживання працівника, до визначення реальної ціни робочої сили як 
вартості засобів, необхідних для повноцінного розширеного відтворення 
працюючої людини і членів її сім’ ї.  

Загалом у 2011-2013 рр. вітчизняному ринку праці були притаманні 
такі тенденції: 

– поступове збільшення економічної активності і зайнятості 
населення та незначне скорочення рівня безробіття, розширення 
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неформальної зайнятості, високий рівень зайнятості в особистому 
підсобному господарстві, значна частка ручної праці; 

– зміщення акцентів на оптимізацію витрат, розвиток напрямків 
роботи з персоналом, які приносять прибуток (продажі і стратегічні 
напрями розвитку компаній), тотальні скорочення на ринку праці поки 
не спостерігаються, проте наявні перетікання ресурсів і оптимізація 
штатів відповідно до актуальних потреб компаній;  

– зростання пропозиції робочої сили і скорочення попиту на неї 
при незначному збільшенні попиту на висококваліфіковану працю; 

– докризова політика щорічного тотального перегляду або 
індексацій на більшості підприємствах не проводилась, зарплати 
підвищують точково, найціннішим спеціалістам; у зв’язку з 
обмеженими можливостями для матеріальної мотивації, особливої 
ваги набувають програми нематеріальної мотивації; 

– конкуренція на ринку праці України, за даними агентства 
HeadHunter Україна, складала у 2013 р. більше двох осіб на одне 
робоче місце. Найвища конкуренція – серед топ-менеджерів, молодих 
спеціалістів, юристів, найнижча – серед ІТ-спеціалістів, страхових 
агентів, менеджерів з продажу. 

– у результаті економічних і політичних потрясінь до кінця 2013 
р. спостерігалося зниження активності роботодавців, проте в цілому 
порівняно з 2012 р. динаміка зберігається позитивна – у сфері 
пропозицій про роботу зростання склало 20%. 

Отже, робимо висновок, що ринок праці є одним з основних, 
складних і динамічних елементів ринкової економіки. Його 
функціонування значною мірою залежить від рівня розвитку економіки 
країни та суспільних відносин, а також від ступеня розвитку людини як 
суб’єкта праці.  

Література 
1. Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: 

ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення: [науково-аналітична 
монографія] / В. В. Онікієнко. – К.: Інститут демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2013. – 456 с. 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний 
ресурс]. – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Цілі розвитку тисячоліття. Україна -2013. Проект національної доповіді. 
– К.: НІСД, 2013. – 183с. 

4. Населення України за 2012 рік: демографічний щорічник / Державна 
служба статистики України. – К., 2013. – 449с. 

5. Економічна активність населення: експрес-випуск / Державна служба 
статистики України. – К., 2014. – 19 с. 



Оксана Жук 168 

6. Праця України у 2012. Статистичний збірник / Державна служба 
статистики України. – К., 2013. – 322с. 

7. Українських зарплат ледве вистачає на їжу [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.mukachevo.net/ua/News/view/57375 

8. Стецуріна О. А. Удосконалення системи оподаткування фонду оплати 
праці [Електронний ресурс] / О. А. Стецуріна, Е. В. Гришина. – Режим 
доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»       С. 169-171 

© Мар`яна Пантюх1, Ольга Замасло2, 2015 

 

Напрями детінізації бізнесу в Україні у 
контексті економічних реформ 

Мар`яна Пантюх1, Ольга Замасло2 

1. Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний 
університет імені Івана Франка, Україна, м.Львів, просп.Свободи, 18, 

E-mail: masyacool@ukr.net 
2. Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Україна, м.Львів, просп.Свободи, 18, 
E-mail: olga_zamaslo@ukr.net  

 
Directions legalization of business in Ukraine in the context of economic 

reforms. A defined priorities and measures necessary for the implementation of 
these priorities. 

Ключові слова - податкове навантаження, детінізація бізнесу, податкова 
реформа. 

 
Зниження загального рівня податкового навантаження є центральним 

напрямом реформування податкової системи України починаючи з 
1995р. Незважаючи на зменшення протягом 2006–2013 років 
податкового коефіцієнта і частки ВВП, що перерозподіляється через 
зведений бюджет, внаслідок як суб’єктивних, так і об’єктивних причин 
ця проблема і донині не втратила своєї гостроти. 

Практичне вирішення зазначеної проблеми ускладнюється 
недостатністю теоретичних досліджень з питань рівня оподаткування, 
способів виміру його величини, критеріїв оцінки важкості податкового 
навантаження на економіку в цілому та окремих платників, чинників, 
що її посилюють чи послаблюють, що в сукупності повинно створити 
наукове підґрунтя  для відповіді на питання, в якому напрямку рівень 
оподаткування має змінюватися, щоб не допустити як невиконання 
покладених на державу суспільно необхідних функцій, так і 
гальмування підприємницької ініціативи та виснаження  
податкоспроможності  платників. 

Пріоритетами детінізації економіки у контексті реалізації 
економічних реформ в Україні, на думку фахівців Міжнародного центру 
перспективних досліджень, є детінізація фінансових потоків та 
легалізація ринку праці.  

Посилення ринкового регулювання економіки та проведення 
антикорупційної реформи передбачає: 
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 • Замість існуючої радянської системи регулювання економіки 
необхідним є впровадження системи регулювання економіки з новою 
структурою та принципами.  

• Проведення антикорупційної реформи можливе лише за допомогою 
великої кількості заходів. Найбільші зусилля повинні бути направлені 
на інституційну реформу та законодавче забезпечення системи 
спеціалізованих заходів профілактики корупції, а також покарання за 
корупційні дії.  

• Підвищення рівня довіри бізнесу до держави і навпаки можливе при 
застосуванні податкових стимулів. Наприклад, зменшення кількості 
перевірок, скорочення часу на проведення реєстрації й отримання 
ліцензій, сертифікатів та інших документів, створення рівних умов 
підприємницької діяльності для усіх суб’єктів господарювання.  

Податкова реформа повинна бути направлена на реалізацію наступних 
пріоритетів:  

1) забезпечення всім суб’єктам господарювання однакових умов 
оподаткування;  

2) зменшення податкового навантаження;  
3) забезпечення ефективного податкового адміністрування та 

стабільності державних фінансів.  
Для реалізації даних пріоритетів визначено необхідними такі заходи:  
• Проведення податкової амністії на основі прозорої та чіткої 

процедури, що дозволить підвищити довіру бізнесу до держави та 
держави до бізнесу та збільшити надходження до державного бюджету;  

• Збільшення ролі електронних систем в адмініструванні податків, що 
дозволить зменшити фізичний контакт податківців з платниками 
податків і покращить прозорість податкового контролю;  

• Зменшення податкового навантаження та скорочення кількості 
обов’язкових платежів і податкових пільг, що забезпечить рівні умови 
для всіх платників податків і скоротить стимули до зменшення випадків 
мінімізації податкових зобов’язань;  

• Реформування спрощеної системи, щоб вона включала лише дійсно 
малі підприємства, а не була інструментом для тінізації фінансових 
потоків;  

• Вирішення проблеми заборгованості із повернення ПДВ для 
підтримки експорту та підвищення довіри бізнесу до держави;  

• Посилення відповідальності за використання тіньових податкових 
схем при веденні бізнесу та умисній мінімізації податкових зобов’язань.  

Передумовою детінізації ринку праці є також і реформа пенсійної 
системи. Наявна система пенсійного забезпечення не створює стимулів 
для детінізації ринку – відрахування до пенсійного фонду є високими на 
фоні незадовільної системи пенсійного забезпечення.  
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Основною метою детінізації економіки України є створення 
необхідних умов для покращення інвестиційного клімату, зниження 
податкового та регулятивного тиску на підприємницьку діяльність, 
захист прав власності та трудових відносин. Дані реформи дадуть 
поштовх до забезпечення економічного розвитку, що за умов високих 
показників тіньової економіки є неможливим. 
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Розподіл національного доходу України між власниками факторів 

виробництва не відповідає внеску кожного фактора у створення 
національного продукту. Зокрема, отримувана найманими працівниками 
заробітна плата набагато нижча від тієї, яку вони мали б отримувати, 
фактична норма прибутку на вкладені у виробництво інвестиції вища 
від рівноважної, а створені державою умови для ефективного 
функціонування бізнесу не відповідають витратам підприємців на 
забезпечення нормального функціонування всієї системи інститутів та 
державної інфраструктури.  

Для поліпшення функціонального розподілу доходів в Україні, 
передусім потрібно удосконалити її інституційне і макроекономічне 
середовище. Без ефективних системних реформ, які в умовах російської 
військової агресії, всевладдя олігархів і тотальної корупції поки що не 
вдається прискорити, неможливо поліпшити розподільні відносини, 
здійснювати справедливий розподіл національного доходу між 
власниками факторів виробництва. 

Якість державного управління в нашій країні, зокрема, судової, 
податкової та правоохоронної систем є на досить низькому рівні. 
Протягом всього періоду незалежності українські еліти не будували, а 
розкрадали державу. Потрапивши в системну інституційну пастку, 
Україна ніяк не може вибратися з неї. Ніхто з тих, хто при владі, не 
зацікавлений змінювати неефективні політичні та економічні інститути. 
Розуміючи згубність стану, в якому перебуває держава, еліти 
розпочинають реформи. Проте, боячись втратити ренту, ці реформи ще 
далекі від завершення. Скільки років говорять про скасування привілеїв 
і депутатської недоторканості, проведення відкритих конкурсних 
процедур торгів та призначень, системної люстрації та виборів з 
відкритими списками, а на практиці майже нічого не змінюється. В 
результаті розрив між владою і суспільством зростає, поглиблюється 
корупція, яка ще більше ускладнює ситуацію внаслідок несприйняття 
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реформ. Тому реформування розподільчих відносин неможливе без 
боротьби з корупцією.  

Для подолання корупції зусилля держави повинні бути спрямовані на 
удосконалення нормативно-правової бази та створення для громадянина 
прозорих і сприятливих норм суспільного життя. Ухвалені закони 
мають бути сформульовані так, щоб їх можна було однозначно 
інтерпретувати. Для запобігання індивідуальній інтерпретації 
урядовцями положень і статей законів України варто прийняти закон, 
згідно з яким підприємці мали б право вимагати, наприклад, у 
казначейства надання у письмовій формі роз’яснень щодо порядку 
оподаткування.  

Боротьба з корупцією повинна починатись з вищих ешелонів влади 
через відкритість і прозорість дій високих посадових осіб, 
оприлюднення їхніх активів, доходів і видатків. Боротьба ця повинна 
бути реальною, а не показовою. Треба скасувати недоторканість 
депутатів, суддів та інших державних чиновників, а особам, які 
викривають корупціонерів гарантувати безпеку. Політичні партії 
повинні декларувати свої джерела і обсяги фінансування, формування 
виконавських структур і комплектування кадрів має проводитись не за 
квотним принципом чи завдяки політичним зв’язкам, а за здібностями. 
Всі, без винятку, державні видатки мають проходити через 
казначейство, а державні закупівлі повинні бути прозорими і 
здійснюватись на конкурсній основі. Для ефективнішого використання 
державних видатків треба періодично проводити зовнішній незалежний 
аудит системи управління державними фінансами. Інформація про 
використання державних видатків має оприлюднюватись, наприклад, на 
певній сторінці Інтернету.  

Дії влади в боротьбі з корупцією наражаються на шалений опір 
корумпованої системи. Осіб, які хочуть чесно служити державі і 
позбутися такого негативного явища в нашій країні як корупція, 
стараються залякати, підкупити, дискредитувати. Шукають способи 
впливу на порядних чиновників через членів їхніх сімей. Тому державні 
структури, зокрема Національне антикорупційне бюро України, 
прокуратура, суди і міліція, мають не тільки виявляти і наказувати 
корупціонерів, а й захищати чесних людей від неправдивих звинувачень 
у корупції чи інших незаконних діях. 

Зміна влади завдяки Революції гідності зруйнувала створену 
олігархами моноцентричну мережу. Є надія, що конкурентна 
поліцентрична структура, яка формується в країні, не дасть змоги 
монополізувати владу і ринки України.  

Багато негативних наслідків щодо функціонального розподілу доходів 
має державна монополія, а ще більше – монополія приватна. 
Формування приватних монопольних утворень веде до створення 
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бар’єрів для прямих інвестицій, скорочення обсягів виробництва та 
підвищення цін, можливості перерозподілу ресурсів на користь 
монополіста, використання неефективних технологій та застарілого 
обладнання, а також інших негативних наслідків. Враховуючи значну 
монополізацію економіки України, керівництву держави треба 
спрямувати свої зусилля на зниження монополізму і розвитку 
конкурентного середовища в ній. 

Для ефективного розвитку економіки керівництво багатьох 
зарубіжних країни застосовує антимонопольне регулювання. В Україні 
немало зроблено для нейтралізації монополістичної влади та зниження 
ступеня монополізації ринку. Основою політики у сфері захисту 
економічної конкуренції в нашій країні є антимонопольне 
законодавство, представлене низкою нормативно-правових актів.   

Однак, організаційно-правові заходи держави щодо забезпечення 
захисту конкуренції у підприємницькій діяльності ще не дали 
потрібного результату. Життєвий рівень населення знижується. 
Причиною такого становища є незавершеність реформ. Державою не 
сформульовано основні індикатори конкурентного середовища, а 
ведення бізнесу відбувається не прозоро, майже половина економіки 
знаходиться в тіні. Тому антимонопольне регулювання в Україні 
потребує поліпшення, що сприятливо вплине на функціональний 
розподіл доходів. 

Однак, потрібно уважати, щоб процеси демонополізації і 
деолігархізації, курс на які проголошено в Україні, не привели до влади 
в нашій країні нових олігархів. Треба справді реформувати економіку і 
управління нею, а не імітувати виконання цих дій. Влада і бізнес мають 
бути розділеними. Потрібно звести до мінімуму вплив олігархів на 
владу.  

Важливість демонополізації економіки України вказує на 
недостатність використання для вирішення цієї проблеми тільки законів 
України, які безпосередньо стосуються захисту економічної 
конкуренції. Варто розширити певними положеннями антимонопольної 
політики і деяке інше законодавство, зокрема те, що стосується 
регулювання економічного розвитку.  

Головною метою цієї політики в Україні має бути захист конкуренції і 
створення рівних умов суб’єктам господарювання для доступу до 
ринку, захист прав власності і постійний моніторинг цього ринку щодо 
порушення антимонопольного законодавства, а не тільки постфактне 
реагування на зловживання суб’єктами господарювання монопольним 
становищем. Враховуючи велику частку ринків природних монополій в 
загальній кількості товарних ринків України, дії української влади, 
передусім повинні бути спрямовані на значне зменшення цієї частки і 
встановлення економічно обґрунтованих цін на цих ринках. Підвищення  
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в нашій країні тарифів для населення на енергоносії суттєво вплине на 
його добробут. Якщо домогосподарства з низькими доходами зможуть 
отримати субсидії, то сім’ ї з середніми доходами після оплати всіх 
комунальних послуг за рівнем добробуту зрівняються з 
малозабезпеченими сім’ями. Тому, напрошується висновок про потребу 
значно більшого підвищення заробітної плати.  

Досліджуючи вплив монополій на функціональний розподіл доходів, 
потрібно згадати і про земельну ренту. Після передачі 
сільськогосподарських угідь у колективну власність колективних 
сільськогосподарських підприємств,  сільськогосподарських 
кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств їхні члени 
мають право вийти з них та безкоштовно у приватну власність отримати 
свою частку землі (пай) на місцевості. На практиці багато власників цих 
паїв через різні причини особисто не обробляють надану їм землю, а 
передають її в оренду. Натомість, згідно з Указом Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та 
земельних часток (паїв)» від 19 серпня 2008 р., мали б отримувати 
орендну плату на рівні не менше 3 відсотків визначеної відповідно до 
законодавства вартості паю. Однак реально у багатьох випадках так не 
відбувається. Часто трапляються орендарі, які шукають різні способи не 
платити орендної плати, чим зменшують доходи орендодавців. Тому 
потрібно законодавчо встановити відповідальність орендаря за 
недотримання земельного законодавства, проводити роз’яснювальну 
роботу серед членів колективних сільськогосподарських підприємств, 
сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських 
акціонерних товариств про їхні права у разі здачі паю в оренду. 

Щодо поліпшення антимонопольного регулювання загалом, то 
доцільно провести незалежну експертизу законодавчо-нормативних 
актів України щодо захисту від монополій і корупції, розробити і 
законодавчо ухвалити захищену від перегляду при зміні влади стратегію 
розвитку конкуренції в країні та протидії лобізму і розвитку монополій, 
на основі зарубіжного досвіду і практики реалізації антимонопольного 
законодавства в Україні удосконалити нормативно правові акти, що 
стосуються розвитку конкуренції, посилити відповідальність 
підприємців за порушення антимонопольного законодавства 
збільшенням розмірів штрафів аж до кримінальної відповідальності, 
притягати до відповідальності державних посадовців за непрозору і 
нечесну організацію розподілу державного замовлення та державних 
закупівель, розробити методику оцінювання регуляторних дій держави, 
запровадити електронний документообіг та дистанційну експертизу 
конкретних порушень економічної конкуренції, поліпшити 
інформованість населення щодо ефективності державної конкурентної 
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політики, впроваджувати інші заходи сприяння демонополізації 
економіки України. 

Усі реформістські починання треба закріпити у Конституції і нових 
законах, а також прийняти закони щодо обов’язковості виконання 
удосконаленого антикорупційного законодавства. Хоча невідомо чи за 
таких складних умов відбудеться злам нинішньої системи. Невідомо, 
наприклад, чи реструктуризація і списання приватними кредиторами 
20% державного боргу України поліпшить ситуацію. Міжнародне 
рейтингове агентство Fitch понизило нашій країні довготривалий 
кредитний рейтинг з СС до С, що означає неминучість дефолту. Навряд 
чи без «прив’язки» нашої країни до ЄС і НАТО ми зможемо вибратись з 
інституційної пастки. 

Щодо змін до Конституції, то вони мають стосуватися певних 
системоутворюючих прав громадян. У ній повинні бути закріплені 
положення щодо можливості ширшого залучення народних мас до 
законодавчих ініціатив через референдуми, права відкликати обраних 
депутатів і чиновників з владних структур, обмеження терміну 
перебування керівників на своїх посадах. Потрібно, щоб усі національні 
багатства належали народу і кожен громадянин нашої країни отримував 
певну частку доходу від використання цих багатств. Доцільно 
законодавчо закріпити права громадян щодо розширення електронної 
демократії, зокрема, електронних виборів, народних ініціатив у формі 
петицій, публічного висвітлення державної інформації тощо.  

 Аналіз функціонального розподілу доходів у розвинутих країнах 
показав, що на розподільні відносини впливають розміри фінансового 
капіталу громадян країни. У разі його надлишку, співвідношення між 
фактичними цінами на працю і капітал схиляється на користь праці, 
тобто відбувається експлуатація працею капіталу, а якщо цього капіталу 
недостатньо для ефективного функціонування економіки, то навпаки – 
відбувається експлуатація праці капіталом. Значна частина української 
еліти не дбає про розвиток національної економіки, а різними шляхами 
переказує або вивозить свої фінансові кошти, серед яких дуже часто є 
кошти, що здобуті незаконним шляхом, за кордон. У зв’язку з цим треба 
посилити боротьбу з переведенням за кордон та відмиванням «брудних» 
грошей. Це стосується не тільки правоохоронних органів, а й 
працівників банківських установ. 

Аналіз причин зниження частки заробітної плати в розподілі доходів 
населення розвинутих країн, крім глобалізації, технологічних та інших 
змін виявляється що, на ці процеси суттєво впливає профспілковий рух 
працівників. Що міцніші профспілки, то вищий рівень оплати праці 
їхніх членів. Це ж стосується і України. Сильна профспілкова 
організація завжди зможе відстояти своїх членів у боротьбі з 
працедавцями не тільки у питанні підвищення заробітної плати, а й 
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поліпшення умов праці, соціального захисту та організації дозвілля. На 
жаль, профспілковий рух в Україні дуже слабий, а в у мовах існуючої 
корупції сподівання на його дії зі захисту інтересів працівників не 
виправдовуються. Тому в нашій країні разом з боротьбою з корупцією 
треба зміцнювати профспілки, що допоможе, зокрема, підвищити рівень 
оплати праці найманих працівників. 

Відставання України за показниками основних ринкових і державних 
інститутів від розвинутих країн призводить до зниження її інвестиційної 
привабливості, уповільнення розширення виробництва, зменшення 
зацікавленості підприємців у впровадженні інновацій тощо. Тому в 
процесі державного регулювання економікою потрібно більше уваги 
приділяти удосконаленню інституційного середовища країни. Потрібно  
не тільки знижувати адміністративні бар’єри, а активно заохочувати 
вихід на ринок нових компаній, розвивати ринок нерухомості та 
запровадити ринок землі, реформувати сферу науки та поліпшити 
державну підтримку впровадження інновацій, сформувати такі органи 
державної влади, які б не поступались в ефективності і прозористі 
відповідним органам країн з розвинутою економікою, зокрема, крім 
боротьби з корупцією потрібно шукати способи зменшення державних 
видатків, треба реформувати державні установи, при цьому збільшуючи 
заробітну плату тим державним службовцям, які пройшли 
випробування на відповідність сучасним вимогам і залишились там 
працювати, необхідно реформувати суддівську та пенітенціарну 
системи, домогтися стабільності податкової системи та ін.  

 
 
 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»       С. 178-180 

© Тетяна Степура, 2015 

 

Синергетичний підхід до дослідження якості 
людського потенціалу 

Тетяна Степура 
Кафедра економіки та підприємництва, Львівська філія ПВНЗ «Європейський 

університет», УКРАЇНА, м. Львів, вул. Кушевича, 5, 
E-mail: tetyana.stepura@gmail.com 

The prerequisites of formation and basic principles of synergetic approach to the 
research of the quality of human potential are described. It is proved, that finding 
ways to preserve the quality of human development should take place first of all 
through the impact on the environment of its existence. The basic principles of 
synergetic approach to the research of the quality of human potential are described. 

Ключові слова – людський потенціал, якість людського потенціалу, 
кваліологічна концепція людського потенціалу, синергетичний підхід, 
детермінізм, термодинаміка, принципи синергетики. 

Вступ 
Бурхливий розвиток науки ХІХ та особливо ХХ століть, криза 
класичного раціоналізму, розвиток термодинаміки, перегляд проблеми 
часу у фізиці, а згодом й інших галузях знань, технологічні прориви, 
порушення екологічного балансу, збільшення кількості та ймовірності 
ризиків – це неповний перелік тенденцій, що починаючи з середини 
ХХ століття вимагали пошуку нових парадигмальних засад розвитку 
світу. Детерміністичні підходи до закономірностей функціонування 
соціально-економічних систем не могли пояснити невдачу побудови 
соціалізму в окремо ізольованій країні, надати інструменти ефективного 
використання людського потенціалу, людського розвитку, зростання 
добробуту, запобігти зменшенню соціальної напруженості. Очевидно, 
причина того, що нобелівський лауреат, економіст Ф. А. фон Хайєк 
називав хибними еволюційні теорії Гегеля, Маркса, Шпенглера, Конта 
[1, с. 136], у тому, що всі ці теорії базувались на дослідженні 
закономірностей розвитку систем, які заздалегідь вважалися 
замкнутими, результат їх розвитку був наперед визначений, а значить їх 
елементи характеризувалися лінійними залежностями. При цьому, 
наприклад у вченні К. Маркса не у повній мірі враховувався чинник 
ментальності людини, яка є не об’єктом системи, а її суб’єктом, 
причому розвиток якого також є складним еволюційним процесом, що 
нерозривно (когерентно) пов'язаний з розвитком системи. 
Зазначеними обставинами пояснюється еволюція теоретико-
методологічних засад наукового дослідження від детермінізму, через 
теорію відносності та квантову методологію і далі, на сучасному етапі – 
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до принципів синергетики – теорії розвитку складних нерівноважних 
систем, основоположниками якої є Г. Хакен [2, 3] і І. Пригожин [4, 5]. 
Якщо усі ці методологічні підходи, окрім синергетики, стосуються 
насамперед природничих наук, то остання є наднауковим концептом, 
що пояснює розвиток нерівноважних систем у будь-якій царині 
наукового знання та людського онтогенезу. Водночас кожний з цих 
методологічних підходів виконував у свій час функцію панівного у 
суспільстві та науці світогляду, відношення до явищ у природі та 
соціально-економічному житті, наукового базису розвитку.  

Виклад основного матеріалу 
Зміна парадигмальних наукових концепцій визначила еволюцію 
наукової думки щодо людського потенціалу та його якості. Період 
класичної раціональності у науці визначається детерміністичними 
підходами, для яких характерне лінійне мислення, визначення 
соціально-економічних систем як закритих.  
У 1989-90 рр. відбулось становлення синергетичного підходу як 
загально- (над)наукової теоретико-методологічної концепції. 
Незважаючи на різне походження екологічної теорії та синергетики, у 
них є багато спільного. Перш за все, вони цілком відображають 
нелінійність мислення, оскільки у повній мірі орієнтовані на взаємодію 
із середовищем функціонування системи, отже, визнають 
ймовірнісність, варіативність, непередбачуваність, незворотність 
розвитку системи. Окрім того, стійкість системи, що є відкритою для 
впливу середовища визначається його станом і ці зв’язки також носять 
системний характер. Отже, стійкість – це характер взаємодії системи і 
середовища. Вплив середовища порушує структуру системи, 
нарощуючи ентропію аж до хаосу, який є кроком до нового порядку. 
Однак варіант розвитку може бути різний і він зумовлений не стільки 
характеристиками системи, а у значно більшій мірі можливостями, що 
закладені у середовищі. Такі «басейни» варіантів розвитку називаються 
атракторами і їх вибір системою має ймовірнісний характер. Таким 
чином, розвиток системи залежить від середовища її існування і вплив 
на систему також може здійснюватися через коригування можливостей, 
які закладені у середовищі.  
Наведені міркування ілюструють не лише спільність екологічної теорії 
та синергетики, а, що у рамках тематики дослідження значно 
важливіше, слугують основоположним методологічним принципом 
розробки кваліологічної концепції людського потенціалу через вплив 
насамперед на середовище існування людини, яке і визначає, згідно з 
синергетичною парадигмою, атрактори розвитку якості людського 
потенціалу регіонів України. 
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Синергетика, народжена у тканині фізики, хімії, біології, досягнула нині 
того стану розвитку та узагальнення, що, на думку В. Г. Буданова, 
виступає у сучасному науковому дискурсі, водночас як картина світу, 
загальнонаукова методологія, а також окрема наука [6]. Зважаючи на 
той факт, що у центрі уваги синергетики знаходяться якісні зміни в 
динамічній (чи статичній) поведінці системи [2, с. 361], ця 
загальнонаукова методологія стає визначальною при дослідженні якості 
людського потенціалу. У зв’язку з цим, на нашу думку, теоретико-
методологічні засади дослідження якості людського потенціалу повинні 
базуватися на основних принципах синергетики та космогенно-
енергетичній парадигмі праці С. Подолинського, яка, у свою чергу, 
ґрунтується на законах термодинаміки. Зважаючи на вищевикладене, 
нами визначаються основні принципи дослідження якості людського 
потенціалу: гомеостатичність, відкритість, нелінійність, 
нерівноважність, динамічна ієрархічність (емерджентність), 
незворотність, суб’єкт-об’єктна єдність, складність, само 
організованість, асиметричність. 

Висновок 
Усі викладені вище міркування ілюструють логіку становлення 
наукового парадигмального мислення, формування людиномірної, 
людиноцентричної ідеології, розвивають концепт якості у науковому 
дискурсі і врешті переконливо свідчать про необхідність розбудови 
синергетичного теоретико-методологічного базису дослідження якості 
людського потенціалу. 
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Освітня складова людського капіталу та вплив 
успіхів і поразок на організаційне самонавчання 

Олександра Юрченко 
Кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, УКРАЇНА, м. Львів, просп. Свободи, 18, 
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In modern economic research great attention is paid to the organizational culture of 
the enterprise, technique training organization at the enterprise. By self-organizing 
forms of knowledge, makes their involvement, accumulation, selection and transfer, 
and as a result of skillful usingknowledge - is a competitive advantage. 

One of the most popular models of organizational learning process, which is widely 
used in education, training quality training and management of human capital, is a 
model of learning through success and defeat. 

Ключові слова: людський капітал, організаційна культура, організаційне 
самонавчання, моделі процесу самонавчання. 

Вступ 
В сучасних економічних дослідженнях велику увагу приділено 

організаційній культурі підприємства, методиці організації навчання на 
самому підприємстві, оскільки розвиток людського капіталу, як 
індивідуального, так і організаційного, залежить від сприятливої 
організаційної культури підприємства та її здатності до самонавчання. 
Шляхом самонавчання організація формує знання, здійснює їх 
залучення, нагромадження, селекцію і трансфер, а як результат вмілого 
використання знань - досягає конкурентних переваг.  

Виклад основного матеріалу 
Науковий доробок в області організаційного самонавчання є дуже 

розпорошеним. Організаційне самонавчання, як дисципліна знань, 
відноситься до як до психології, соціології, культурної антропології, так 
і до науки про управління і стратегію.  

Сучасні теорії організаційного самонавчання базуються на застосу-
ванні моделей однопетельного самонавчання (адаптаційного, консер-
вативного) і двохпетельного (трансформаційного, генератив-ного); 
самонавчання через досвід; діалог та дискусію; успіхи та поразки  та ін. 

Однією з найпопулярніших моделей процесу самонавчання, яка  
широко застосовується у навчанні, підготовці якісних кадрів та 
управлінні людським капіталом, є модель самонавчання через успіхи і 
поразки [5]. 
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Слід вияснити, що стимулює самонавчання підприємства: успіх чи 
поразка?  Небагато підприємств трактує поразки як уроки, з яких можна 
зробити цінні висновки на майбутнє. На жаль, ми живемо у світі, в 
якому домінує культура, в якій, як правило, не терплять помилок і 
поразок. Люди не люблять говорити на цю тему; стараються від неї 
відсторонитися і важко визнають поразки. Тим часом помилки і поразки 
трапляються щоденно на кожному підприємстві, а їх витрати можуть 
виявитися досить значними, якщо в організаційній культурі не 
визнається самонавчання на помилках. На великих підприємствах, а 
особливо там, де панує культура засудження, ризик повторного 
допущення помилки є значно більшим [1].  

Одним з методів “використання помилок” є регулярні зустрічі 
робочих груп або колективів, під час яких обговорюються різні 
проблеми і питання, а також разом оцінюються пропоновані запобіжні 
засоби і подальші кроки. Такі збори, які служать роздуму і розмір-
ковуванню, називають колами якості або групами навчання через дію. 

Успіх сприяє утримуванню існуючого стану речей, короткочасній 
стабільності, тому що люди, які нагороджувались за успіхи, 
застосовують відомі і випробувані методи дій. Проблема полягає у 
тому, що успіх може приносити зайве самовдоволення, звуження поля 
пошуків, небажання до прийняття ризику і зникнення різнорідності [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Влив успіху і поразок на організаційне самонавчання [джерело: 

власна розробка] 
Успіх сприяє утримуванню існуючого стану речей, короткочасній 
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тому, що успіх може приносити зайве самовдоволення, звуження поля 
пошуків, небажання до прийняття ризику і зникнення різнорідності [3]. 

Успіх може ослабити мотивацію до впровадження змін, тому що має 
місце підтвердження правильності прийнятих рішень. Менеджери 
захищаються від прийняття ризикованих заходів, оскільки бояться 
відповідальності. Підприємства бажають використовувати ті методи дій, 
які забезпечили їм успіх в минулому. Проте взявши до уваги динаміку 
ринкового оточення, поведінки типу “краще не ризикувати” 
забезпечують добрі ефекти тільки ненадовго. На рис. 1 показано вплив 
успіхів і поразок на підприємство. 

Поразки дають підприємству можливість навчання через експеримен-
тування і коригування допущених помилок. Дуже серйозних помилок 
слід, звичайно, остерігатися, оскільки вони можуть закінчитися крахом 
підприємства. Однак більш дрібні помилки треба виправдовувати, щоб 
не відштовхувати людей від прийняття ризику і випробування нових 
задумів [2].  

Незадовільні результати направляють увагу людей на проблеми, які 
були пропущені раніше, що сприяє експериментуванню з новими 
стратегіями, процедурами і процесами. Ті менш або більш вдалі пошу-
ки, а також вивчені в їх процесі переваги можуть полегшити підпри-
ємству адаптацію в ситуації несподіваних змін в оточенні [3].  

Зазвичай підприємства обтяжені своєю історією, існуючим досвідом і 
звичаями, які встановили ще засновники. Якщо підприємство має на 
рахунку певні успіхи, то зразки поведінки можуть назавжди вписатися в 
його щоденне життя.  

Висновок 
Отже, сутність організаційного самонавчання у великій мірі залежить 

від того, як трактує себе підприємство. Підприємство, орієнтоване на 
використання досвіду успіхів у минулому, утримує існуючий стан 
речей, не бажає ризикувати, а відтак - націлене на ефективність 
діяльності в короткостроковій перспективі. Підприємство, орієнтоване 
на використання досвіду поразок, аналізує помилки, вчиться на них, 
експериментує, здійснює пошук нових більш ефективних рішень, 
здійснює інноваційну діяльність і в перспективі - досягає стійкості та 
конкурентних переваг на ринку. 
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Секція 6. Теорія і практика 
інформаційної безпеки в Україні 
 
 
 

Оптимізація систем захисту інформації як 
основа прийняття рішень у сфері інформаційної 

безпеки організації 

Сергій Копитко 
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The problem-based approach to optimize information security systems to inform 
decisions in the field of information security organization. On the basis of papers 
on information security issues identified optimization approaches to information se-
curity systems. Reviewed the feasibility of the identified common approaches in the 
context of administrative activities in the field of information security organization. 

Ключові слова – інформаційна безпека, захист інформації, система захисту 
інформації, ефективність, математичне моделювання, прийняття рішень, 
управлінська діяльність. 

Вступ 
Поширеним способом злочинного використання ІТ є несанкціонова-

ний доступ до інформації, що зберігається у пам’яті ком-п’ютерних сис-
тем, з метою її отримання, модифікації чи знищення. Тому захист 
інформаційних ресурсів має бути важливим завданням державної 
політики інформатизації. 

З набуттям Україною незалежності значна увага українських фахівців 
зосереджувалась на забезпеченні захисту інформаційних ресурсів. Їхні 
дослідження охоплюють широкий спектр проблем інформаційної безпе-
ки (ІБ) – від впровадження новітніх міжнародних стандартів до оціню-
вання ефективності засобів захисту та обґрунтування методик проекту-
вання систем забезпечення ІБ організацій. 
Метою наукового дослідження був аналіз і систематизація існуючих 

підходів до оптимізації систем захисту інформації у контексті прийнят-
тя рішень щодо ІБ організації. Системи захисту інформації (СЗІ) визна-
чені національними стандартами як ключові механізми забезпечення 
потрібного рівня захищеності інформаційних ресурсів організацій [1, 2]. 
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Підходи до оптимізації систем захисту інформації 
Системи захисту комп’ютерної інформації є складними багатокомпо-

нентними об’єктами, вони повинні постійно адаптуватися до мінливого 
агресивного середовища. Їх основна мета – ефективна реалізація політи-
ки інформаційної безпеки організації чи підприємства. Тому проблемі 
оптимізації ефективності функціонування СЗІ приділялось і приділяєть-
ся багато уваги. 

На підставі аналізу напрацювань з проблематики оптимізації функціо-
нування СЗІ можна виділити декілька основних підходів до підвищення 
ефективності захисту інформації в комп’ютерних системах на основі 
математичних методів, а саме [3]: 1) оптимізація компонент СЗІ; 2) оп-
тимізація структури СЗІ; 3) оптимізація управління ІБ організації; 4) оп-
тимізація функціонування СЗІ на основі концепції інформаційних ризи-
ків. Нижче коротко охарактеризовано особливості вказаних підходів до 
моделювання ефективності СЗІ. З огляду на значну кількість публікацій 
з такої проблематики в основному як джерела інформації були викорис-
тані найактуальніші у часовому вимірі праці, а також роботи, які вже 
містять певний рівень методологічних узагальнень результатів, отрима-
них у межах відповідних підходів. 
Оптимізація компонент СЗІ. Цей підхід у моделюванні ефективності 

захисту інформації хронологічно виник найраніше, фактично з появою 
перших методів шифрування даних. Для забезпечення надійності за-
шифрованих текстів виникла потреба в аналізі стійкості криптосистем 
та оптимізації їх елементів. З часом компонентний склад СЗІ розширю-
вався і на сьогодні досить чітко окреслено на мінімальному рівні наяв-
ність бажаних елементів, які мають формувати систему ІБ організації [1, 
2, 4-7]. В тій чи іншій мірі сучасна СЗІ організації має включати такі 
компоненти: 

• модель політики безпеки (security policy model) як “абстрактний 
формалізований або неформалізований опис політики безпеки інформа-
ції” [2, с. 6], де під політикою безпеки інформації розуміють “набір 
законів, правил, обмежень, рекомендацій і т. ін., які регламентують по-
рядок обробки інформації і спрямовані на захист інформації від певних 
загроз” [7, с. 6]; 

• модель загроз (model of threats)  як “абстрактний формалізова-
ний або неформалізований опис методів і засобів здійснення загроз” [2]; 

• модель порушника (user violator model) як абстрактний 
формалізований або неформалізований опис порушника [2, с. 5]; 

• комплекс засобів захисту (КЗЗ) як “сукупність всіх програмно-
апаратних засобів, в тому числі програм ПЗП, задіяних під час реалізації 
політики безпеки” [1, с. 7]. Також згідно [4, с. 1] замість терміну “засіб 
захисту” можна вживати “контроль” як синонім; 
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• модель контролів безпеки, де контроль (control) - це “засоби уп-
равління ризиком, які охоплюють політику, процедури, настанови, прак-
тику або організаційні структури, які можуть бути адміністративного, 
технічного, управлінського або правового характеру” [4, с. 1]. 

У цьому підході до оптимізації СЗІ вважається, що визначення ефек-
тивних параметрів функціонування окремих компонентів СЗІ зумовить 
покращення ефективності захисту комп’ютерної інформації. Очевидною 
перевагою його є можливість спрощення процесу моделювання 
компоненти у контексті ІБ. 
Оптимізація структури СЗІ. Як стверджується у [8, с. 126], завдання 

оптимального синтезу СЗІ стало одним із найбільш досліджуваних нап-
рямків інформаційної безпеки. Традиційно для його вирішення викорис-
товують три методи, а саме [8, с. 127]: 

• створення багатоагентної моделі СЗІ, яка складається з деякої 
сукупності інтелектуальних агентів, розподілених між інформаційними 
об’єктами, і які кооперуються для прийняття сумісних і узгоджених 
рішень; 

• створення СЗІ із готових існуючих компонентів на підставі різних 
оптимізаційних методик; 

• створення СЗІ з урахуванням вимог різних стандартів, зокрема 
міжнародних. 
Оптимізація управління ІБ організації. Однією з головних вимог 

сучасних стандартів ІБ є обов’язковість застосування для захисту інфор-
маційних ресурсів організації СУІБ. Згідно галузевого стандарту [7, с. 3] 
система управління інформаційною безпекою або СУІБ (information 
security management system, ISMS) трактується як “частина загальної 
системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ри-
зики, призначені для розроблення, впровадження, функціонування, мо-
ніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення ІБ”. Враховуючи 
важливість такого суб’єкта інформаційної діяльності, стає зрозумілим, 
чому дослідженню властивостей СУІБ приділяється така пильна увага. 
Ще однією причиною уваги фахівців до проблем побудови та експлуа-
тації СУІБ в організаціях є недостатній рівень опрацьованості багатьох 
аспектів СУІБ у стандартах ІБ [6]. 
Оптимізація функціонування СЗІ на основі концепції інформацій-

них ризиків. Усталеним підходом врахування невизначеності ринкової 
інформації для економічних агентів в економічній науці є оцінювання 
наслідків її впливу через економічні ризики [9]. Процесам управління 
ефективністю захисту інформації притаманна висока ступінь невизначе-
ності середовища як здійснення атак на інформаційні ресурси організа-
цій, так і захисту даних. Тому напрям оптимізації СУІБ на підставі 
інформаційних ризиків вельми популярний серед фахівців, проблемам 
його застосування на практиці присвячено дуже багато науково-мето-
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дичних праць. Зокрема відзначимо, що сучасні стандарти ІБ передбача-
ють оцінювання рівня захисту даних через ризики економічних агентів. 

Доцільність застосування підходів оптимізації СЗІ для прийняття 
рішень у сфері ІБ організації 

Загальновідомо, що у всіх галузях управління ефективністю процесів 
використовує три основні види діяльності, а саме: 1) постановка цілей; 
2) аналіз значень показників, що характеризують досягнення поставле-
них цілей; 3) управляючі дії за результатами аналізу, які спрямовані на 
поліпшення майбутньої діяльності щодо досягнення поставлених цілей. 
Узагальнюючи результати аналізу, можна оцінити доцільність застосу-
вання розглянутих напрямів математичного моделювання процесів ІБ 
під час обґрунтування рішень у розрізі типових видів управлінської 
діяльності у контексті управління ефективністю СЗІ (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СЗІ ДЛЯ 

ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Напрям 

оптиміза-
ції СЗІ 

 
 

Підходи напряму 

Управління ефективністю СЗІ 
як вид діяльності 

поста
новка 
цілей 

ІБ 

аналіз 
досяж-
ності 

цілей ІБ 

управляючі 
дії адмініст-

ратора 
захисту 

Оптиміза-
ція ком-
понентів 
СЗІ 

Моделювання ефектив-
ності засобів захисту 

+ + ± 

Модель контролів 
безпеки 

+ ± ± 

Моделювання 
інформаційних загроз 

- + ± 

Моделі порушника - + ± 
Оптиміза-
ція струк-
тури СЗІ 

Моделювання 
архітектури СЗІ 

+ + ± 

Оптимізація 
компонування СЗІ 

- + + 

Оптиміза-
ція управ-
ління ІБ 
організа-
ції 

Дескрипторний 
(описовий) 

+ ± - 

Менеджмент ІБ - + + 
Автоматизація функцій 
СУІБ 

- + - 
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Продовження табл.1. 
Оптиміза-
ція функ-
ціонуван-
ня СЗІ на 
основі 
інформа-
ційних 
ризиків 

Формалізація поняття 
інформаційного ризику 

+ ± - 

Оцінювання інформа-
ційних ризиків 

- + ± 

Оптимізація структури 
СЗІ 

- + + 

Страхування інформа-
ційних ризиків 

- + + 

[Джерело: авторська розробка] 
“+” – використовується у виді діяльності; “-” – не використовується; 
“±” – частково використовується 

Висновок 
Табл. 1 засвідчує чітку тенденцію орієнтації підходів до оптимізації 

СЗІ на певні види управлінської діяльності. Серед виділених підходів 
налаштовані на аналіз досяжності цілей ІБ та поліпшення дій адмініст-
ратора захисту лише оптимізація компонування СЗІ, менеджмент ІБ, оп-
тимізація структури СЗІ та страхування інформаційних ризиків. Еконо-
мічний менеджмент ІБ [10] та стахування інформаційних ризиків є 
порівнято новими тенденціями дослідження проблем ІБ організацій. В 
Україні такі підходи недостатньо поширені. 
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Оптимізація управління інформаційною 
безпекою підприємства 
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Інформація є важливим активом бізнесу сучасних підприємств. В 
підприємстві інформаційна безпека є важливою якістю, тому що 
система повинна бути ретельно захищена. Хоч і інформаційна безпека є 
одним з основних завдань для ІТ будь-якої логістичної компанії, так і не 
вистачає адекватної підтримки прийняття рішень на рівні топ-
менеджменту. 

Оскільки організації все більше покладаються на інтернет для їх 
внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів, рішення безпеки кожної фірми 
мають вплив на загальну безпеку.Це інформаційна інфраструктура для 
тисяч постачальників, співробітників, і партнерів, які взаємодіють з 
підприємством. 

Актуальність теми полягає у значущості безпеки інформації для будь-
якої логістичної компанії. Без неї компанія не може функціонувати 
належним чином на ринку, управляти і організовувати транспортні 
перевезення. З інформацією, що надходить з навколишнього 
середовища, компанія отримує знання про потреби ринку. Завдяки 
інформаційним системам, компанія знає як планувати дії або процеси, 
управляти транспортом, тому їй необхідно цілковито захистити її. 

Управління безпекою цієї чутливої інформації, що протікає в рамках 
цього підприємства є значною проблемою. 

Інформаційна безпека підприємства на практиці включає сукупність 
напрямів, методів, засобів і заходів, що знижують вразливість 
інформації і перешкоджають несанкціонованому доступу до інформації, 
її розголошенню або витоку. Елементами цієї системи є: правовий, 
організаційний, інженерно-технічний захист інформації, а основною її 
характеристикою - комплексність.  Структура системи, склад і зміст 
елементів, їх взаємозв'язок залежать від об'єму і цінності інформації, що 
захищається, характеру можливих загроз безпеки інформації, необхідної 
надійності захисту і вартості системи. 

Оптимальний розміром витрат на захист буде такий, при якому 
забезпечується рівень захищеності,  що дорівнює мінімуму загальних 
витрат. Вартість збитків визначається двома параметрами: ймовірністю 
реалізації  різних загроз інформації; вартістю (важливістю) інформації, 
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захищеність якої може бути порушена під впливом різних загроз.  У 
зв'язку зі складністю дати кількісну оцінку збитків (сума втрат або 
розмір недоотриманого прибутку) причиною яких може бути витік, або 
втрата  інформації, що захищається,  в даний час найбільш доцільним є  
підхід на основі експертних оцінок. За даними висновків експертів 
можуть бути отримані статистично стійкі оцінки можливого збитку. 

Відповідно, організації, як правило, готують щорічний фіксований 
(обмежений) бюджет на утримання і поліпшення їх систем 
інформаційної безпеки. Два ключові питання організації: як 
використати цей обмежений бюджет інформаційної безпеки найбільш 
ефективно, і як збільшити кошти для подальшого підвищення 
організації інформаційної безпеки. Стандарти управління інформаційної 
безпеки, безумовно, повинні відігравати важливу роль в цьому 
відношенні. Управління реалізує компоненти безпеки інформації, такі 
як політика і технічні заходи безпеки, з якими працюють співробітники. 
Підприємство повинне впровадити прийнятний рівень культури безпеки 
інформації, повинне управляти інформаційною безпекою, ефективно 
реалізувати всі необхідні компоненти інформаційної безпеки, адже 
компоненти інформаційної безпеки використовуються для складання 
нової всеосяжної структури управління інформаційної безпеки. 

Отже, захист інформаційних ресурсів підприємства є одним з 
ключових завдань в умовах підвищення рівня внутрішніх і зовнішніх 
загроз інформаційної безпеки, що можуть безпосередньо вплинути на 
його фінансову діяльність і стійкість на ринку. Щоб зберегти бізнес, 
розвиватися і бути конкурентоспроможним,  підприємствам необхідно 
створити ефективну систему управління інформаційною безпекою. 
Сутність викладеного дає підстави стверджувати, що в сучасних 
умовах, без належного  захисту інформаційного середовища 
підприємства не можливо забезпечити його економічну безпеку. 
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The essence of information security management company and the need to ensure 
financial security and its place in the system of economic security of enterprise, 
shows the main features and trends. Reviewed the main stages of construction of 
information security 

Ключові слова − система управління інформаційною безпекою суб’єктів 
господарювання у фінансовій сфері, функції, принципи та етапи формування 
системи управління інформаційною безпекою ділових одиниць 

Вступ  
Фінансова інформація є одним із  необхідних ресурсів забезпечення 

ефективного функціонування суб’єктів господарювання. Слабкі місця в 
організації захисту інформаційних ресурсів у фінансовій сфері можуть 
зумовлювати не лише поточні фінансові втрати, але й падіння ділової 
репутації підприємства на ринку, що неминуче призведе до зниження 
результатів фінансово-господарської діяльності в стратегічному 
масштабі. Тому питання формування системи управління інформа-
ційною безпекою підприємницьких структур є на сьогодні  дуже 
актуальним та своєчасним . 

Різнобічному дослідженню проблеми забезпечення інформаційної 
безпеки присвячено праці С. Арзуманова, В. Домарєва, С. Петренка,   Є. 
Степанова,  О. Юдіна та ін. Водночас чимало аспектів цієї складної 
проблематики ще потребують поглибленого вивчення та 
доопрацювання. 

ІІ. Постановка завдання 
Необхідність удосконалення підходів до формування системи 

управління інформаційною безпекою суб’єктів господарювання 
обумовлює потребу дослідження основних функцій, принципів та етапів 
побудови даної системи. 
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ІІІ. Результати 
Згідно з міжнародним стандартом [4], система управління 

інформаційною безпекою - це частина загальної системи управління 
організації, що заснована на оцінці бізнес ризиків, яка створює, реалізує, 
експлуатує, здійснює моніторинг, перегляд, супровід та вдосконалення 
інформаційної безпеки». 

Підставою для здійснення цілеспрямованої діяльності у сфері захисту 
інформаційних ресурсів є перелік відомостей, що становлять 
комерційну таємницю підприємства, який визначається підприємством 
самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства. 

Система управління інформаційною безпекою у фінансовій сфері 
полягає в плануванні, розгортанні й підтримці комплексу регламентів і 
процедур, спрямованих на мінімізацію ризиків порушення порушення 
конфіденційності, цілісності та спотворення фінансової інформації. 

До основних функцій системи управління інформаційною безпекою 
суб’єктів господарювання  належать наступні: 

• виявлення і аналіз ризиків інформаційної безпеки; 
• планування й практична реалізація процесів, спрямованих на 

мінімізацію ризиків інформаційної безпеки; 
• контроль цих процесів; 
• внесення в процеси мінімізації інформаційних ризиків 

необхідних коректувань [2]. 
Забезпечити належний рівень управління інформаційною безпекою 

суб’єктів господарювання у фінансовій сфері можливо лише з 
врахуванням принципів системності, узгодженості з бізнес-задачами і 
стратегією підприємства та безперервності управління. 

Формування системи управління інформаційною безпекою суб’єктів 
господарювання передбачає здійснення роботи за такими ключовими 
напрямами: 

• формування і практична реалізація комплексної багаторівневої 
політики інформаційної безпеки підприємства і системи 
внутрішніх вимог, норм і правил; 

• організація департаменту (служби, відділу) інформаційної 
безпеки; 

• проведення аудитів (комплексних перевірок) стану інформаційної 
безпеки на підприємстві [3]. 

Система управління інформаційною безпекою у фінансовій сфері 
повинна ґрунтуватись на визначеній керівництвом суб’єкта 
господарювання політиці інформаційної безпеки, ключові аспекти якої 
мають бути відображені у внутрішніх нормативних документах – 
положеннях,  інструкціях, корпоративних стандартах тощо. Документо-
вана політика інформаційної безпеки повинна бути затверджена 
керівництвом і доведена до відома всіх співробітників організації. 
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На наш погляд, формування системи управління інформаційною 
безпекою у фінансовій сфері передбачає такі основні етапи [4]: 

• визначення масштабу дії - захист конфіденційної фінансової 
інформації організації в цілому, структурного підрозділу, окремого 
офісу тощо. 
• ідентифікація ризиків порушення конфіденційності, цілісності, 
спотворення фінансової інформації  та вибір методу їх оцінки. 
• оцінка вірогідності настання та рівня ризиків порушення 
конфіденційності, цілісності, спотворення фінансової інформації. 
• ухвалення рішення про подальші дії відносно виявлених ризиків - 
прийняття ризиків з допустимим рівнем, розроблення заходів щодо 
їх мінімізації, страхування ризиків тощо.  
• впровадження заходів з управління ризиками порушення 
конфіденційності, цілісності, спотворення фінансової інформації 
(моніторинг загроз, періодичні оцінки, виявлення, сповіщення, 
усунення, здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
працівниками підприємства на предмет інформаційноїбезпеки тощо). 

Таким чином, при формуванні системи управління інформаційною 
безпекою суб’єктів господарювання у фінансовій сфері необхідно 
застосовувати комплексний підхід, що полягає в одночасному 
вирішенні низки різнопланових задач шляхом застосування сукупності 
взаємозв’язаних методів і заходів [4].  

Висновки 
Захист конфіденційної фінансової інформації суб’єктів господарю-

вання є одним з ключових завдань в умовах підвищення рівня 
внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційній безпеці. Щоб забезпечити 
успішність фінансово-господарської діяльності, конкурентоспромож-
ність на ринку та стійкість до негативних впливів,  підприємствам 
необхідно cформувати ефективну систему управління інформаційною 
безпекою у фінансовій сфері. 
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Забезпечення економічної безпеки передбачає створення в 

організації структурного підрозділу, служби безпеки корпорації з 
властивою йому сукупністю функцій і процесів, що направлені на 
практичну реалізацію тактичних заходів щодо забезпечення безпеки 
функціонування корпорації і головне узгодження управління 
економічною безпекою. 

Служба корпоративної безпеки підприємства - структурний 
підрозділ підприємства, який захищає інтереси підприємства від 
зовнішніх та внутрішніх загроз, його діяльність полягає в поточному 
захисті, виявленні та реагуванні, усуненні, випередженні загроз, для 
створення безпечних умов функціонування та розвитку підприємства.  

Алгоритм запровадження заходів безпеки на підприємствах: 
визначення та постановка завдань і об’єктів захисту;визначення виду та 
ступеня захисту: особливого, постійного чи періодичного; визначення 
механізму забезпечення безпеки; розподіл засобів економічної безпеки 
відповідно до завдань безпеки; узгодження та збалансування заходів 
забезпечення безпеки; контроль процесу виконання забезпечення 
безпеки та аналіз досягнутих результатів. 

Служба безпеки забезпечує комплексну систему економічної 
безпеки з використанням одного з наступних режимів безпеки 
діяльності підприємства:режим захисту інформації; режим поведінки 
персоналу відповідно до умов виробничої діяльності; режим 
формування та використання ресурсів; режим скорегований на 
особливості умов, в яких функціонує підприємство: сприятливі чи 
несприятливі фактори економічної, політичної, соціальної ситуації в 
країні. 

Відповідно до ринкових умов режим комплексної системи 
економічної безпеки будується з урахуванням всіх змін, це можуть 
бути: режим економії, режим активізації, режим виживання і т. д. 

Комплексний підхід до формування режиму передбачає участь усіх 
підрозділів підприємства в процесі забезпечення безпеки, в поєднанні 
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заходів які проводяться в сферах економічної безпеки: фінансовій, 
інформаційній, кадровій, безпеки матеріальних ресурсів. 

Мету і завдання комплексної системи економічної безпеки 
підприємства визначають ряд факторів, серед яких виділимо наявність 
загроз, що можуть завдати шкоди діяльності підприємства, характер їх 
небезпеки та активність, на усунення яких має спрямовувати свої 
зусилля система економічної безпеки. Крім того, важливо також 
врахувати можливості підприємства щодо створення та утримання 
системи безпеки, а також його інтересів на ринку.[1] 

Процедура створення служби корпоративної безпеки базується на 
засадах всебічного аналізу та врахування всіх індивідуальних та 
характерних особливостей підприємства. 

Залежно від особливостей діяльності компанії коло функцій служби 
безпеки має свої особливості і може бути  значно ширшим, головною 
умовою є те, що діяльність служби безпеки повинна всебічно 
гарантувати безпеку компанії. В великих компаніях із значною 
кількістю працівників, доцільним є створення структурних підрозділів 
служби корпоративної безпеки, функції кожного підрозділу будуть 
складати кожен з аспектів захисту. 

Наступним кроком після проектування служби корпоративної 
безпеки є створення нормативної бази по регулюванню роботи даного 
підрозділу: правил діяльності служби безпеки, завдань,  її прав та 
обов’язків, взаємовідносин з іншими підрозділами, які прописують в 
статуті підприємства, в колективному договорі,  правилах внутрішнього 
трудового розпорядку. Крім того в посадових інструкціях слід чітко 
визначити посадові обов’язки персоналу служби безпеки  Саме ці 
заходи будуть основою для ефективної діяльності служби безпеки.[2] 

Ще одним доцільним кроком забезпечення безпеки є необхідність 
створення ради підприємства з питань безпеки. Рада складається з 
кваліфікованих працівників, призначених на розсуд директора, головна 
їх мета- забезпечення безпеки діяльності підприємства.  

Загалом діяльність ради безпеки носить аналітичний характер з 
метою розробки стратегічного захисту, з іншого боку має 
рекомендаційний характер для служби безпеки.   

Розглядаючи корпорацію, як відкриту, багатовекторну систему слід 
зазначити, що діяльність підприємства значною мірою залежить від 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, які часто можуть носити 
негативний характер і бути загрозою, як для існування підприємства в 
цілому, так і для реалізації існуючих перед компанією завдань. Крім 
того загрози можуть носити прихований та пролонгований 
(відстрочений)  характер, це означає що на момент виявлення загрози її 
наслідки можуть носить більш негативний і навіть катастрофічний 
результат. Тому для комплексного, різнобічного захисту від 



Олександр Рудковський 

 

198 

потенційних чи наявних загроз підприємства зацікавлені в проведені 
політики безпеки. 
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Розкрито стан та перспективи віртуалізації сегментів ринку капіталів в 
Україні 
Ключові слова − інформаційно-комунікаційні технології, віртуалізація ринку 
капіталів,біткойн, транзакційні витрати. 

 
Важливою передумовою інформаційної прозорості розкриття 

інформації на ринку капіталів є його технологічне переозброєння на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій. Віртуалізація ринку 
капіталів – процес, що характеризується проникненням інформаційно-
комунікаційних послуг в його сегменти – ринки банківських кредитів, 
фондові ринки та ринки похідних фінансових інструментів, злиттям 
інформаційно-телекомунікативних систем з даними ринками з метою 
розвитку фінансів як механізму на базі інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури.  

Створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури ринку 
капіталів досягається завдяки використанню телекомунікаційних 
систем: по-перше, вони служать провідником необхідної інформації для 
фінансових інститутів, а, по-друге, є базовим інфраструктурним 
елементом системи ринку капіталів.  

Процес віртуалізації сегментів ринку капіталів надає сприятливі 
умови до створення фінансового капіталу. Якщо гроші в процесі свого 
розвитку перетворилися на знак вартості, то фінансові інструменти – на 
інструмент поглиблення розриву між дійсним і фіктивним капіталом. 
Віртуальний капітал встановлює панування у фінансовій сфері і 
підпорядковує процеси виробництва, керуючи дійсним капіталом, 
незалежно від його стану і ефективності.  

Завдяки віртуальним факторам, ринок капіталів відрізняється вищою 
формою організованості, яка перевершує конкурентну, корпоративно-
монопольну і новітню інноваційну інформаційну форми організації 
економіки.   Тому ринок капіталів можна характеризувати як сукупність 
інститутів, здатних концентрувати і транслювати інформацію, 
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зменшувати інформаційну асиметрію, і внаслідок цього мінімізувати 
транзакційні витрати.  

В зв’язку з цим стратегічного значення набуває біткойн – електронна 
валюта з відкритим кодом. Вона абсолютно децентралізована, дозволяє 
здійснювати розрахунки по усьому світу, при цьому комісія за 
переведення або дуже низька, або відсутня. Мережу, яка підтримує 
функціонування системи біткойн створюють люди, учасники, які мають 
на своєму комп’ютері встановлену програму.  

Основними перевагами системи платежів біткойн є: анонімність 
користувачів, між якими здійснюються транзакції; швидкість самої 
транзакції. Проте фахівці НБУ застерігають,що неможливість 
ідентифікувати власника біткойн-гаманця може призвести до 
фінансування тероризму та розквіту наркоторгівлі.  

Україна входить у трійку лідерів у світовій економіці  за якістю і 
кількістю IT-спеціалістів, тому вона є також лідером за кількістю 
біткойн-підприємців – заявив засновник першого біткойн-агентства в 
Україні М. Чобанян[1]. Якщо провідні країни світу, наприклад, США 
визнали біткойн товаром, фінансовим інструментом   ринку капіталів, 
то  в Україні біткойни не мають визначеного юридичного статусу. Тому 
державі необхідно документально законодавчо врегулювати таку 
електронну форму   розрахунків, яка  сама себе виростила, а споживачі 
вже обрали її  як зручну і безпечну для себе форму розрахунків. 
Оскільки обмін реальних грошей на біткойн є безумовно платежем, 
тому, він буде регулюватися центральними банками країн. 

Підключення українських банків до інтернет-протоколу Ripple, який 
криптографічно захистить дані фінансових транзакцій, а також 
дозволить здешевити і прискорити платежі за рахунок відкритості 
системи і відсутності посередників, – стверджують фахівці [2]   

 Крім того, Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку  розроблено документи, якими встановлено Порядок обміну 
електронними документами Комісії та Центрального депозитарію 
цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28.08.2014 № 
1120. Це є початком побудови загальної електронної взаємодії 
учасників фондового ринку із регулятором. Також державні регулятори 
– НБУ, ФГВФО, НКЦПФР, НКФП повинні налагодити внутрішні 
процеси обміну інформації в регуляторах, які б забезпечили можливість 
формування прозорої ефективної комунікації [3]  

Успішно функціонує Загальнодоступна інформаційна база даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів (http://www.stockmarket.gov.ua) та 
Єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів — 
інтернет-портал www.smida.gov.uа – який надає доступ не лише до 
інформації про акціонерні товариства та професійних учасників 
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фондового ринку України, а й до іншої інформації для учасників 
фондового ринку. У 2014 році був завершений етап переведення усіх 
учасників фондового ринку до подачі в Комісію адміністративних даних 
та інформації,зокрема, емітентів цінних паперів у вигляді електронних 
документів, що стало запровадженням єдиного електронного 
середовища учасників фондового ринку. 

Особливу увагу Комісія приділяє розвитку та запровадженню 
елементів системи електронного документообігу із можливістю 
застосування електронного цифрового підпису на ринку цінних паперів 
в Україні. Нині учасникам для забезпечення участі в системі 
електронного документообігу запропоновано вибір програмного 
забезпечення та можливість вибору застосування електронного 
цифрового підпису від різних акредитованих центрів сертифікації 
ключів. 

Отже, державне регулювання розвитку віртуального ринку капіталів 
має своєчасно реагувати на новітні виклики ІКТ, усувати перепони на 
шляху їх реального впровадження. 

Література 
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The current state of information law in the context of the establishment of the 
information economy in UkraineThe development of the information law field in 
the context of the information economy growth is considerd in these theses. 
Ukrainian legislation on information consists of Constitution of Ukraine, The Law 
of Ukraine “On Information”, legislative acts on certain branches, types, forms of 
information and media, international agreements and bargains, ratified by Ukraine, 
and principles and norms of international law. The importance of adopting The 
Concept of information security, which aims to prevent propaganda aimed at 
Ukraine from abroad is also dwelled upon. Information law in our country still has 
many problems that have to be solved and modernized in accordance with modern 
global development trends. 
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Стрімке зростання потенціалу інформації та електронних послуг, 

застосування інформаційних та комунікаційних технологій в економіці, 
державному управлінні і в повсякденному житті громадян стало 
потужнім імперативом змін в суспільстві – переходом до інформаційної 
економіки. Розвиток інформаційної економіки нерозривно пов’язаний з 
становленням галузі інформаційного права. Внаслідок цього 
відбувається активне формування інформаційного законодавства, 
зростає потреба у фахівцях, які спеціалізуються у сфері інформаційного 
права.  

Якщо говорити про зміст самого інформаційного права, то одним з 
перших його спробував відкрити Ю. Батурин. Він розглядав 
інформаційне право в сукупності з комп’ютерним правом. Інший 
науковець В. Копилов стверджував, що “інформаційне право стане 
повноцінною галуззю права”, однак для цього треба спочатку ґрунтовно 
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вивчити такий об’єкт правовідносин, як інформацію, методами правової 
науки [7, 81-84]. 

В правовій літературі тривають дискусії щодо поняття 
інформаційного права. Деякі науковці вказують причини цього. По-
перше, інформаційна сфера не розглядається в сукупності, а 
досліджуються лише деякі елементи, а саме інформатика, 
телекомунікації, системи зв’язку.  По-друге, інформаційне право 
знаходиться лише на етапі свого становлення. Однак, загалом можна 
сказати, що інформаційне право – це система соціальних норм та 
суспільних відносин, які охороняються державою і які виникають в 
інформаційній сфері – сфері створення та використання інформації.  

Інформаційне право – відносно нова галузь права для України. На 
формування інформаційного права, крім національного законодавства, 
впливають  і міжнародно-правові документи, які містять інформаційно-
правові норми. Сучасна сфера інформаційних технологій здійснюється 
із застосуванням двох підходів: англо-американського, що передбачає 
фрагментарне вирішення на законодавчому рівні в окремих юридичних 
актах проблем правового регулювання відносин у визначеній сфері, та 
європейського, зміст якого полягає у визначенні галузей законодавства з 
їх наступною кодифікацією [9].  

На розвиток інформаційного права України вплинули міжнародні 
договори. Так, наприклад, у Загальній Декларації прав людини від 10 
грудня 1948 року також було зазначено про гарантії і свободи людини і 
громадянина, в тому числі і інформаційні права і свободи.  В статті 19 
Декларації вказано, що “Кожна людина має право на свободу 
переконань і на вільне вираження їх; це право включає свободу 
безперешкодно дотримуватися своїх переконань і свободу шукати, 
отримувати і розповсюджувати інформацію та ідеї будь-яким способом 
і незалежно від державних кордонів” [5]. Конвенція Ради Європи про 
захист прав і свобод людини, яка була прийнята в Римі 4 листопада 1950 
року та Окінавська Хартія Глобального інформаційного суспільства 
також містять положення, які закріплюють інформаційні права і 
свободи [6]. 

Базовим законодавчим актом у сфері регулювання інформаційних 
відносин є, насамперед, чинний Закон України “Про інформацію” [2]. 
Він є загальним актом для регулювання правовідносин в інформаційній 
сфері. Згаданим законом визначено поняття інформації, наведено 
перелік видів інформації, який, втім, не є вичерпним. Поряд з цим, 
визначені і учасники інформаційних відносин. Закон України “Про 
інформацію” було прийнято на зорі незалежності України, і він став 
першим законодавчим актом, який надовго впорядкував відносини у 
інформаційній сфері. Згодом було прийнято і численні спеціальні 
законодавчі акти: Закон України “Про науково-технічну інформацію” 
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[1], Закон України “Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах” [3] тощо.  

Крім цього, значним поштовхом для розвитку інформаційного права в 
Україні стало закріплення інформації як об’єкта цивільних прав (ст. 200 
ЦК України) та права на інформацію як немайнового права фізичної 
особи в Цивільному Кодексі [4]. Варто зауважити, що інформація 
сприймається як нематеріальне благо, яке тісно пов’язано з особою, 
хоча юридичні особи також мають інформаційні права. Особа має право 
на отримання, створення, фіксування, зберігання, розповсюдження 
інформації в такий спосіб, який не заборонений законом [8].  

З огляду на події, які відбуваються зараз в інформаційному полі 
України, то головними завданнями є збереження інформаційного 
суверенітету, поборення чинників, які загрожують національній 
інформаційній безпеці, збереження стратегічного контенту, 
підтримання національного інформаційного продукту та захист 
кібернетичної безпеки. У грудні 2014 року було створено Міністерство 
інформаційної політики України, головними завданнями якого є 
створення стратегії державної інформаційної політики, реформування 
інформаційної сфери та розробка концепції інформаційної безпеки 
України. Вже в травні 2015 року Експертною радою при Міністерстві 
інформаційної політики було розроблено Концепцію інформаційної 
безпеки, яка планується, що буде існувати у вигляді закону або 
доктрини вже до кінця року. Метою Концепції є попередження 
пропаганди, спрямованої на Україну з-за кордону. В основу проекту 
Концепції покладена ідея забезпечення інформаційного суверенітету 
України шляхом сталого розвитку національного інформаційного 
простору та захисту цього процесу від зовнішніх і внутрішніх загроз, а 
також закладено конкретні механізми реалізації завдань із забезпечення 
інформаційної безпеки держави та додаткові режими громадського 
контролю за цією діяльністю. Більшість дослідників Концепції 
вважають, що її правовий характер та зв'язок із законодавством є 
незрозумілим. Загалом, ролі Міністерства інформаційної політики в 
контексті становлення системи інформаційного права надавати правову 
оцінку дещо рано. При цьому, слід зауважити, що в Правовому аналізі 
ОБСЄ проекту Концепції інформаційної безпеки України було 
достатньо критично оцінено згаданий проект Концепції, оскільки 
останній містить багато нечітко сформульованих положень, які в 
майбутньому можуть призвести до обмеження свободи слова. Треба 
також визначити правовий характер Концепції для того, щоб її статус 
стосовно законів та актів регуляторних органів був чітко визначений 
[10].   
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Враховуючи зростаючу значущість інформаційної складової в житті й 
діяльності громадян, суспільних організацій та держави, необхідно 
стимулювати розвиток нормативно-правого  забезпечення 
інформаційних відносин. Фрагментарне правове врегулювання 
інформаційної економіки потребує вдосконалення та модернізації з 
урахуванням сучасних тенденцій глобального розвитку і соціально-
політичних трансформацій суспільства. 
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The value of marketing information consist in the fact that it creates conditions 
for getting competitive advantages, reduces the level of commercial risk, and 
underlines changes in business sphere. Protection of marketing information is of 
the most important problems of economic security of the enterprise, the importance 
of which increases with increase of competition. Using methods of protection gives 
entities opportunities to react on unfair competition and creates additional 
competitive values. 

Keywords - marketing information, information security, marketing information 
system, competitive advantage. 

Вступ  
Перевага будь якого підприємства у конкурентному середовищі 

прямо пов’язана з ефективністю реалізації маркетингової політики. 
Ефективність останньої залежить від достовірності та повноти 
маркетингової інформації. Для досягнення ринкового успіху 
підприємству необхідна актуальна, достовірна та вичерпна інформація 
про клієнтів, конкурентів, постачальників, посередників тощо. 

У літературі присвячених маркетингу, поширеним підходом є під 
маркетинговою інформацією вважати сукупність даних, повідомлень, 
відомостей, які характеризують внутрішнє і зовнішнє маркетингове 
середовище, об’єкти, явища, процеси, зв’язки тощо та які необхідно 
збирати, передавати, нагромаджувати та обробляти для прийняття 
управлінських рішень [4].  

Цінність маркетингової інформації полягає в тому, що вона створює 
передумови для здобуття конкурентних переваг, допомагає знизити 
рівень комерційного ризику, визначити й урахувати зміни в 
навколишньому бізнес-середовищі. 

У свою чергу, під системою маркетингової інформації або 
Маркетинговою інформаційною системою як правило розуміють 
спеціалізовану постійну структуру на підприємстві, яка складається з 
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відповідного персоналу та обладнання і здійснює конкретні процедури, 
метою яких є збирання, аналіз, оцінка і подання інформації, необхідної 
для поліпшення планування процесу маркетингу, його здійснення і 
контролю [3].  

Система маркетингової інформації включає: 
1) систему внутрішньої звітності; 
2) систему маркетингових досліджень; 
3) систему аналізу інформації; 
4) систему збору зовнішньої поточний маркетингової інформації 

(посилання). 
Маркетингова інформаційна система (МІС) виступає сполучною 

ланкою в структурі постійно діючого взаємозв'язку і взаємозалежності 
людей, оргтехніки і методичних підходів, зорієнтованих на: 

• визначення проблеми; 
• збір і узагальнення даних; 
• аналіз, оцінку і розширення своєчасної, точної, повної і 

ймовірної інформації для використання її керівництвом 
маркетингової служби фірми з метою організації управління 
цією фірмою відповідно до розробленої стратегії. 

Отже, формування МІС є складним комплексом процедур та 
процесів, які мають характер відкритої комунікації (збір даних, 
колективні рішення щодо оцінки інформації тощо) й повинні бути, 
поряд із самою інформацією, захищені.  

Захист маркетингової інформації – одна з нагальних проблем 
економічної безпеки підприємства, актуальність якої зростає з 
посиленням конкуренції. 

Під захистом інформації розуміють комплекс заходів для 
забезпечення фізичної цілісності інформації, запобігання 
несанкціонованим змінам і отриманню даних, а його характеристиками 
є достовірність даних, конфіденційність, цілісність та доступність 
інформації [1]. 

Ієрархічно задачі захисту ІС можна поділити на 2 рівні, які, своєю 
чергою, мають підрівні, а саме: 

1. Вчасне забезпечення процесів ухвалення рішень достовірною 
інформацією на основі введених до ІС даних. 

1.1. Достатня повнота даних для процесів підтримки ухвалення 
рішень (ПППР). 

1.2. Достовірність вихідних даних для процесів прийняття рішень. 
1.3. Достатня швидкість прийняття рішень. 
1.3.1. Доступність механізмів прийняття рішень. 
1.3.2. Гарантованість відповіді після отримання запиту. 
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2. Забезпечення конкурентоспроможності діяльності фірми. 
2.1. Збереження конфіденційності. 
2.2. Дезінформація зловмисника. 
Належний захист маркетингової інформації потребує дотримання 

певних правил [4]: 
- дозований допуск до інформації (йдеться про створення системи 

різних рівнів доступу до маркетингової інформації для різних категорій 
співробітників – керівників, виконавців, допоміжного персоналу тощо. 
Кожен з них має знати лише необхідне для виконання своїх функцій або 
доручень).  

- упорядкування контактів по вертикалі (кожен співробітник має 
контактувати лише зі своїм безпосереднім начальником, не «стрибаючи 
через голову». Справи підприємства кожен має обговорювати лише з 
тими з ким повинен і має на це право).  

- контроль доступу до інформації (передусім має контролюватися 
доступ до комп’ютерів, де зберігається маркетингова інфо. Для цього 
слід використовувати відповідні системи кодування доступу, 
антивірусні програми захисту від руйнування баз даних, лімітувати час 
користування інформацією, що зберігається. Всі важливі документи в 
кінці робочого дня потрібно замикати).  

- працевлаштування співробітників за рекомендаціями (з низки 
причин співробітники підприємства можуть звільнятися і переходити 
працювати до інших підприємства чи організацій. Разом із ними за межі 
підприємства виходить інформація, якою вони володіють. 
Відповідальність за те, що така інформація може потрапити до інших, у 
цьому випадку може бути покладена на тих, хто дає рекомендації 
людині, що звільняється).  

- дублювання інформації (розміщення найцінніших даних у 
депозитарії, який забезпечує їх збереження. Робота з депозитарієм є 
винятково прерогативою вищого менеджменту. Питання де вона 
зберігається та де її взяти вирішує обмежене коло осіб причому 
колегіально).  

- контроль за передаванням інформації (використання телефонного, 
факсимільного та інших видів зв’язку слід розглядати з урахуванням 
захисту передання інформації, уникнення несанкціонованого доступу до 
неї. Це особливо стосується передання інформації до тих країн, 
інформаційні контакти з якими необхідно звести до мінімуму, 
використовувати відповідні кодові повідомлення тощо).  

- утилізація інформації (деякі види інформації (накази, 
розпорядження, листи, робочі записи тощо) мають вчасно знищуватися. 
Тут не завадить встановлення використання спеціальних 
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паперорізальних апаратів систем відповідного документування процесу 
знищення непотрібних документів) [4].  

Висновок 
Використання рекомендованих заходів націлене на формування 

системного підходу щодо захисту системи маркетингової інформації, як 
у частині процесів, так й самої маркетингової інформації, що дає змогу 
підприємству протидіяти нечесній конкуренції у вигляді комерційного 
шпіонажу чи іншим її проявам.  
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Вступ 
Результати внутрішніх і міжнародних досліджень актуалізують 

формування й перевірку гіпотез про зв’язок таких явищ, як корупція, 
безробіття, компетентність, продуктивність. Виявлено, що, крім 
корупції, а нерідко й у поєднанні з нею, серйозну загрозу для 
суспільства становлять фінансові піраміди, які можуть функціонувати у 
формі: інститутів (формальних чи неформальних); цінових тенденцій на 
ринках ліквідних активів. 

Результати 
У роботі розроблено модель впливу нелегальних фінансів на 

економіку для аналізу взаємозв’язків корупції, безробіття, 
компетентності економічних суб’єктів у сфері розподілу благ, 
продуктивності праці індивідів у секторі виробництва. У 
запропонованій моделі враховані чотири важливі нелінійні залежності. 
По-перше, чим вища частка продуктивних управлінців серед посадових 
осіб, і чим вищий рівень їх компетентності у справі мобілізації трудових 
ресурсів, тим більше продуктивних індивідів задіяно у створенні благ 
понад рівень, який забезпечує самоорганізація. По-друге, частка благ, 
що нелегально присвоюється непродуктивними індивідами, які не 
займають керівних посад, залежить від частки таких індивідів у 
суспільстві та їх розподільчих можливостей. По-третє, залежність, 
аналогічна другій, стосується й корупцінерів. По-четверте, фактичне 
створення економічних благ відносно потенційного обсягу залежить від 
частки цих благ, яка розподіляється легально (чинник мотивації 
продуктивних індивідів), і від чинника організаційно-технологічних 
можливостей. Кожна із вказаних залежностей передбачає урахування 
одного кількісного й одного якісного чинника. Для вираження усіх 
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чотирьох вказаних залежностей запропоновано використовувати 
формулу 1 [1]: 

Р = К 1/Я,    (1) 

де Р – результат, К – кількісний чинник, Я – якісний чинник 
(виражається умовними балами). Засади кількісного оцінювання якості 
визначають такі науки як кваліджметрія та кваліметрія. 

Фінансова піраміда – це система економічних відносин циклічного 
характеру з неминучим етапом краху, що виникають при отриманні 
доходів одними учасниками за рахунок внесків інших без створення 
доданої вартості. 

Для прогнозування моменту краху в роботі запропоновано модель 
функціонування фінансової піраміди, яка дає змогу розділити час її 
існування на дискретні періоди та шляхом ітерацій на основі 
запропонованої системи формул розраховувати динаміку низки 
взаємопов’язаних показників: заощадження, обсяг ресурсів фінансової 
піраміди, дохід її організаторів тощо. Показник атакуючого потенціалу 
фінансової піраміди у пристосованому до потреб моделі логістичному 
відображенні (формула 2) визначає, яка частка наявних в економіці 
заощаджень залучається у цю небезпечну схему упродовж певного 
періоду [2]. 

ЧГЗt= A × ЧГЗt-1 × (1-ЧГЗt-1) ,   (2) 

де ЧГЗ – частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову 
піраміду протягом певного періоду; 

A – рівень атакуючого потенціалу фінансової піраміди; 
t – період. 
Графічні приклади результатів використання запропонованої моделі, 

яка включає систему формул, наведено на рис. 6, 7. Згідно одного з 
варіантів моделі, у певний момент виникає різниця обіцяних і 
фактичних виплат, яка з часом зростає (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка показників, що стосуються функціонування 

фінансової піраміди 
Згідно іншого варіанту моделі, неможливість здійснювати обіцяні 

виплати означає крах фінансової піраміди через припинення внесків 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка показників, що стосуються функціонування 

фінансової піраміди, у разі краху за неможливості 
здійснювати обіцяні виплати 
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 Рисунки 2 та 3 показують дві крайні ситуації. У першому випадку 
організаторам фінансової піраміди після досягнення 
неплатоспроможності вдається переконати вкладників і надалі робити 
внески. А в другій ситуації фінансова піраміда зазнає краху відразу 
після першого невиконання обіцяних зобов’язань. На практиці можливі 
варіанти, що перебувають між цими двома крайніми ситуаціями. 

Виявлено, що нині до найнебезпечніших сфер можливого виникнення 
фінансових пірамід в Україні належать недержавне пенсійне 
забезпечення і фінансові інвестиції в мережі Інтернет. Водночас 
обґрунтовані прогнози моментів краху фінансових пірамід й 
оприлюднення відповідної інформації є вагомими чинниками 
запобігання розвитку цих негативних явищ. 

Висновок 
Корупція має вагомий негативний вплив на рівень безробіття в країні. 

Виявлено, що нині до найнебезпечніших сфер можливого виникнення 
фінансових пірамід в Україні належать недержавне пенсійне 
забезпечення і фінансові інвестиції в мережі Інтернет. Водночас 
обґрунтовані прогнози моментів краху фінансових пірамід й 
оприлюднення відповідної інформації є вагомими чинниками 
запобігання розвитку цих негативних явищ. 
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It is analysed the impact of different models of dividend income taxation onto 
economic strategies of firms. In particular it is investigated their influence on: 
mechanism for distribution of after-tax income between accumulation (retained 
earnings) and consumption (shareholders income payment); models of business 
financing (through the issue of securities or debt financing); choice of legal form of 
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корпорація, нерозподілений прибуток, оподаткування прибутку. 

Застосовувана у країні модель прибуткового оподаткування 
приватного сектора, і зокрема дивідендних доходів, перманентно 
знаходиться у полі зору економістів-науковців та практиків. Річ у тім, 
що дохід, зароблений корпораціями, виступає об’єктом подвійного 
оподаткування. Передусім отриманий прибуток підлягає 
оподаткуванню корпоративним прибутковим податком, а згодом його 
частина надходить співвласникам акціонерного товариства у вигляді 
дивідендів, які є складовою персонального оподатковуваного доходу.  

Подвійне оподаткування дивідендів має багатосторонній вплив як на 
поведінку окремих ділових одиниць, так і на структуру приватного 
сектора загалом. 

Механізм та рівень дивідендного оподаткування є вагомим критерієм 
напрямів розподілу післяподаткового прибутку між нагромадженням 
(нерозподіленим прибутком) та споживанням (виплатою акціонерного 
доходу). Нижчий рівень оподаткування нерозподіленого прибутку 
порівняно з розподіленим та сумою дивідендів стимулює провадити 
політику капіталізації прибутку, тобто значну його частину скеровувати 
на інвестиції та у резервні фонди. Зазначена економічна стратегія 
господарюючого суб’єкта за умови раціональної та ефективної 
інвестиційної політики забезпечуватиме віддачу кожної додаткової 
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грошової одиниці нерозподіленого прибутку у вигляді підвищення 
підвищення ринкової вартості фірми, а відтак і ринкової ціни її акцій. 
Згодом таке поцінування трансформується в приріст капіталу для 
акціонерів, який є об’єктом ліберальнішого оподаткування порівняно з 
дивідендними доходами. Однак зауважено, що фінансування інвестицій 
через нерозподілений прибуток супроти емісійного чи боргового 
фінансування зазвичай зазнає слабшого критичного аналізу і спонукає 
менеджерів корпорацій менш ретельно підходити до вибору 
інвестиційних проектів. 

Система прибуткового оподаткування юридичних осіб робить 
фінансування через емісію цінних паперів більш вартісним порівняно з 
борговим фінансуванням. Це відбувається внаслідок того, що, як 
правило, корпораціям дозволено зменшувати податок на прибуток на 
величину процентних платежів, але не дозволено робити це для витрат 
через емісійне фінансування. Окрім того, віддача від корпоративних 
інвестицій, які виплачуються власникам облігацій, на відміну від 
дивідендних виплат, є об’єктом лише однократного оподаткування у 
складі персонального прибуткового податку. Однак надмірне боргове 
фінансування може суттєво скоротити майбутні грошові потоки і 
обмежити можливість зростання бізнесу, а також підвищити ризик 
банкрутства господарюючого суб’єкта під час економічного спаду. 
Замість того, щоб використовувати отриманий дохід для прибуткових 
фінансових інвестицій чи виплати власникам, необхідно скеровувати 
кошти на обслуговування боргових платежів. 

Надмірний податковий тягар на дивідендні доходи заохочує 
корпорації до викупу акцій над виплатою дивідендів чи виплати 
дивідендів під виглядом інших видів доходів (заробітної плати, 
процентів, роялті, плати за послуги тощо) та й зрештою спонукає 
займатися операціями для єдиного наміру мінімізувати податкові 
зобов’язання.  

Подвійне оподаткування прибутку акціонерних товариств спричиняє 
перекіс у напрямі започаткування бізнесу у формі некорпоративних 
господарюючих суб’єктів (одноосібного володіння, партнерства з 
повною чи обмеженою відповідальністю тощо), тобто ділових одиниць 
з ліберальнішим фіскальним навантаженням. 

Подвійне оподаткування доходів корпоративних цінних паперів 
актуалізує проблему інтеграції корпоративного та індивідуального 
прибуткового податків, співставності податкового навантаження на 
дивідендні та інші види персональних доходів. 

Питання функціонування системи оподаткування доходів акціонерних 
власників залишаються актуальними та дискутованими. Адепти 
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усунення подвійного оподаткування дивідендів вказують на 
деструктивну економічну поведінку суб’єктів господарювання 
внаслідок такого оподаткування та акцентують на необхідності 
дотримання фундаментального принципу податкової системи – 
однократності оподаткування одного і того ж об’єкта. Їх опоненти 
здебільшого апелюють до соціальних аспектів та питань 
справедливості. Відтак у світовій фіскальній практиці існують і  різні 
різні моделі оподаткування дивідендних доходів: 

-  повне оподаткування прибутку корпоративним податком. Частина 
прибутку, одержана акціонерами у вигляді дивідендів оподатковується 
у складі особистого прибуткового податку; 

- зменшення оподатковуваного прибутку на рівні акціонерів шляхом: 
вирахування із загального валового доходу акціонерів вартості 
виплачених дивідендів попередньо оподатковуваних податком на 
прибуток корпорацій; часткового зарахування податку, сплаченого 
корпорацією, при визначенні сукупного оподатковуваного особистого 
доходу; пільгового оподаткування дивідендів акціонерів поза зв’язком з 
корпоративними прибутковим оподаткуванням тощо.  

- зменшення оподаткування прибутку на корпоративному рівні. Схема 
передбачає поділ прибутку нерозподілюваний та розподілюваний у 
формі дивідендів. Останній може оподатковуватися як за зниженими 
ставками, так і повністю звільнятись від оподаткування.  

Змінами до податкового законодавства України, які вступили в дію з 
01.01.2015р., модифіковано систему оподаткування дивідендних та 
інших видів пасивних доходів в Україні. Позитивними новаціями можна 
вважати як зміну механізму оподаткування (передбачено, що 
нарахований до сплати податок на дивіденди зменшується на суму, яка 
вже була утримана податковими агентами), так і запровадження 
прогресивної шкали оподаткування дивідендів. Оподаткування більших 
дивідендних доходів за вищою ставкою є фіскально обґрунтованим та 
соціально ефективним заходом держави. 
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