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Секція 1. Теорія і практика розбудови 
інформаційних економік  

 

 

Криптовалюти: переваги та недоліки 

Ростислав Гнатюк  

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський 

національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА, м. Львів, просп. 

Свободи, 18, 

E-mail: ross.hnatyuk@gmail.com 

There has been observed a great development and interest in cryptocurrencies 

around the world, including Ukraine. There is still a debate going on on whether 

they really are currencies but some countries have already legalized their use. Thus, 

we here review several reasons to see them as potential gain for economic system as 

well as we are going to consider reasons to treat them with a serious degree of 

caution.  

Ключові слова – криптовалюта, монетарний контроль, економічна система, 

емісія, ризик, економічна вигода. 

Останнім часом доволі значної популярності серед інвесторів та 

звичайних людей набули криптовалюти. Економісти, звичайно ж, також 

цікавляться цим феноменом і не залишаються осторонь подій, що 

відбуваються на фактично вже існуючому ринку цих валют. Однак не 

всі однозначно сприймають їх як благо. Більше того, як у вітчизняній, 

так і в іноземній економічній науковій літературі поки відсутні 

дослідження та узагальнення цієї економічної категорії. Відтак, тема є 

безсумнівно актуальною та потребує уваги дослідників. 

Загалом, криптовалюти базуються на криптографії, що взагалі 

вважається окремою наукою. Криптовалюта – це певна економічна 

категорія, емісія та облік якої базуються на асиметричному шифруванні 

і застосуванні різних криптографічних методів захисту [1]. Навмисне не 

називаємо її валютою, адже поки не можемо стверджувати, що вона 

справді є валютою. Є країни в яких вона вже офіційно введена в обіг і 

вважається валютою, відтак є легальною, як це у багатьох країнах 

Європи, Америки та Азії. Тоді як в інших – ні. Зокрема, Україна, 

точніше НБУ, не визнає її як валюту чи платіжний засіб, оскільки 

вважає, що у неї відсутня ключова ознака валюти – наявність 

центрального емітента. 
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Щодо криптовалют, то їх існує безліч, проте якщо говорити про ті, що 

є найбільш популярними, то можна звернути увагу на Bitcoin, Etherium, 

Ripple тощо. 

Ринкова капіталізація ринку криптовалют, якщо вірити популярним 

платформам електронної торгівлі, оскільки офіційні джерела та 

організації ще не ведуть статистику криптовалют, становить близько 

140 млрд. доларів [2]. Це доволі значна сума, як на валюту, яка не зовсім 

є валютою. Тому вважатимемо, що вона все ж є валютою, оскільки, 

очевидно, так вважають мільйони її користувачів. 

Тут слід зазначити, що вся системи криптовалют фактично 

побудована на довірі користувачів, тобто ринку, до цієї системи. Це 

можна вважати однією з переваг системи криптовалют, адже фактично 

тут відсутній центральний регулятор, який може проводити 

неефективну чи шкідливу емісійну чи контролюючу політику, яка піде 

не на користь економічним суб’єктам.   

Навпаки, майнінг (добування криптовалют за допомогою комп’ютерів 

шляхом вирішення логічних завдань, що стають все складнішими) 

криптовалют є цілком регламентованим: система сама визначає скільки 

часу потрібно для «добування» наступної частки одиниці валюти і 

кожен раз ускладнює завдання, тож, за інших рівних умов, її стає 

добути все важче, а часу на це потрібно все більше. На погляд автора, це 

також перевага, адже елементарно обмежує можливість неочікуваної 

девальвації або ревальвації через дії регулятора.  

Водночас, пропозиція конкретної валюти є також наперед 

визначеною, відтак вона є обмежена самою системою і потрібен певний 

час допоки криптовалюта досягне теоретичного максимуму свого 

обсягу. Таким чином, пропозиція криптовалюти є справдні 

нееластичною, майже абсолютно нееластичною. З цього слідує, що її 

«курс», тобто ціну відносно реальних валют, визначає лише попит 

споживачів на неї, що є значною її перевагою з погляду ефективності 

ринку: ринок самостійно визначає що, як і для кого.  

Також існують й інші переваги, найпростіші з них – повна 

анонімність та водночас повна відкритість системи. Усі користувачі та 

власники криптовалюти мають можливість бачити усі проведені за нею 

операції, проте ніхто з них не знає хто саме провів ці операції, бо 

ідентичність власників рахунків є зашифрована. Таким чином, існує 

можливість негайно переводити кошти з одного рахунку на інший 

майже без комісії та посередників. 

Однак, існують і численні недоліки цієї системи, що в основному є 

наслідком зазначених вище переваг. Відомо, що не усі споживачі є 

носіями економічної раціональності, тобто не усі вони homo economicus. 

Відтак, їх нераціональна поведінка може сильно вплинути на ціну або 
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курс цієї валюти, якщо тільки буде достатньо стимулів, щоб їх 

схвилювати.  

З іншого боку, відсутність центрального регулятора також є доволі 

непередбачуваним і ризикованим феноменом. Навряд криптовалюти 

становлять загрози для економічної системи як цілого (бо ж поки все ж 

обсяги валюти не є настільки значними, а користувачів не так вже й 

багато), проте неможливість проведення монетарної політики, що 

стабілізувала б курс і усувала диспропорції на ринку становлять ризик 

для власне раціональних споживачів цієї валюти. За них переживають 

регулятори країн та, зокрема, керівник ЄЦБ, який категорично 

висловився проти криптовалют.  

Наперед визначена, фіксована пропозиція валюти, на думку автора, є 

бомбою уповільненої дії. Справа в тому, що невідомо як поведуть себе 

економічні суб’єкти коли пропозиція досягне максимуму. Є 

ймовірність, що популярність криптовалют не зміниться, регулятори 

вироблять правила гри для них на національних ринках і споживачі 

зможуть повноцінно їх використовувати для проведення будь-яких 

розрахунків, а відтак і попит не зміниться. Однак, є ймовірність вибуху 

або затухання попиту в момент досягнення максимуму пропозиції. В 

першому випадку ціна зросте до небес і користувачі крипто алют 

зможуть отримати надприбутки. В іншому – величезні збитки, бо ціна 

різко впаде, можливо навіть стане від’ємною, а система лусне як 

«бульбашка». Автор вважає, що звичайно ж все залежить від довіри і 

дій користувачів цієї валюти. Проте є висока ймовірність, що 

криптовалюти є просто фінансовими пірамідами, що створені власне 

для такого сценарію. 

Ще одним проявом негативу для економчної системи загалом є деякі 

користувачі та операції, що проводяться через систему крипто валют. 

Не секрет, що через неї здійснюються платежі за нечесно проведені 

операції, надані послуги і інші товари чи послуги, які просто так не 

купиш – зброя, наркотики, нелегальні замовлення різного характеру. 

Анонімність системи цілком дає можливість проводити такі операції, 

опосередковано завдаючи збиток економічним системам, в яких по суті 

роздувається віртуальний чорний ринок, який проте має попит і 

пропозицію у цілком реальному світі.   

Висновок 
Існують як преваги, так і численні недоліки використання чи 

інвестування у криптовалюти. На думку автора, неможливо визначити 

ефект, який може спричинити поведінка споживачів на ринку, що може 

завдати їм самим шкоди. Проте автор вважає, що потрібне введення 

певних обмежень чи правил, які повинні діяти для певних категорій 
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інвесторів чи споживачів – адже національні регулятори повинні 

захищати інтереси своїх громадян, навіть якщо це захист від них самих. 
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The peculiarities of scientific approaches to the definition of economic growth in 

modern conditions are analyzed. The main factors of economic growth are 

determined. The role of socio-cultural factors in the formation of an effective 

economy is established. An analysis of social factors helps to understand human 

behavior regarding consumption, savings, investment, which directly affects 

economic growth. Culture determines the actual functioning of institutions 

influences the motivation and behavior of economic and political subjects. One of 

the main cultural factors influencing the economic success of a nation is religion. 

Ключові слова: економічне зростання, фактори економічного зростання, 

культура, соціальні фактори, релігія, соціокультурна політика. 

Вступ 
Трансформація економічних систем, динамічні зміни в 

глобалізаційних процесах та перетворення соціально-економічного 

укладу актуалізують проблеми дослідження економічного зростання. В 

умовах високої конкуренції, обмеженості ресурсів, потреби підвищення 

добробуту населення виникає необхідність у розробці нових концепцій 

економічного зростання. В системі факторів, що визначають економічне 

зростання все більша питома вага належить нематеріальним факторам. 

Вони синтезують результати розвитку науки, культури, інформації та 

людського капіталу в суспільстві. Розвиток сучасних досліджень 

спрямований на ідентифікацію саме таких факторів, здатних 

прискорити темпи економічного зростання та покращити, в процесі 

зростання, якісні параметри розвитку національної економіки. У зв’язку 

з цим дослідження соціокультурного виміру економічного зростання, 

виявлення особливостей і механізму впливу соціальних та культурних 

факторів на зростання економіки мають важливе практичне значення. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Проблеми економічного зростання були в центрі досліджень 

науковців впродовж всього періоду існування економічної науки та не 

втрачають своєї актуальності і сьогодні. Базовими факторами, що 
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визначають економічне зростання є праця, капітал, природні ресурси. 

Більшість наукових досліджень ґрунтуються на моделях, де ці фактори є 

детермінантами економічного зростання. Однак, вплив цих факторів не 

може повною мірою пояснити спостережувані темпи зростання 

економіки. Окрім цього, в наш час економічна наука приходить до 

розуміння того, що виробнича діяльність є лише частиною діяльності 

людини, а економічний розвиток необхідно розглядати в рамках більш 

широкої концепції суспільного розвитку. Тому, дослідники зосередили 

свою увагу на вивченні неекономічних факторів, до яких належать 

соціальні, культурні, політичні, інституційні, географічні, які впливають 

на можливості та обмеження економічного зростання [1, с. 68]. 

Встановлено, що низькі темпи розвитку тих чи інших економік 

пояснюються системами соціокультурних цінностей, що сформувалися 

в тих чи інших країнах. Так, через культурні відмінності одні й ті ж 

офіційні інститути в одних країнах більш ефективні, ніж в інших. Саме 

культура визначає реальне функціонування інститутів, впливає на 

спонукальні мотиви економічних і політичних суб’єктів. 

Аналіз соціальних факторів дає змогу зрозуміти поведінку людини 

щодо таких економічних категорій як споживання, заощадження, 

інвестування. Окрім цього, система очікувань, поведінка та сприйняття 

економічних обставин відображає соціальний розвиток суспільства і 

безпосередньо впливає на економічне зростання [1, с. 69]. 

Необхідність врахування соціокультурних особливостей для 

пояснення економічних відмінностей між країнами запропонували ще 

А. Сміт та Дж. С. Міль. Пізніше, інтерес до цього питання відродився в 

кінці 1950-х рр., коли дослідники звернулися до пошуків додаткових 

ресурсів для підвищення продуктивності праці і ефективності держав-

них інститутів. Однак, тільки в останні два десятиліття в економістів 

з’явились дані та емпіричні інструменти, які дають змогу тестувати 

гіпотези щодо соціокультурних чинників економічного зростання. 

Чим можна обґрунтувати доцільність врахування впливу соціо-

культурних чинників на економічне зростання? Дослідниками наведено 

різні приклади соціокультурного виміру економічного зростання. Так, в 

працях Г. Хофстеда [2] виявлено істотні позитивні взаємозв’язки 

індивідуалізму з економічним і політичним розвитком, при цьому зі 

зростанням рівня добробуту між індивідуалізмом та економічним зрос-

тання спостерігається обернено пропорційна залежність. Р. Інґлегарт [3] 

виявив, що цінності виживання і традиційні цінності властиві біднішим 

і менш демократичним країнам, а цінності самовираження та 

раціоналізм – більш багатим країнам з розвиненою демократією [4]. 

Науковці дослідили, що в мультикультурних суспільствах, де 

економічні стимули однакові практично для всіх, певні етнічні або 

релігійні групи людей досягають набагато більшого, ніж все інше 
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населення – як, наприклад, євреї в багатьох капіталістичних країнах або 

китайці в сусідніх регіонах (Індонезія, М’янма, Філіппіни, Малайзія та 

ін.) і навіть в США [5]. 

Однак, не можна припускати, що рівень розвитку культури 

однозначно визначає економічне зростання. Так, для деяких країн 

характерні цінності, що сприяють економічному розвитку, а саме 

нагромадження, помірна схильність до ризику, відкритість до інновацій, 

конкуренція, в той час як для інших характерні цінності, які 

перешкоджають економічному прогресу – низька схильність до ризику, 

опір інноваціям і т.д. Можлива й інша ситуація. Такі типові для західних 

країн цінності, як особистісне досягнення і успіх, можуть зустрітися й в 

інших культурах, однак вже в поєднанні з іншими, відмінними від 

західних цінностями. Так, конфуціанство, крім беззаперечного 

підпорядкування молодших поколінь старшому, завжди підкреслювало 

важливість особистого самовдосконалення і намагалося прищепити у 

дітей бажання до нових досягнень. В цьому і полягає мета процесу 

соціалізації в традиційному Китаї – баланс між прагненням до 

досягнень і шануванням старших повинен забезпечити стабільність 

соціальних зв’язків. 

Одним з основних соціокультурних чинників, що впливають на 

економічний успіх нації, безсумнівно, є релігія. Німецьким соціологом і 

економістом М. Вебером висувалася ідея, що країни, які сповідують 

протестантизм, досягнуть більшого з точки зору добробуту, ніж країни, 

які схиляються до католицизму. 

Взявши до уваги те, що релігії відігравали головну роль у формуванні 

культурних традицій, що передаються від покоління до покоління у 

різних народів, одна з груп дослідників розглянула 117 країн з точки 

зору переважаючих в них конфесій та проаналізувала їх досягнення, 

виходячи з 10 показників, або «індексів прогресу», де поряд з такими 

чинниками, як обсяг ВВП на душу населення, враховувалися також 

рівень довіри до інститутів, рівень корупції та характер розподілу 

доходів. Проведений аналіз релігійного фактора дозволив їм зробити 

висновок, що протестантські, індуїстські і конфуціанські суспільства 

досягають більших успіхів, ніж католицькі, мусульманські і 

православні, оскільки для перших в цілому властиві цінності, які 

сприяють прогресу, а останні тяжіють до цінностей, що перешкоджають 

йому [6]. 

Очевидно, що більшість країн розглядають культурну політику як 

потужний ресурс для підтримки конкурентоспроможності на світових 

ринках не тільки національних компаній, а й країни в цілому. Через 

культурну політику і відповідні методи регулювання держава може і 

повинна прямо або опосередковано впливати на формування 

організаційної культури окремих підприємств або їх об’єднань. Можна 
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виділити два рівні. Перший рівень впливає на формування 

організаційної культури опосередковано через економічну культуру, 

ринкову культуру і т.д., а другий – рівень підприємницької системи, яка 

впливає безпосередньо на формування організаційної культури 

підприємств. Крім зазначених, надзвичайно важливим напрямом 

культурної політики має стати цілеспрямоване формування високого 

рівня довіри з боку бізнесу і суспільства до держави. 

Висновок 
Таким чином, можна зробити висновок, що культура та соціальна 

інфраструктура, безсумнівно, впливають на економічне зростання. 

Світове наукове співтовариство економістів чітко визначилося з 

необхідністю врахування соціокультурних особливостей тієї чи іншої 

країни під час проведення економічних перетворень. Однак, культура 

формується під впливом релігійних, історичних, географічних та інших 

факторів, які схильні до зміни. Тому немає єдиної системи 

соціокультурних чинників, що забезпечують ефективну економіку. 

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що сучасна 

теоретична та методологічна база дослідження економічного зростання 

недостатня для того, щоб відповісти на виклики сьогодення, спричинені 

глобалізаційними процесами та особливостями суспільно-економічних 

перетворень та потребує подальших напрацювань. 
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The types of capital available in the economy with an innovative combination 

allow us to form an informational economy. The model of sustainable development 

is aimed at preserving natural capital. The combination of these two models of the 

economy is possible thanks to the IT sector, which is guided by the principles of 

sustainable development of the economy and society. 
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капіталу; стратегія розвитку. 

В розвитку національної економіки важливу роль відіграють сім видів 

капіталу: людський капітал, інтелектуальний капітал, інформаційний 

капітал, природний капітал, інфраструктурний капітал, соціальний 

капітал та фінансовий капітал приватного сектору (бізнес-капітал). Всі 

вони доповнюють один одного. Адже інвестиції бізнесу без людського 

капіталу та інфраструктурного капіталу не можуть приносити прибутки. 

А фінансові ринки не можуть працювати без відповідного соціального 

капіталу і т.д. Водночас без збереження природного капіталу та його 

похідних (безпечного клімату, родючої землі, води та іншого) всі інші 

види капіталу можуть бути втраченими. Для того щоб вижити, 

економіка мусить бути життєзберігаючою і базуватись на 

низьковуглецевій енергетиці. Зрештою, уряд повинен постійно 

інвестувати в людський капітал та нові різновиди інтелектуального та 

інформаційного капіталу, щоб вирішувати ті щоденні  проблеми, які 

виникають зі змінами клімату, а також  в економіці суспільного сектору 

тощо. Якщо цього не робити, то виникне вакуум в секторі суспільних 

благ. 

Це, в свою чергу, викличе дедалі більшу комерціалізацію освіти, 

науки, культури, охорони довкілля тощо, що сприятиме переходу 

суспільних благ у розряд благ індивідуального споживання, а це, в 

кінцевому рахунку, призведе до зменшення обсягу людського та 

природного капіталу на планеті та зниження інтелектуального капіталу 

та духовності загалом. 
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Україна має достатньо потужний інтелектуальний потенціал для 

розвитку інноваційної економіки. Водночас вона заявила про свій вибір 

моделі сталого розвитку, оскільки сформована Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020». Як можна поєднати ці дві перспективні 

моделі розвитку національної економіки? 

Сьогодні ІТ-сектор є найрозвинутішим та найбільшим за обсягом 

сегментом інноваційної економіки України, що стабільно демонструє 

позитивну динаміку та перспективи зростання. За оцінками Світового 

Банку, міжнародних консалтингових компаній та вітчизняної ІТ-

спільноти, протягом останніх 4-5 років щорічне зростання галузі в 

середньому складає не менше 25%, причому одностайно прогнозується 

збереження таких показників як мінімум у короткостроковій 

перспективі. 

ІТ-сектор є однією з найбільш успішних галузей інноваційної 

економіки, з високою доданою вартістю. Частка ІТ-сектору у ВВП 

України в 2016 році перевищила 3%. Галузь вийшла на третє місце за 

обсягом експорту послуг. Середня заробітна плата в галузі перевищує 

середню заробітну плату по Україні в 3-4 рази. 

Завдяки цьому ІТ-сектор як рушій інноваційної економіки поступово 

збільшує свій потенціал. Це збільшення відбувається за рахунок 

нарощування інтелектуального, інформаційного та фінансового 

капіталів. Даний потенціал дозволить стати ІТ-галузі «ангелом впливу» 

в економіці та суспільстві. Уже зараз цей вплив проявляється у: створені 

ІТ-кластерів в провідних містах; формуванні платоспроможного 

середнього класу; підтримці та розвитку освітніх інформаційних 

процесів; поширення інформаційних технологій в дотичних галузях. 

Представники інформаційної економіки також зацікавлені у абсолютно 

новій державній політиці та економіці. Як відомо, найбільші ІТ-

компанії в США виступають за зменшення енерго- та природомісткості 

виробнитцва, підтримуючи розвиток сталої енергетики та 

запровадження замкненого безвідходного циклу виробництва. 

Дві перспективні моделі розвитку національної економіки – сталого 

розвитку та інформаційної економіки – можуть доповнювати одна одну, 

шляхом накопичення найважливіших форм капіталу та його подальшого 

використання відповідно до принципів сталого розвитку.  
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The research is devoted to the substantiation of the need for structural changes in 

the national economy of Ukraine in accordance with the basic requirements of the 

knowledge economy. The analysis of the main instruments (mechanisms) of the 

state influence on structural changes in the national economy is carried out, the 

main directions of these structural transformations are determined. 
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структурна політика, інструменти державної структурної політики. 

 

Посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів в останні 

десятиліття зумовили значні зміни основних тенденцій розвитку 

світового господарства та актуалізували зміни в економічному устрої 

багатьох держав, у тому числі й в Україні. Системних реформ 

вимагають від нашої держави й міжнародні партнери. 

Тому, як наслідок, у державній політиці України на сучасному етапі 

стратегічними пріоритетами обрано формування економіки знань, 

побудова інноваційної моделі розвитку та інтеграція у європейський 

економічний простір. Це підтверджують положення багатьох 

нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цієї політики. За 

останніх п’ять років їх було прийнято чимало. Це - Закони України: 

«Про індустріальні парки» від 21.06.2012 р., «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. «Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським 

Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу 

з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» від 15.07.2015 р., 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р., Укази 

Президента України: «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» від 25.07. 2013 р., «Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна - 2020» від 12.01.2015 р., Розпорядження 

КМУ: «Про схвалення Концепції реформування державної політики в 

інноваційній сфері» від 10.09.2012 р., «Про схвалення Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 15.05.2013 р. та ін. 

Україна також володіє потужним інтелектуальним потенціалом. 

Зокрема, вона випереджає більшість країн ЄС за коефіцієнтом 

охоплення вищою освітою – 79,5% проти 54,5% у Франції, 66,0% в 

Італії, 60,1% у Латвії та 70,5% у Польщі за 2013 р. [1], (у 2015 р. цей 

коефіцієнт зріс до 82,3%), за рівнем грамотності дорослого населення 
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вона входить до перших 30 країн світу за міжнародним Індексом 

людського капіталу (2016 р.), за Індексом людського розвитку (2015 р.) 

вона входить до групи країн з високим рівнем індексу, за Глобальним 

інноваційним індексом (2016 р.) вона входить в групу «процвітаючих» 

ефективних інноваторів.  

Проте, по інших показниках, що характеризують рівень розвитку 

економіки знань, Україна суттєво відстає від своїх сусідів, що 

обумовлює її низьку конкурентоспроможність на світових ринках та 

невисокий рівень добробуту населення. Зокрема, наукоємність ВВП 

(видатки на науку за всіма джерелами у відсотках до ВВП) у 2015 р. 

становила 0,62%. За даними 2014 р.,частка обсягу витрат на наукові 

дослідження та розробки у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 

2,03% [2, с. 16]. За підсумками даних Європейського інноваційного 

табло зведений індекс інноваційного розвитку України у 2015 р склав 

0,178, що віднесло нашу державу в групу країн скромних інноваторів, 

що формуються. Значення індексу по ЄС-28 – 0,521 (група країн 

активних інноваторів) [3]. 

Відповідно обґрунтованим у Стратегії сталого розвитку «Україна - 

2020» є визначення вектору розвитку, шляхом проведення структурних 

реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя [4].  

Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, структурна політика – це 

сукупність обґрунтованих практичних заходів, спрямованих на зміну 

внутрішніх пропорцій в національній економічній системі, але з 

дотриманням певних правил безпеки. Це означає, насамперед, наявність 

ретельно прорахованої стратегії, що враховує основні прямі й непрямі, 

негативні й позитивні ефекти. 

Для України важливим є формування на державному рівні 

об’єктивної інформаційної бази про реальні та потенційні конкурентні 

переваги вітчизняних галузей і секторів економіки. Важливе значення 

мають й інструменти структурної політики. За кордоном зазначений 

інструментарій традиційно включає в себе різноманітний набір 

механізмів впливу на структурні процеси в національній економіці, до 

яких належать як власне механізми впливу на економіку, так і 

макроекономічні інструменти, що непрямо зачіпають її сектори.  

Перша група механізмів традиційно була домінантою державної 

структурної політики у більшості розвинутих країн. До них належать 

такі інструменти [5, с. 3]: 

− селективна галузева підтримка певних виробництв через державний 

бюджет (дотації, кредити, цільові податкові пільги, галузеві 

інвестиційні програми); 

− сприяння малим і середнім підприємствам, фінансування й 

організація НДДКР; 

− передача нових технологій національним компаніям; 
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− формування фондів економічного розвитку; 

− індикативне планування; 

− стимулювання зон, що відстають у економічному розвитку; 

− механізм прискореної амортизації;  

− сприяння товарному експорту; 

− регулювання імпорту товарів; 

− патентне регулювання і стандартизація вітчизняної продукції. 

Та останнім часом набуває нового значення і більшої важливості 

друга група механізмів впливу на структурні зміни в господарській 

системі країни, які розглядаються як засоби формування сприятливого 

національного і регіонального середовища для підвищення 

ефективності вітчизняних компаній в умовах глобалізації та 

лібералізації ринків.  

Враховуючи виклики економіки знань та реалії вітчизняної економіки, 

ця група механізмів в Україні повинна включати такі інструменти: 

− продовження реформування системи вищої освіти, що відповідає 

передовим європейським та міжнародним стандартам; 

− сприяння розвитку інфраструктури економіки знань (наукової, 

інформаційно-комунікаційної та інноваційної); 

− сприяння розвитку малого інноваційного підприємництва; 

− розвиток та підвищення якості транспортних мереж; 

− удосконалення фінансово-кредитної та податкової політики тощо. 

Якщо проаналізувати запропоновані у Стратегії сталого розвитку 

«Україна - 2020» 62 реформи та програми розвитку, то, власне, 

відповіддю на виклики економіки знань повинна стати реалізація таких 

реформ і програм: програма розвитку малого та середнього бізнесу; 

податкова реформа; реформа фінансового сектору; реформа 

телекомунікаційної інфраструктури; реформа регіональної політики; 

реформа освіти; програма розвитку інновацій; програма розвитку 

інформаційного суспільства та медіа; реформа державної політики у 

сфері науки та досліджень [4]. 

Так як процес структурних трансформацій у національному 

господарстві носить системний характер і має визначальний вплив на 

формування подальших тенденцій розвитку держави, то доцільно 

одночасно реалізовувати запропоновані структурні реформи за такими 

напрямами [5, с. 4]:  

1) макроекономічний - передбачає створення сприятливого 

конкурентного середовища для господарюючих суб’єктів через 

поєднання ринкових механізмів та інструментів державної 

регуляторної політики;  

2) інвестиційно-інноваційний напрям - передбачає обґрунтування 

пріоритетних галузей, проектів та програм інвестування для 

структурної модернізації економіки; 
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3)  інституційний напрям – передбачає інституційно-правове 

забезпечення реалізації структурних змін. 
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Interpretation of innovative activity financial regulation as a coherent 

comprehensive legally regulated use of budget and tax instruments to influence the 

state institutions for the functioning of the national innovation system, aimed at 

strengthening the competitiveness and strengthening the innovative model of social 

and economic development is proposed. The national innovation system as a set of 

relations with regard to the creation, distribution and use of innovations are 

considered. The recommendations for increase of efficiency of financial regulation 

of the innovation sphere in Ukraine for the strengthening of the competitiveness are 

substantiated. 

Ключові слова: фінансове регулювання, інноваційна діяльність, національна 

інноваційна система, конкурентоспроможність, інформаційна економіка. 

І. Вступ 
Необхідність подальшої структурної трансформації національної 

економіки зумовлює потребу врахування ключових тенденцій розвитку 

світової економіки у процесі реформ, здійснюваних в Україні упродовж 

останніх років та задекларованих на найближчу перспективу. Успіх 

останніх значною мірою залежатиме від фінансової підтримки сфери 

інновацій для переходу до інноваційної моделі та з урахуванням 

особливостей становлення інформаційної економіки.  

Метою дослідження є обґрунтування сутності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в контексті формування стратегії 

зміцнення конкурентоспроможності та розвитку інформаційної 

економіки в Україні.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
У вітчизняній науці поняття ―фінансове регулювання інноваційної 

діяльності‖ в комплесі розглядається порівняно незначною кількістю 

учених. Заслуговує на увагу, зокрема, запропоноване Б. Пшиком 

тлумачення його сутності як форми впливу держави на діяльність 

економічних суб’єктів з метою активізації інноваційної діяльності, 

підвищення їх зацікавленості до участі у фінансовому забезпеченні 

інноваційних проектів та використанні інновацій як фактора 

конкурентної переваги або засобу попередження чи мінімізації 

наслідків деструктивних явищ, що мають місце в економічній системі 
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країни [1, с. 63]. Відтак, розглянемо підходи до визначення 

економічного змісту власне ―фінансового регулювання‖. В економічній 

літературі існують такі дві основні наукові позиції щодо цієї проблеми:              

1) фінансове регулювання як складова фінансового механізму; 2) фінансове 

регулювання як елемент державного регулювання.  

У ґрунтовних працях українських науковців В. Опаріна [2], 

С. Огородніка, В. Федосова, В. Суторміної [3] розглянуто фінансовий 

механізм впливу з виокремленням фінансового забезпечення та 

фінансового регулювання як основних його складових, що 

характеризують вплив фінансів на соціально-економічні процеси. Так, 

І. Благун, Р. Сорока, І. Єлейко вважають, що фінансове регулювання – 

це процес маневрування фінансовими ресурсами, акцентуючи, що воно 

є функціональним елементом управління фінансами разом із 

фінансовою інформацією, плануванням, оперативним управлінням та 

контролем [4]. Натомість С. Юрій та В. Федосов зауважили, що 

фінансове регулювання – це метод фінансового впливу, пов’язаний із 

регулюванням економічних процесів, що відбувається через систему 

норм і нормативів, лімітів та фінансових резервів [5].  

На противагу першому підходу, Д. Стеченко досліджує фінансове 

регулювання уже як складову державного регулювання: ―це пряме 

державне втручання в ринкові події; розробляючи методи і заходи 

фінансового регулювання, важливо виходити з критерію необхідності й 

доцільності такого втручання в кожну окрему галузь економіки‖ [6]. 

Зокрема, Г. Кірейцев, Н. Александрова, С. Маслова визначають 

фінансове регулювання як метод впливу держави на соціальні та 

економічні процеси за допомогою застосування фінансових важелів та 

інструментів [7]. Також В. Базилевич, Л. Баластрик фінансове 

регулювання досліджують як законодавчо визначену систему впливу 

держави на фінансові процеси у суспільстві [8].  

Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне запропонувати 

тлумачення сутності поняття ―фінансове регулювання інноваційної 

діяльності‖ – це узгоджене комплексне законодавчо регламентоване 

застосування бюджетних та податкових інструментів з метою впливу 

державних інститутів на функціонування національної інноваційної 

системи, зумовлене інноваційним потенціалом і рівнем інноваційної 

безпеки в країні, спрямоване на зміцнення конкурентоспроможності 

та утвердження інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку. Зауважимо, що у дещо ширшому контексті об’єктом 

регулюючого впливу можна вважати національну інноваційну 

систему. Це пов’язано із положеннями теорії управління, яка 

базується на виокремленні керуючої та керованої систем, а також 

дослідженням фінансового регулювання з позицій державного 

регулювання, кінцевою метою якого є забезпечення суспільного 
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поступу країни, зокрема враховуючи необхідність розбудови 

інформаційної економіки. Водночас національну інноваційну сис-

тему пропонуємо розглядати як сукупність відносин з приводу 

створення, розповсюдження та використання інновацій в межах пев-

ної країни, зумовлених національною соціокультурною специфікою, 

геополітичними особливостями та стратегією економічного розвит-

ку. Тобто, система фінансового регулювання є керуючою стосовно 

національної інноваційної системи.  

Висновок 
Практичне здійснення дієвого фінансового регулювання сфери інновацій 

в Україні, враховуючи сформульоване його концептуальне ―бачення‖ 

повинно відбуватись шляхом застосування таких ключових інструментів 

регулювання, як: бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні 

гарантії, державні субсидії, податкові пільги. При цьому бюджетні 

інструменти є прямою формою підтримки (стимулювання), а подат-

кові – непрямою, так як механізм їхнього надання пов’язаний не із 

безпосереднім фінансуванням, а опосередкований (надання пільг).  

Отже, комплексне застосування інструментів фінансового 

регулювання інноваційних процесів на засадах забезпечення 

узгодженості їх впливу, гнучкості, наукової обгрунтованості має бути 

основою формування національної стратегії розвитку України у 

контексті переходу до інформаційної економіки й поглиблення 

євроінтеграційних процесів.  
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Аналіз кон’юктури ринку криптовалют 

Наталія Камінська, Євген Копичин 

Кафедра економічної кібернетики, Львівський національний університет 

імені Івана Франка УКРАЇНА, м. Львів, просп. Свободи, 18, 

E-mail: nataliya.kaminska@lnu.edu.ua 

A cryptocurrency is a digital asset designed to work as a medium of 

exchange using cryptography to secure the transactions and to control the creation 

of additional units of the currency. Cryptocurrencies are classified as a subset 

of digital currencies and as a subset of alternative currencies and virtual 

currencies. There are a number of factors that make cryptocurrency so different 

from the financial systems of the past: adaptive scaling, cryptographic, 

decentralized, digital, open source, proof-of-work, pseudonymity. 

Ключові слова – криптовалюта, біткойн, динаміка, кон'юнктура, 

волатильність, цифрова валюта. 

І. Вступ 
Криптовалюта - це електронні грошові одиниці, кількість і випуск 

яких не залежить від реальних грошей, створюваних державами на 

зразок долара або гривні. Емісія та облік цифрової валюти 

здійснюється за допомогою асиметричного шифрування з 

використанням криптографічних засобів захисту. 

ІІ. Аналіз кон’юктури ринку 
Криптовалюти, без сумніву, вже зайняли своє місце на ринку валют і 

її динаміка надалі набирає обертів. Швидкій популярності криптовалют 

сприяла достатньо велика кількість факторів, також з кожним днем 

кількість ―плюсів‖ електронних грошей зростає в геометричній 

прогресії. До беззаперечних переваг криптовалюти можна віднести: 

- децентралізацію - відсутність єдиного керуючого центру який 

би зберігав інформацію про баланс чи кількість транзакцій. ця 

інформація зберігається на комп’ютері звичайних користувачів, таким 

чином, інформація не може бути втрачена чи пошкоджена; 

- анонімність - в онлайн гаманці криптовалют не має привичних 

на сьогодні логіну та паролю і також не потрібно вказувати будь-яку 

особисту інформацію; 

- відсутність єдиного центру випуску. 

- зручність оплати товарів, а в перспективі, здійснення інших 

онлайн-платежів через мережу інтернет; 

mailto:nataliya.kaminska@lnu.edu.ua
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- надзвичайно висока швидкість проведення транзакцій; 

- неймовірно висока безпека угод. 

І це лише невелика частина переваг електронних грошей. 

В багатьох джерелах під поняттям ―криптовалюта‖ розуміють 

біткойн, адже він був першим видом цифрових грошей. Сьогодні 

біткойн фактично можна назвати повноцінною валютою, адже його уже 

визнали у багатьох країнах світу, а в деяких біткойн навіть 

використовують як платіжний засіб.  

На рис.1 можемо спостерігати чітку динаміку рівня ціни біткойна за 

сім днів до зростання, не зважаючи на те, що і був несуттєвий спад в 

циклі.  

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни ціни біткойна за 7 днів 

 

При довгостроковому аналізі прослідковується чітка тенденція до 

зростання - ціна біткойна протягом останього року виросла майже на 

400%. Загалом, можна зі значною долею впевненості робити прогнози, 

що він і надалі зростатиме. Варто зазначити, що ціна біткойна 

вперше перевищила ціну однієї унції золота ще на початку березня 2017 

року. 

На рис.2 показано динаміку рівня ціни біткойна за 24 години. 

http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/323-c%D1%96na-b%D1%96tkojna-perevishhila-c%D1%96nu-odn%D1%96%D1%94%D1%97-unc%D1%96%D1%97-zolota
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Рис. 2. Динаміка зміни ціни біткойна за 24 години 

Здійснити короткостроковий прогноз дещо складніше, що пов’язано, 

перш за все, зі складною кон’юктурою ринку, його спекулятивною 

властивістю. 

ІІІ. Висновок 
Навіть, якщо майбутнє покаже неоднозначні перспективи феномен 

криптовалют, його логічна база, історія появи та перспективи їх  

прикладного використання є, безперечно, науковим викликом 

сучасності і, однозначно, вимагає глибокого всебічного вивчення і 

моделювання. 
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In this article, the main factors of stimulation of innovation activity of the 

machine-building industry of Ukraine were identified We have been identified with 

an increase in the total amount of costs and the share of enterprises engaged in 

innovation will increase the volume of sales of machine-building enterprises. 

Ключові слова – кореляційний аналіз, інноваційна діяльність, чинники 

стимулювання, економічний механізм. 

Вступ  
Для з’ясування передумов та особливостей успішного 

функціонування економічного механізму стимулювання інноваційної 

діяльності машинобудівної промисловості в Україні проведемо 

кореляційне дослідження факторів, що впливають на впровадження 

інновацій у машинобудівну промисловість України.  

Кореляція здійснюється за допомогою програми STATISTICA, за 

формулою 1, що відображає зв’язки між показниками: 

.   (1) 

При інтерпретації результатів кореляційного аналізу розмір похибки 

повинен становити p> 0,05. 

Отже, для здійснення дослідження факторів, що впливають на 

впровадження інновацій у машинобудівну промисловість України 

відтворимо описову матрицю та матрицю кореляцій 

Отже, чинниками, що впливають на впровадження інновацій у 

машинобудівну промисловість України є: 

 кількість організації, які виконують наукові дослідження й 

розробки;  

 кількість науковців;  

 обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт;  

 питома вага підприємств, що займалися інноваціями;  

 загальна сума витрат на інновації підприємств;  
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 витрати підприємств на інновації; 

 витрати держбюджету на інновації; 

 витрати іноземних інвесторів на інновації; 

 питома вага промислових підприємств, що впроваджували 

інновації; 

 впроваджено нових технологічних процесів; 

 впроваджено виробництво інноваційних видів продукції; 

 питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової; 

 обсяг реалізованої продукції підприємств машинобудування; 

 ВВП. 

Отже, за даними проведеного кореляційного аналізу мoжна 

зрoбити виснoвoк прo щiльнiсть зв’язку мiж факторами, що впливають 

на впровадження інновацій у машинобудівну промисловість України. 

Шкала oцiнки тiснoти зв’язку за кoефiцiєнтoм кoреляцiї наведена в 

табл.1. 

Таблиця 1 

Величина кoефiцiєнта кoреляцiї i тiснoта зв’язку за «Таблицею Чеддoка»* 

Кoефiцiєнт кoреляцiї (r) Тiснoта зв’язку 

1,00 Зв’язoк функцioнальний 

0,90-0,99 Дуже сильний 

0,70-0,89 Сильний 

0,50-0,69 Значний 

0,30-0,49 Пoмiрний 

0,10-0,29 Слабкий 

0,00 Зв’язoк вiдсутнiй 

*- складено автором на основі [1] 

Таким чином, між собою тісно позитивно взаємодіють такі чинники, 

як кількість організації, які виконують наукові дослідження й розробки і 

кількість науковців (r=0,99), питома вага реалізованої інноваційної 

продукції в обсязі промислової і кількість організації, які виконують 

наукові дослідження й розробки (r=0,92), кількість науковців і питома 

вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової (r=0,96), 

Кількість науковців і Кількість організації, які виконують наукові 

дослідження й розробки (r=0,99), витрати підприємств на інновації і 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (r=0,82), Питома 

вага промислових підприємств, що впроваджували інновації і витрати 

підприємств на інновації (r=0,90), обсяг реалізованої продукції 

підприємств машинобудування і загальна сума витрат на інновації 

підприємств (r=0,70), ВВП і Обсяг виконаних наукових та науково-



Основні чинники стимулювання інноваційної діяльності машинобудівної…        37 

технічних робіт (r=0,90), а також ВВП і витрати підприємств на 

інновації (r=0,89). 

Отже, для унаочненості впливу інновацій на розвиток 

машинобудування зобразимо на рис. 1 кореляційні зв’язки обсягу 

реалізованої продукції підприємств машинобудування з іншими 

чинниками. 

 
Рис. 1. Кореляційні зв’язки обсягу реалізованої продукції 

підприємств машинобудування з іншими чинниками* 

*- власна розробка автора  

 

Як бачимо з рисунку, при зростанні загальної суми витрат та питомої 

ваги підприємств, що займалися інноваціями буде зростати обсяг 

реалізованої продукції підприємств машинобудування. 

Висновок 
З наведеного можна зробити висновок, що основною засадою в 

процесі стимулювання інноваційної діяльності машинобудівної 

промисловості в Україні визначено комплексно-цільову програму, яка 

містить в собі стимулювання інноваційної діяльності машинобудівної 

промисловості в Україні, а саме: головні шляхи підтримки МП; 

формування ринкової інфраструктури для МП; відбір кадрів для МП; 

державне сприяння МП. 

Успішна реалізація моделі стимулювання інноваційної діяльності 

машинобудівної промисловості в Україні на програмному 
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рівні можлива з застосуванням стратегічного управління за такими 

напрямами: стратегічне управління інноваційними процесами за 

допомогою міжнародного досвіду; створення зразків нової продукції; 

управління наукового-технічним прогресом підприємства і відповідно 

здійснення технічного переоснащення у відповідності до вимог новітніх 

технологій; сучасні методи управління;  системи контролю якості,  

сертифікації продукції; системи логістики  (процесні інновації), 

впровадження ресурсозберігаючих таких, як технологія No-Till; 

здійснення механізації підприємств, що передбачає апробацію та 

введення в експлуатацію комплексу машин; забезпечення якісного 

технологічного супроводу шляхом участі персоналу у лекціях, 

семінарах та тренінгах, що унебезпечують підприємство від помилок 

при впровадженні новітньої технології тих підприємств, в яких 

придбано такі технології; виробництво продукції, що відповідає новим 

стандартам якості. 
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As the other UN members, Ukraine has joined the global process of 

sustainable development assurance by committing to implementation of “The 2030 

Agenda for sustainable development”. Formation of the qualitatively different 

economic structure, introduction of smart specialties due to development of 

informational economy is the important precondition for the achievement of the 17 

sustainable development goals adopted in the document. The study is dedicated to 

these issues.  

Ключові слова: сталий розвиток, національна економіка, інформаційна 

економіка, ―Цілі сталого розвитку‖ (ЦРТ). 

 

Динамічне економічне зростання та суспільний прогрес, зважаючи 

на подальше загострення низки економічних, соціальних та екологічних 

проблем у світі та Україні зокрема, можливі лише шляхом мирного та 

гармонійного співіснування в межах глобальної материнської 

екосистеми – Землі, формування нового екологічного стереотипу мис-

лення, на якому ґрунтувалось би ―господарське‖ життя природи та 

економіки. Таким чином, забезпечення нової якості економічного зрос-

тання, підвищення рівня життя людей, врахування ―інтересів‖ природи, 

можливi завдяки дотриманню вимог сталого розвитку – єдино можливої 

альтернативи для подолання гострих протиріч між господарськими та 

природничими процесами. Адже, відповідно до неї, економічна 

діяльність людей має здійснюватися із врахуванням законів системної 

цілісності природних систем та забезпеченням стійкості функціональ-

них обмінних механізмів в біогеоценозах та в атмосфері загалом [1].  

Важливим засобом забезпечення функціонування національної 

економіки на засадах сталого розвитку є досягнення Глобальних ЦСР на 

2016-2030 рр., затверджених на саміті ООН з питань сталого розвитку у 

2015 р. та адаптованих для України з урахуванням її специфіки. У 

національній системі ЦСР адаптовано 17 глобальних ЦСР [2]. Однак, 

існуюча структура економіки України з домінуванням у ній 

сировинного та низькотехнологічного виробництва, яке, у свою чергу, є 

експортоорієнтованим та вразливим до коливань кон’юнктури 
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міжнародних ринків, звужує можливості ефективного розвитку й 

унеможливлює забезпечення досягнення зазначених цілей. Тому 

Україна, на тлі геополітичного конфлікту, який триває понад три роки, 

потребує системних інституційних та структурних реформ, створення 

системи ―драйверів‖ прискорення розвитку національної економіки, 

підвищення його якості й забезпечення зменшення масштабів 

господарської діяльності в межах наземних екосистем.  

Формування якісно іншої структури національної економіки, 

забезпечення її децентралізації та кластеризації, запровадження 

―розумних‖ спеціалізацій мають відбуватися з урахуванням оцінки 

впливу заходів на зростання доданої вартості та зайнятості населення 

[2]. Важлива роль, у даному контексті, належить створенню передумов 

для формування та розбудови інформаційної економіки в Україні 

завдяки нарощуванню та активізації процесів інформатизації, 

комп’ютеризації та розвитку телекомунікацій у межах реального 

сектору національної економіки [3]. Збереження кадрового потенціалу 

ІТ-сектору в країні (Україна входить у Топ-3 країн Цн. та Сх. Європи за 

обсягом ІТ-ринку та відповідного кадрового потенціалу) та його 

спрямування, зокрема, на цифровізацію вітчизняної промисловості, 

освоєння суб’єктами підприємництва цифрових бізнес-моделей та 

платформ взаємодії з клієнтами, сприятимуть підвищенню ефективності 

виробництва та зміцнення його конкурентних переваг як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Оскільки головними продуктами виробництва інформаційної 

економіки є інформація та знання, а характерними особливостями – 

збільшення ролі інформації і знань у житті суспільства, зростання 

частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у ВВП, то, 

безумовно, забезпечення умов до її переходу в Україні сприятиме 

досягненню ЦСР та служитиме важливим імпульсом для подальшого 

сталого розвитку нашої країни. Реалізація зазначеного можлива лише 

завдяки співпраці та взаємній координації дій усіх суб’єктів 

національної економіки. 
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In the article, the issue of effective use of communication to attract attention to 

the domestic sector in the agro-industrial complex was researched. Attention is paid 

on the need for comprehensive and thorough use of information dissemination 

channels, communication targeting and congruence of messages. The necessity of 

participation of the agricultural sector of Ukraine at the international exhibitions 

and fairs, especially in the World exhibition was analyzed. 

Ключові слова – маркетингові комунікації, інвестиції в сектор АПК, принципи 

комунікаційних повідомлень, виставки-ярмарки, український агропромисловий 

бренд. 

Ключовим викликом для агропромислового виробництва України 

залишається забезпечення шляхів та можливостей залучення інвестицій. 

При цьому важливими є не лише законодавчі зміни, створення 

сприятливого інвестиційного клімату, структурні зміни національної 

економіки, а й залучення уваги інвесторів до вітчизняного аграрного 

ринку. 

Маркетингові комунікації сьогодні перестали бути тільки способом 

донесення інформації від виробника до споживача про товар чи фірму. 

За їхньою допомогою у даний час будують і змінюють маркетингове 

середовище. Сучасний стан засобів та інструментів маркетингових 

комунікацій дає можливість говорити про новий етап розвитку 

маркетингу. Вміле застосування цих інструментів допоможе розвитку 

української національної економіки через поширення інформації про: 

- вітчизняні товари та їх особливості у зарубіжних країнах; 

- внутрішні умови роботи на аграрному ринку; 

- досягнення в агропромисловому виробництві; 

- інвестиційний і виробничий потенціал; 

- натуральність продукції тощо. 

Часто успіх на ринку сьогодні визначає саме інформація, а не лише 

безпосередні досягнення: виробити якісний продукт – лише половина 

успіху на ринку; необхідно повідомити про нього потенційних 

учасників. Агропромислові підприємства мають навчитись подавати 

правильно інформацію цільовій аудиторії зі застосуванням усім 

зрозумілих засобів із високою ефективністю. 



42   Олег Кузик 

Несистемна комунікативна політика країни є неефективною і дозволяє 

вирішити лише поточні проблеми у залученні клієнтів (потенційних 

інвесторів у АПК України), а отже веде до зростання витрат. 

Найважливішим принципом використання будь-якого засобу 

маркетингових комунікацій (особою, підприємством чи країною) є 

потреба думати про споживачів або одержувачів інформації, коли 

планується комунікація. При цьому необхідно враховувати, що 

ефективні маркетингові комунікації покликані не тільки надати 

споживачеві необхідні знання щодо характеристики та якості товарів і 

послуг, умови укладення угод, особливості конкурентної пропозиції, а 

викликати прихильність покупців, створювати атмосферу емоційного 

взаєморозуміння, доброзичливості й довіри між виробниками 

повідомлень, споживачами та суспільством. Формування ж ефективного 

поєднання засобів комплексу маркетингових комунікацій для успішного 

вирішення маркетингових завдань є одним із найважливіших і 

найскладніших завдань. 

Позитивний вплив сучасних засобів маркетингових комунікацій на 

потенційного споживача повідомлень, є можливим за умови дотримання 

наступних принципів: 

1. Комплексне використання каналів. Застосування одного 

інформаційного каналу не дасть змоги сформувати необхідне 

інформаційне поле, тому потенційні споживачі не матимуть вичерпної 

інформації про усі переваги. 

2. Єдність інформаційного повідомлення. Інформація має бути 

злагодженою та завжди скоординованою. 

3. Ґрунтовний аналіз та робота над кожним інструментом 

маркетингових комунікацій. Кожен засіб має володіти здатністю 

зацікавити клієнта, виділити нас серед конкурентів, надати максимально 

оперативно всю необхідну інформацію та сформувати довготривалі 

відносини. 

4. Адресність засобів маркетингових комунікацій. Звернення 

необхідно спрямувати лише до суб’єктів, котрі приймають рішення про 

здійснення інвестицій або ж можуть ініціювати процес розгляду такого 

питання. 

Забезпечення потрібного ефекту від маркетингових комунікацій є 

можливим не лише за умови визначення цільової аудиторії охоплення, а 

й при передаванні повідомлення із потрібною частотою. Побачивши, 

почувши чи прочитавши звернення один раз споживач, як правило, не 

звертає на нього особливої уваги. Особливо актуальним це є на 

інвестиційному ринку, де приходить значна кількість звернень, що 

підкреслюють можливість вкладення капіталу в інші напрями, країни, 

проекти. 
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Протягом останніх років сектор АПК – один з небагатьох, що показує 

стійку тенденцію зростання. Паралельно зі зростанням обсягів його 

виробництва та експорту зростає також частка інвестиції у цю галузь (у 

загальній структурі інвестицій). Так, у 2016 році понад 56% від усіх 

іноземних інвестицій складають в агропромисловість (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україні у 2016 р. [2]. 

 

Інвестиції в український агробізнес сприяють нарощуванню 

внутрішньо-економічних темпів зростання національної економіки, 

збільшують експортні можливості вітчизняного сільського господарства 

та харчової промисловості. За твердженням фахівців, підприємства з 

іноземними інвестиціями експортують за кордон до 40-50% своєї 

продукції у короткотривалому періоді часу [1]. 

Попри те, що розвиток сектору АПК є привабливим для іноземних 

інвесторів, їхня поведінка є обережною навіть до загострення соціально-

економічної ситуації, пов’язаної в окупацією Криму та воєнним 

конфліктом на сході країни. Частка прямих інвестицій у сфери 

вітчизняного АПК не була високою: так, за період 1992-2014 рр. 

загальний обсяг ПІІ в АПК склав 3326,5 млн. дол. США , що становило 

7,2 % їх загального обсягу в економіку України [3, С.133]. Навіть 

більше, протягом останніх років (2013-2016 рр.) спостерігається 

тенденція масового виходу іноземного капіталу з України в цілому та з 

аграрного сектора зокрема. 

Основними екзогенними чинниками цього є загострення військово-

політичної ситуації в Україні. До ендогенних чинників відтоку 

іноземного капіталу зараховуємо [3, С.133; 4]: 

 високий рівень інфляції; 

 відсутність відчутного прогресу у реформуванні економіки; 

 значний рівень бюрократії та корупції; 

 значні коливання обмінного курсу гривні; 

 зростання орендної плати й за землю зокрема; 
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 недосконалість українського законодавства; 

 недостатній розвиток ринкової інфраструктури АПК; 

 неефективна система захисту прав приватної власності та 

наявність мораторію на розпорядження землею; 

 нестабільність банківського та фінансового секторів національної 

економіки; 

 низька купівельна спроможність населення; 

 часті й непрогнозовані зміни у системі оподаткування. 

Актуальним, однак, залишається питання уникнення перетворення 

національної економіки України у роль сировинного придатку через 

сектор АПК для інших країн. Необхідним і першочерговим за умови 

інвестування є розвиток власного виробництва та глибокої переробки. 

Таким чином, для агропромислового виробництва України 

надзвичайно важливим завданням залишається забезпечення шляхів та 

можливостей залучення інвестицій. Сучасний стан засобів та 

інструментів маркетингових комунікацій може суттєво допомогти у 

цьому процесі. Це стає можливим завдяки комплексному та 

ґрунтовному використанню каналів поширення інформації, адресності 

комунікацій, злагодженості повідомлень. 

Доцільним для залучення інвестицій є участь агропромислового 

сектору України у міжнародних виставках та ярмарках, особливо у 

Світовій виставці, що сприятиме підвищенню авторитету та 

пізнаваності вітчизняних товарів і послуг у світовій економіці, 

зацікавленні іноземних покупців й інвесторів. 
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Глобалізація світових ринків створює додаткові загрози для 

української економіки. Порівняно невисока якість вітчизняних товарів 

та значна матеріало- й енергомісткість їхнього виробництва 

зумовлюють їх низьку конкурентоспроможність. За короткий час, якщо 

не вживати відповідних заходів, вітчизняні виробники можуть повністю 

втратити внутрішній ринок, а імпортні товари заполонять полиці 

магазинів в Україні. 

Як стверджують дослідження, розмір річних витрат українців на 

придбання імпортних товарів практично наближаються до 1 трлн грн. 

Аналіз структури споживчих товарів у торговельній мережі підприємств 

вказує на тенденцію до збільшення частки імпорту за останні 10 років, 

яка зросла у півтора рази і сягнула 43%. [2]   

Такий стан ситуації на внутрішньому ринку змушує до формування і 

застосовування державної політики імпортозаміщення в Україні., яка б 

реалізовувала стратегію розвитку національного товаровиробництва, 

спричиняючи поступову заміну імпортованих товарів конкурентними 

вітчизняними аналогами. 

Питанням формування основних засад державної політики 

імпортозаміщення на внутрішньо українському товарному ринку значна 

увага приділяється у наукових працях таких вітчизняних вчених як 

Власов В., Гацько В., Жаліло Я., Макогон Ю., Мовчан В., Пазізіна С., 

Сменковській А., Яценко А. та ін.  

Не менш корисним є вивчення досвіду реалізації політики 

імпортозаміщення цілим рядом країн з різним рівнем розвитку 

економіки, яка найчастіше включала саме протекціоністські заходи, 
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спрямовані на утруднення доступу імпортних товарів та послуг на 

внутрішній ринок засобами регулювання зовнішньої торгівлі: 

тарифного (різні види імпортного мита, у т.ч. антидемпінгові 

обмеження) та нетарифного (ліцензування, квотування, сертифікація, 

свідоме ускладнення митних процедур тощо).  

Відкритість глобальних ринків і членство України у СОТ поряд з 

укладенням нею договору про Асоціацію з ЄС, суттєво 

ускладнюватимуть можливість застосування заходів «прямого 

протекціонізму» на внутрішньому ринку товарів і послуг. Натомість, 

значно ефективнішими вбачаються цілеспрямовані заходи та 

інструменти внутрішньої економічної політики, які вимагатимуть, 

скажімо, певної частки комплектуючих національних виробників у 

товарах, виготовлених в Україні, фінансування державних програм з 

пріоритетного розміщення замовлень серед вітчизняних виробників, 

державне цільове інвестування чи субсидоване кредитування приватних 

інвестицій у пріоритетні для імпортозаміщення галузі тощо. 

Ефективність процесу імпортозаміщення на внутрішньому ринку 

можна суттєво збільшити шляхом застосування системи заходів 

інформаційного супроводу реалізації державної політики 

імпортозаміщення, яка дозволятиме поширювати інформацію між 

національними виробниками та місцевими споживачами про зміст 

державних програм імпортозаміщення, пріоритетні напрями і сфери 

державної підтримки національного товаровиробника, сприяти пошуку 

потенційних імпортозамінюючих вітчизняних виробництв тощо. 

Найефективнішими інструментами інформаційного забезпечення 

державної політики імпортозаміщення повинні стати відповідні 

виставки, торгові форуми, презентації тощо.  

Висновок 
В Україні спостерігається негативна тенденція збільшення 

імпортозалежності, що вимагає необхідності розробити і впровадити 

ефективну державну політику імпортозаміщення, яка б, окрім засобів 

регулювання зовнішньої торгівлі, ще й включала б цілеспрямовані 

інформаційно-організаційні заходи та інструменти внутрішньої 

економічної політики, які можуть вимагати, зокрема, певної частки 

комплектуючих національних виробників у товарах, виготовлених в 

Україні, фінансування державних програм з пріоритетного розміщення 

замовлень серед вітчизняних виробників, державного цільового 

інвестування чи субсидованого кредитування приватних інвестицій у 

пріоритетні для імпортозаміщення галузі тощо‖. 
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Поняття "інформаційна економіка", або "інформаційне суспільство" 

здебільше використовуються при означенні особливостей розвитку 

сучасної економіки, зокрема: 

а) стрибкоподібного зростання обсягу використовуваних даних, 

інформації, знань; 

б) вражаючого розвитку техніки і технологій, цілих галузей, 

пов’язаних із збором, зберіганням, обробкою та передачею інформації; 

в) змін та додаткових можливостей у різних сферах людської 

життєдіяльності, що з’являються по мірі розвитку інформаційних 

технологій. 

Згідно Закону України "Про інформацію", інформація – це будь-які 

відомості та/або дані,  які можуть бути збережені  на  матеріальних  

носіях або відображені в електронному вигляді. 

Елвін Тоффлер виділяє "дані", що означає більш або менш незв’язані 

факти, "інформацію", яка стосується даних, розподілених за 

категоріями, класифікаційними схемами або іншими стандартами, а 

також – "знання", тобто таку інформацію, яка ретельніше очищена і 

використана у загальних твердженнях.[1] 

Майкл Полані виділяє "явне" та "неявне", чи - "особистісне" знання. 

"Явні" знання піддаються попередньому виявленню, вербалізації, 

формалізації, узагальненню, передачі і т.п. "Неявне" чи "особистісне" 

знання важко артикулювати, пояснити чи передати іншому індивідууму. 
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Але це не заперечує ні його існування, ні його значення. Адже, як він 

зазначає, "стверджувати неможливість того, що, судячи по всьому, було 

зроблено, або неймовірність того, що вважається очевидним, тільки 

тому, що ми не можемо пояснити походження й існування цього явища 

в рамках нашої понятійної системи, - означає заперечувати цілком 

реальні галузі практики або досвіду".[2] 

Вищезгадані трактування, більшість із ідей соціальної інженерії, 

наприклад, таких як соціалізм, державне регулювання, у тому числі 

проекти на кшталт будівництва Кремнієвої долини в Україні, базуються 

на можливостях оволодіння "явними" знаннями. Проте, становленню 

сучасної економіки ми у більшій мірі повинні завдячувати ринковим 

механізмам виявлення саме "неявних" знань.  

По суті, уся економічна історія людства – це невпинний процес 

зростання обсягу задіяних знань про потреби, економічні ресурси, 

способи їх трансформації, переміщення  і таке інше. Це відбувається в 

результаті взаємопов’язаних процесів зростання чисельності населення 

та поглиблення поділу праці. 

Поглиблення поділу праці відбувається завдяки прагненню окремих 

індивідів до здобуття і використання порівняльних переваг на основі 

розвитку власних здібностей, набуття додаткових знань, навиків та 

вмінь. Саме переваги визначають їхню цінність. Результатом поділу 

праці є спеціалізація праці, спеціалізація ж веде до зростання 

продуктивності праці. 

Зростання продуктивності праці призводить до збільшення кількості 

життєвих благ, що уможливлює зростання чисельності населення. Це 

створює передумови для подальшого поглиблення поділу праці. Завдяки 

цьому процес надалі повторюється уже на вищому рівні. Поглиблення 

поділу праці веде до сумарного зростання знань щодо існуючих потреб 

та можливостей їхнього задоволення.  

Ключова роль в економічному розвитку та зростанні інформаційних 

можливостей належить підприємництву. Найчастіше під 

підприємництвом розуміється така діяльність людини, яка спрямована 

на перетворення, поєднання чи переміщення економічних ресурсів, 

наслідком чого стає зростання їхньої вартості. 

Підприємництво в розмінні австрійської школи – це невід’ємна 

частина людської діяльності взагалі. Тобто, - у діях будь-якої людини, 

спрямованих на те, щоб змінити сьогодення і досягти своїх цілей у 

майбутньому, міститься елемент підприємництва. Головне завдання 

підприємця полягає у створенні і відкритті потрібних знань. 

Австрійська школа виділяє шість основних характеристик 

підприємницького знання: [3]  

1) це знання не є науковим, а суб'єктивним і практичним; 

2) це знання є ексклюзивним;  
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3) воно розсіяно серед усіх людей;  

4) це знання, є переважно неявним, а тому не піддається артикуляції;  

5) це знання створюється з нічого, - саме завдяки прояву 

підприємництва;  

6) це знання передається за допомогою надзвичайно складних 

соціальних процесів.  

На відміну від неокласиків, австрійці допускають можливість 

підприємницької помилки. "Чиста" підприємницька помилка трапля-

ється тоді, коли на ринку залишаються не виявлені підприємцями 

можливості отримання прибутку. Саме існування такого типу помилки 

лежить в основі "чистого підприємницького прибутку", що витягується 

тим, хто її виявляє і усуває.  

Підприємництво не тільки підштовхує до створення і передачі 

інформації, але, що важливіше, сприяє координації неузгодженої 

поведінки, яка зустрічається у суспільстві. 

Підприємницька діяльність призводить до створення і передачі нової 

інформації. Це, у свою чергу, змінює загальне сприйняття можливих 

цілей і засобів кожним із діючих суб'єктів у суспільстві. Ця зміна 

спричиняє появу нових неузгодженостей, що представляють собою нові 

можливості для підприємницької прибутку і відкривають підприємцям 

простір для подальших відкриттів і координації. Це є динамічний 

нескінченний процес, що забезпечує поширення і розвиток цивілізації. 

Підприємництво є творчим заняттям – воно не передбачає наявність 

витрат чи засобів. Будь-який акт підприємництва породжує три надзви-

чайно важливих ефекти. По-перше, підприємництво створює нову 

інформацію. По-друге, ця інформація передається, поширюючись по 

ринку. По-третє, акт підприємництва вимагає від кожного із учасників 

ринку підлаштовувати свою поведінку до потреб інших учасників.  

За самою своєю природою підприємець завжди налаштований на 

конкуренцію. Це означає, що, коли така особа виявляє певну 

можливість отримання прибутку і використовує її, ця можливість, як 

правило, зникає, і ніхто інший вже не зможе її побачити і використати. 

У той же час, якщо вона не повністю розкриє цю можливість, або, 

повністю відкривши її, скористається нею лише частково, тоді частина 

цієї можливості буде у прихованому вигляді чекати появи тих, хто зуміє 

її виявити і використати. Таким чином, суспільний процес носить 

яскраво виражений конкурентний характер – різні суб'єкти конкурують 

між собою за те, щоб першими виявити і використовувати можливості 

отримання прибутку. 

Конкуренція є тим зовнішнім чинником, який спонукає кожного 

індивідуума до максимального виявлення знань, навиків та вмінь щодо 

напрямів та способів застосування наявних у його розпорядженні 

факторів виробництва чи залучення їх зі сторони. Саме у цьому 
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виявляється її особлива роль. Як зазначав Фрідріх фон Гаєк: "Якби 

кому-небудь дійсно було відомо все, що економічна теорія називає 

даними, то конкуренція й справді була б надто марнотратним методом 

пристосування до цих даних ... кожного разу, коли звернення до 

конкуренції може бути раціонально виправданим, основою для цього 

виявляється те, що ми не знаємо заздалегідь фактів, що визначають дії 

конкурентів... я пропоную розглядати конкуренцію як процедуру для 

відкриття таких фактів, які без звернення до неї залишались би нікому 

не відомими, або в крайньому разі не використовуваними".[4]  

Крім цього необхідно зазначити про вкрай важливу проблему 

ефективного функціонування механізму регулювання та координації 

діяльності учасників загального економічного процесу. Адже, якщо 

чисельність населення та глибина поділу праці визначає потенційний 

обсяг інформації, який може бути задіяний у суспільному процесі, то 

ефективність використання знань, навиків і вмінь окремих людей 

залежатиме від узгодженості їхніх зусиль та інтересів в цілому.  

Висновок 
Таким чином, щоб Україна могла максимально наблизитися до того, 

що у світі набуло назву постіндустріального чи інформаційного 

суспільства, необхідне дотримання наступних вимог. 

Перше, - забезпечити свободу підприємництва, - тобто передумову 

виявлення знань, навиків і вмінь, якими володіють окремі індивідууми. 

Друге, - створити конкурентне середовище, яке б спонукало (тобто 

заставляло до чогось мимо доброї волі) кожного індивіда до 

максимального виявлення своїх індивідуальних здібностей та 

можливостей. 

Третє, - забезпечити передумови подальшого розвитку поділу та 

диверсифікації праці, тобто ефективного функціонування механізму 

координації на базі конкурентних ринків і цін. 
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Wstęp 
Zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów jest jednym z 

najważniejszych celów każdego kraju. Ostatnie lata odznaczają się coraz 

większą współpracę pomiędzy uczelniami a firmami. Pracodawcy mają 

możliwość zdobyć najlepszych absolwentów, a uczelnie przyciągają coraz 

więcej kandydatów, szczycąc się współpracą z przedsiębiorcami oraz 

zdobywaniem praktycznej wiedzy przez studentów.  

Część główna 
Absolwenci polskich uczelni często po ukończeniu studiów i zbyt 

skomplikowanym wejściu na rynek pracy odczuwają dość istotne braki w 

zakresie kompetencji miękkich związanych m.in. ze zdolnościami 

komunikacyjnymi, asertywnością, umiejętnościami pracy w grupie, 

autoprezentacji albo kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. 

W efekcie współpraca pracodawców z uczelniami powinna skutkować 

wypuszczeniem na rynek pracy absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę 

teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne. 

Zmiany, wprowadzone w ustawie o szkolnictwie wyższym, wymagają od 

uczelni kompleksowego wykształcenia opartego nie tylko na teorii, a także na 

praktycznym zastosowaniu tej wiedzy. Od roku akademickiego 2012/2013 

programy kształcenia mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb 

rynku pracy. Po nowelizacjach uczelnie zaczęli tworzyć nowe kierunki 

studiów, po rozmowach i dyskusjach z przedsiębiorcami swojego rejonu. Dla 

przykładu: ―chemia budowlana‖ na Politechnice Łódzkiej, 

―przedsiębiorczość‖ na Uniwersytecie Śląskim. 
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Współpraca z firmami głównie polega na realizacji pewnych celów 

rekrutacyjnych i wizerunkowych, które są realizowane razem z Biurami 

Karier. Wsparcie partnerów gospodarczych odbywa się poprzez 

rozpowszechnienia i promocji ofert pracy, wsparcie rekrutacji praktykantów i 

stażystów, uczestniczenie w targach pracy i praktyk, organizowanie szkoleń 

oraz warsztatów merytorycznych prowadzonych przez pracodawców. 

W polskich realiach współpraca nauka-biznes wciąż napotyka się na 

poważne bariery m.in. czas, koszt, priorytety, brak zaufania do partnerów, 

deficyt wiedzy. Pomimo tego, pracodawcy, świadomi kosztów, jakie oni 

ponoszą, inwestują w dany kierunek rozwoju, ponieważ zyskują wartościo-

wych pracowników, oraz uczelnie, które walczą o studentów, rozwijają i 

polepszają współpracę. 

Firmy także zaczynają więcej wpływać na proces kształcenia. Dla 

przykładu, na Uniwersytecie Gdańskim studenci kierunku Międzynarodowe 

Stosunki Gospodarcze uczestniczą w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu 

Akademia Thomson Reuters, organizowanych przez  pracownię Thomson 

Reuters Data Suite. To pierwszy projekt współpracy w Polsce oraz Europie 

Środkowo-Wschodniej. Następnym przykładem jest realizowany w ramach 

toku studiów szereg zajęć dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego w 

ramach specjalności na kierunku Master in Finance and Accounting 

organizowanym w partnerstwie z firmą CitiBank International. 

Realizacja współpracy z firmami czasami osiąga nowych ciekawych form. 

Z jednej strony firmy wymyślają bardzo ryzykowne rozwiązanie dla rozwoju 

wspólnej pracy z uczelnią, ale z drugiej – otwiera nowe ścieżki do kwalifiko-

wanych specjalistów. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań jest własny 

kierunek studiów podyplomowych, na którym wykładają pracownicy firmy. 

Wniosek 
Podsumowując, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym pobudziła 

szybki rozwój zaangażowania firm w studiowanie przyszłych absolwentów. 

Umiejętne zarządzanie partnerstwa przynosi korzyści nie tylko dla 

pracodawców oraz uczelni, a i dla studentów, dlatego że zwiększa możliwość 

zdobycia praktycznej wiedzy oraz znalezieniu przyszłej pracy zawodowej 

jeszcze na etapie studiów. 
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The popularity of the Internet in Ukraine was reviewed. The results of 

sociological research conducted by the authors in 2015 among young people of 18-

35 years in the Lviv region were presented. The purpose of authors’ research is to 

evaluate the Internet activity of youth in the Lviv region and e-consumption 

practices. The differences in the target use of world wide network vary significantly 

depending on age groups, as well as on the location of their residence (urban or 

rural areas). Purchasing behavior of young people via the Internet was 

characterized. 
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Нові інформаційно-комунікативні технології не просто створюють 

додаткові можливості для людини, вони формують нову реальність.  

Для прикладу, економічний поступ сьогодні ставиться у залежність не 

від виробничого потенціалу, а від сучасних цифрових технологій, 

розвитку інформаційної інфраструктури та медіа простору, формування 

транснаціональних кластерів. Процеси глобалізації та локалізації, 

віртуалізація реальності – це невід’ємні атрибути сучасного світу, що не 

лише змінюють його, але й породжують нові практики як атрибути 

інструментальної діяльності, спрямовані на розширення можливостей 

людини у здобуванні та користуванні новими знаннями. 

являються нові поняття та терміни. Серед таких понять  є поняття 

«інтернет-практики», що  розширює пізнавальні можливості у вивчення 

нових повсякденних дій особистості, що розгортаються в мережному 

(віртуальному) просторі.  Особливістю інте -

-

Інтернету стало можливим розгортання  повсякденних дій  людини у 

глобальному просторі, незалежно від місця проживання, 
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місцезнаходження, національної приналежності, статі, віку чи способу 

життя.   

Мережевість сучасного інформаційного суспільства створює 

підґрунтя для проникання інтернет-практик  практично в усі сфери 

людської життєдіяльності. Як констатує Н. Малєєва, інтернет-практики 

постають як сукупність реальних повторюваних та свідомих дій та 

навичок, що відображають характер буття суспільства у кіберпростірі. 

Окрім того, інтернет-практики характеризуються відкритістю, 

безперервним розвитком, різноманіттям, зв’язком з життям людини [3, 

С. 133]  За своїм характером інтернет-практики у змозі набувати рис 

соціально-комунікативних, освітніх, інформаційних, рекреаційних та 

економічних соціальних дій. Функціонально, на думку А. Радкевича [4], 

усі інтернет-практики можна розділити за характером діяльності 

(інформаційно-пошукові, інформаційно-комунікативні) та змістовною 

спрямованістю (освітні, рекреаційні, економічні, комунікативні та ін.). 

 На наш погляд, продуктивним є поділ інтернет-практик відповідно до 

площин їхньої задіяності у сферах спілкування, дозвілля, послуг та 

споживання. У першому випадку інтернет-практики реалізуються  

передусім через використання соціальних мереж для цілей спілкуван

-

-

-

-

із задоволенням особистих чи колективних потреб у відпочинку, 

проведенні вільного часу чи підтримку хо -

-

страхування тощо. І, накінець, четверта сфера інтернет-практик 

охоплює сферу електронної (мобільної) комерції (е-комерція, е-торгівля, 

е-споживання) та електронного бізнесу (е-бізнес).  

Важливою складовою інтернет-практик є використання можливостей 

Інтернету. Слід констатувати,  що внесок  Інтернету у ВВП розвинених 

країн за 15-річний період, з 1995 р. до 2009 р., сумарно склав 10%, при 

цьому за останні  5 років він зріс у два рази – до 21 %. Велика частина 

економічної цінності Інтернету створюється за межами технологічного 

сектора, зокрема, компанії традиційних галузей отримують до 75 % 

вигоди завдяки он-лайн простору [1].  

-

тернету у повсякденному житті молодих 
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людей (віком від 18 до 35 років) протягом квітня-червня 2015 р.  нами у 

Львівській області проведено соціологічне опитування молодих людей 

(віком від 18 до 35 років) та інтенсивності використання глобальної 

мережі для здійснення покупок. За допомогою цілеспрямованого 

квотного відбору опитано 370 осіб, похибка опитування 5,2%. Квоти 

формувалися за статтю, віком та місцем проживання. Соціально-

демографічні характеристики вибірки: 51,4% - чоловіки, 48,6% - жінок; 

24,9% - віком 18-22 роки, 29,2% - 23-27 років, 24,6% - 28-31 років, 

21,4% - 32-35 років; 62,7% - становлять міські жителі, 37,3% - мешканці 

сільської місцевості (села, селища, селища міського типу).  

Результати дослідження засвідчують, що майже половина опитаних 

(46,6%) користуються Інтернетом від 5 до 10 років, а 26,6% - понад 10 

років. Найбільш поширеними місцями доступу до глобальної мережі є 

дім (91,6%) та місце праці (44,9%). Наявна можливість доступу до 

мережі та досвід користування виступають передумовами до 

урізноманіттнення цілей використання Інтернету. Так, Н. Бойко 

виділила такі групи видів активності в мережі: пізнавально-професійна 

активність (освітньо/ділова); пізнавально-рекреаційна активність; 

розважально-ігрова; соціально-громадянська; споживацька активність; 

лінійно-комунікаційна активність [2].  Згідно результатів нашого 

дослідження, більшість молодих осіб Львівської області щодня 

послуговуються Інтернетом для спілкування в соціальних мережах 

(69,2%) та перегляду новин (60,8%). Третина молодих людей 

використовує Інтернет кілька разів на тиждень для спілкування через 

онлайн-месенджери, пошуку інформації по роботі, навчанню, 

листування та загалом інформації з питань чи проблем, які є цікавими, 

актуальними в даний момент. Щодо споживчої активності, то 51,6% 

осіб купує через Інтернет з частотою декілька разів протягом року. 

Загалом 76,0% молодих осіб Львівщини хоча б раз здійснювали 

купівельну транзакцію через Інтернет (таблиця 1). Більшість чоловіків 

(74,7%) та жінок (75,6%) мали такий досвід. Застосування хі-квадрат 

показало (
2
 = 9,780, df=3, р<0,05), що існує зв'язок між купівлею 

товарів online та віком респондентів, більшою споживчою активністю 

через Інтернет відзначається молодша вікова група (18-22 роки). Молоді 

люди, які хоча б раз купували товари в Інтернеті здебільшого є 

жителями міст (83,6%), тоді як серед мешканців сільської місцевості 

лише 60,9% мали таку практику (Q=0,53  - коефіцієнт асоціації, Φ=0,25 - 

коефіцієнт контингенції, р<0,05). 
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Таблиця 1 

Цільове використання Інтернету, % 
 

Щодня 

Кілька 

разів на 

тиждень 

Кілька 

разів на 

місяць 

Кілька 

разів в 

квартал 

1-2 рази 

на рік 

(рідко) 

Не 

кори-

стуюся 

взагалі 

Спілкування в 

соціальних мережах 

(ВКонтакте, 

Facebook тощо) і 

форумах 

69,2 17,3 6,6 2,3 0,9 3,7 

Спілкування онлайн-

месенджерами 

(Skype, ISQ інші) 

22,5 30,8 21,9 8,4 5,1 11,4 

Купівля товарів 2,7 4,2 17,4 25,8 25,8 24,0 

Оплата послуг 2,8 5,6 29,3 20,4 13,9 28,1 

Пошук інформації 

про товари, послуги 

(інструкції, моделі, 

торгові марки, від-

гуки, ціни тощо) 

20,7 37,3 24,3 9,5 4,7 3,5 

Пошук інформації по 

роботі 
33,5 27,4 14,4 7,9 5,3 11,5 

Пошук навчальної 

інформації (рефе-

рати, підручники 

тощо) 

21,6 26,7 16,8 10,2 7,5 17,2 

Листування (вико-

ристання e-mail) 
31,7 31,1 17,2 7,1 5,8 7,1 

Пошук/скачування 

програмного 

забезпечення 

6,8 14,6 27,7 18,2 15,2 17,5 

Перегляд новин 60,8 23,0 10,3 1,8 1,2 2,9 

Скачування/прослух

овування музики, 

перегляд фільмів 

34,2 29,8 17,3 7,0 4,4 7,3 

Онлайн ігри 6,3 10,8 10,5 7,9 10,6 53,9 

Пошук інформації/ 

відгуків щодо будь-

якого питання чи 

проблеми, що мене 

цікавлять 

29,5 38,3 19,3 5,3 4,7 2,9 

Джерело: Власне дослідження, 2015  

 

Нами також виявлено відмінності у частоті цільового використання 

Інтернету між міською та сільською молоддю.  
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Так, міська молодь частіше за сільську спілкується через онлайн-

месенджери (
2
 = 28,778, df=5, р<0,01). Зокрема щодня використовують 

онлайн-месенджери 29,5% міських жителів і, лишень 8,5% сільських. 

20,4% сільської молоді взагалі не користується таким способом 

комунікації.  

Молоді люди з міст послуговуються Інтернетом для купівлі товарів 

частіше за їх однолітків із сільської місцевості (
2
 = 24,287, df=5, 

р<0,01). З-поміж опитаних мешканців міст 30,9% здійснюють таку 

практику кілька разів в квартал, серед сільських - 16,8%. Своєю чергою, 

36,1% сільських жителів ніколи не купували товари через Інтернет, 

серед міських таких – 17,5%. Крім того, міська молодь оплачує послуги 

через Інтернет частіше за сільську (
2
 = 11,811, df=5, р<0,05). 32,5% 

міської молоді здійснює таку практику кілька разів на місяць, серед 

сільських жителів у віці 18-35 років таких лише 23,1%.  Своєю чергою, 

серед сільської молоді 38,5% ніколи не оплачували послуги через 

Інтернет, серед міської молоді таких було лише 22,5%. 

Міська молодь інтенсивніше використовує Інтернет для пошуку 

інформації про товари, послуги (інструкції, моделі, торгові марки, 

відгуки, ціни тощо) ніж сільська (
2
 = 18,112, df=5, р<0,01). 

Щодня здійснюють комунікаційну активність (використання 

електронної скриньки) 41,2% міської молоді, серед сільської – 13,2%. 

Не використовують e-mail 14,0% сільської молоді, серед міської – 3,6%. 

Тобто, особи віком 18-35 років з міст частіше за своїх однолітків із 

сільської місцевості використовують електронні скриньки (
2
 = 40,489, 

df=5, р<0,01). 

Міська молодь частіше за сільську здійснює пізнавально-рекреаційну 

активність, а саме скачування чи прослуховування медіа (
2
 = 26,242, 

df=5, р<0,01). 38,8% міських мешканців здійснюють таку практику 

щодня, серед сільських таких 24,6%. Причому цей вид активності 

притаманний більшою мірою респондентам молодших вікових груп.  

Чоловіки частіше за жінок шукають та скачують програмне 

забезпечення через Інтернет (
2
 = 18,355, df=5, р<0,01). Особи 

молодших вікових груп (18-22 років та 23-27 років) частіше за старшу 

(32-35 років) скачують та встановлюють необхідне програмне 

забезпечення (
2
 = 36,425, df=15, р<0,01). Частково це пов’язано з 

освітньо-діловою активністю молоді, адже, щоб бути 

конкурентноспроможним на ринку праці, потрібно весь час оновлювати 

свої знання, вміти користуватися необхідними програмними 

продуктами.  

Проведений аналіз засвідчив, що міська молодь Львівської області 

інтенсивніше та різноманітніше використовує Інтернет, зокрема частіше 

спілкується через онлайн-месенджери, листується, використовує 

глобальну мережу для пізнавально-рекреаційної та споживчої 
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активності. Це видається зрозумілим з огляду на те, що інтернет-

покриття у міських населених пунктах є кращим порівняно з 

сільськими, особливо віддаленими від районних центрів, і тих, які 

знаходяться на периферії області. Своєю чергою, молодші вікові групи 

молоді надають перевагу спілкуванню в соціальних мережах, натомість 

молодь старших вікових груп частіше використовує e-mail. Освітня 

форма активності у мережі притаманна більше молоді у віці 18-22 років 

порівняно з іншими віковими групами. Чоловіки частіше за жінок 

користується сервісами оплати послуг через Інтернет та частіше 

шукають і скачують програмне забезпечення.  

Отже можемо зазначити, що спостерігається певна стабілізація 

основних пріоритетів використання Інтернету. Вікові групи 

користувачів мають свої вподобання щодо комунікаційної активності 

(використання e-mail чи соцальні мережі), освітньої чи ділової 

автивності, задієності у розважальну-ігрову активність. Водночас 

спостерігаємо нарощування споживчої активності та загалом 

розширення форм реалізації своїх інтересів через мережу.  
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З розвитком інформаційних технологій та пришвидшенням темпів 

науково-технологічного прогресу відбуваються докорінні трансформації 

економік багатьох країн. Поширення інформаційних технологій та 

виокремлення інформації як стратегічного ресурсу стають одними з 

важливих чинників економічного зростання та розвитку. Проте у різних 

країнах інформаційна складова у структурі національних економік є 

неоднаковою. 

Мета доповіді – порівняльний аналіз розвитку інформаційної 

економіки в Україні та Польщі та дослідження його впливу на 

економічне зростання і економічний розвиток обох країн. 

Економіка Польщі – одна з найбільших у Європейському Союзі. 

Згідно даних Організації економічного співробітництва та розвитку [3] 

Польща входить до списку країн з високим рівнем доходу та сталим 

розвитком. Водночас Україна належить до групи країн з транзитивною 

економікою, дохід населення якої визначається нижче середнього [5]. 

В обох країнах активно розвиваються інформаційні економіки, 

відбувається поширення інформаційних технологій у сфері 

нематеріального та матеріального виробництва. Інформація стає одним 

з важливих чинників розвитку суспільства та людини. З’являються 

покриття 3G та 4G Інтернету та зростає кількість його активних 

користувачів. 

Дані таблиці 1 дають змогу дійти висновку про взаємозв’язок між 

рівнем розвитку економіки та поширенням інтернету. Тобто 

формування інформаційної економіки пришвидшує економічний 

розвиток країни. Існує тісна залежність між економічним зростанням та 

відсотком населення, що користується мережею Інтернет. 

Як бачимо, між основним показником економічного розвитку (ВВП 

на душу населення) та кількістю користувачів Інтернетом є пряма 
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залежність. Подушний ВВП в Україні у 2015-2016 рр. був у 3,6 рази 

менший за аналогічний показник у Польщі. Україна значно відстає 

(майже на 20% населення) від Польщі і за кількістю користувачів 

Інтернетом. Причому у Польщі відсоток населення, яке користується 

Інтернетом упродовж 2015-2016 рр. зросло на 5,3%, а в Україні лише на 

3,6%. Тобто розвиток інформаційного сектору економіки у Польщі 

відбувається швидше, ніж в Україні. 

Таблиця 1 

Показники економічного розвитку та кількість користувачів 

інтернетом в Україні та Польщі [1,2] 

Назва показника Країна 2015 р. 2016 р. 

ВВП на душу населення за ПКС, 

дол. США 

Польща 26,623 27,764 

ВВП на душу населення за ПКС, 

дол. США 

Україна 7,465 7,668 

Користувачі Інтернетом 

(% населення) 

Польща 67,997 73,3007 

Користувачі Інтернетом 

(% населення) 

Україна 48,885 52,482 

 

Дані таблиці 2 свідчать, що користувачі Інтернетом здебільшого 

використовують смартфони, а використання планшетів більше 

користується попитом у мультимедійних галузях (таких, як перегляд 

відео). Слід також відзначити, що використання інтернету на мобільних 

пристроях стає невід’ємною частиною життя українців. Така ситуація 

складається через активний розвиток 3G/4G покриття у світі та 

споживання стільникових даних у тарифних пакетах операторів мобіль-

ного зв’язку. 

Таблиця 2 

Найбільш поширені інтернет-активності з мобільних пристроїв в 

Україні у 2016 р. [4] 

Назва активності Смартфон 

(% користувачів) 

Планшет 

(%користувачів) 

Електронна пошта 72% 69% 

Соціальні мережі 67% 61% 

Онлайн-банкінг 36% 32% 

Перегляд відео 

онлайн 

36% 45% 

 

Отже, можна дійти висновку, що в Україні та Польщі щодо темпів 

розвитку та обсягу інформаційних економік є суттєві розбіжності. При 

цьому в Україні основною проблемою для ефективної імплементації 
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інформаційних технологій залишається досить низький рівень життя та 

недостатній обсяг інвестицій у інформаційний сектор. 

Пріоритетними напрямами державної політики у цьому відношенні 

повинні стати програми розвитку інформаційного сектору вітчизняної 

економіки через залучення прямих іноземних інвестицій провідних ІТ 

компаній, реалізація державних програм розвитку мережі Інтернет 

(особливо у сільській місцевості), створення сприятливого 

макроекономічного середовища (податкові пільги, кредити тощо) для 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, ефективна 

науково-технічна політика. 
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The concept of financial business and financial entrepreneurship is considered. 

The role of financial services in the growth of gross domestic product is explored. A 

short and expanded definition of financial business is given. 

Ключові слова – фінансовий бізнес, фінансове підприємництво, фінансова 

послуга, фінансовий продукт, фінансова операція. 

Вступ 
В останні роки фінансовий бізнес перебуває в центрі уваги не тільки 

науковців, а й підприємців, політиків, урядовців, освітян, 

домогосподарств та ін. Зумовлено це передусім тим, що роль та 

значення фінансового сектора та ризикованої діяльності у цій сфері 

неухильно зростає. Додаткової актуальності і значущості фінансовому 

бізнесу надає розвиток інформаційної економіки, яка потребує 

фінансової підтримки, і зі свого боку стимулює фінансову ризиковану 

діяльність. 

Виклад основного матеріалу 
У сучасній науковій та навчальній літературі поняття «фінансовий 

бізнес» зустрічається дуже рідко. До речі, це поняття відсутнє у 

традиційних фінансово-економічних словниках (великих і малих). 

Натомість часто вживаються поняття: «бізнес-фінанси», «фінансовий 

бізнес-план», «фінансова бізнес-ідея», «фінансовий бізнес Укрпошти», 

«фінансовий супермаркет», «поштово-банківські послуги» [3]. Водночас 

в Україні набирає обертів напівлегальний, нелегальний чи тіньовий або 

незаконний, підпільний фінансовий бізнес, що є помітною особливістю 

вітчизняної підприємницької діяльності [4]. 

У навчальній літературі (підручники, посібники, курси лекцій) час-

від-часу поняття «фінансовий бізнес», або «фінансове підприємництво» 

все-таки зустрічаються. До речі, ці поняття є синонімічними. Але 

найчастіше це поняття знаходимо на сайті BIZUA.ORG, де 
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запроваджено рубрику: «Як розвивати фінансовий бізнес в Україні та не 

втратити його». У цьому зв’язку вартує згадки науковий журнал 

«Финансовый бизнес», який видавався в Москві у першому десятилітті 

ХХІ ст. На нашу думку, фінансовий бізнес – це ризикована 

підприємницька діяльність суб’єктів господарювання з приводу купівлі-

продажу грошей (національних та іноземних) та цінних паперів з метою 

отримання прибутку. Зазвичай, і саме тому основною сферою діяльності 

фінансового підприємництва є комерційні банки та фондові біржі. 

Водночас гроші можуть продавати-купувати також страхові компанії, 

кредитні спілки, ломбарди, факторингові компанії, лізингові компанії та 

інші фінансові посередники. 

Сутнісні риси фінансового бізнесу відображає категорія «фінансова 

послуга», яка знаходиться між поняттями «фінансова операція» та 

«фінансовий продукт». Фінансові послуги все більше додаються до 

зростання ВВП і нині у розвинутих країнах світу їх частка у ВВП є 

вагомою – 20-25 %. Водночас обсяг, якість і ціна фінансових послуг 

формують трансакційні витрати [5, с. 30]. Вагомий внесок у розвиток 

теорії регулювання фінансового бізнесу, зокрема, банківського, 

належить французькому економісту Жану Тіролю, лауреату 

Нобелівської премії з економіки, який написав низку праць з теорії 

ринкової влади та її регулювання. Зокрема, йому належить книга 

«Регулювання банківської діяльності» [1]. 

На розвиток фінансового бізнесу істотний вплив мали технологічні 

революції. На думку Карлоти Перес, між фінансовим капіталом і 

технологічною революцією виникають відносини, які можна назвати 

«захопленням», «романом». Нові технології приваблюють банки, які 

вони миттєво починають підтримувати та інвестувати в інноваційні 

проекти [2, с. 125]. 

Фінансовий бізнес за методологією короткого визначення, це – 

купівля-продаж суб’єктом економіки та господарювання грошей. 

Розгорнуте визначення: фінансовий бізнес – це ризикована, 

посередницька, діяльність фінансових установ з метою отримання 

прибутку або соціального ефекту. Повне визначення: «фінансовий 

бізнес – це ризикована, посередницька, інноваційна діяльність 

фінансових посередників та установ, які мають за мету отримання 

прибутку або іншої вигоди, що забезпечує зростання економіки і 

добробуту населення». 

Висновок 
Тема фінансового бізнесу набуває актуальності в освітній системі у 

зв’язку із запровадженням нової спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування», яка передбачає відкриття на бакалавраті та 

магістратурі нових спеціалізацій, до яких можна зачислити:  
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- бакалаврат: міжнародний фінансовий бізнес, фінансовий бізнес, 

банківський бізнес, банківський та страховий бізнес, бізнес на фондовій 

біржі; 

- магістратура: міжнародний банківський бізнес, безпека фінансового 

бізнесу, управління безпекою фінансового бізнесу, поштово-фінансовий 

бізнес. 
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The essence of the elements and the process of marketing communications in 

commercial banks. Proved the importance of client-oriented approach to the 

commercial bank as a factor of competitive advantage. The necessity of using 

marketing communication policy in order to achieve greater economic impact. By 

analyzing the problems of implementation of communication policy proposed 

directions for improving communication strategy. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, комерційний банк, імідж, 

клієнтоорієнтований підхід, репутація. 

 

Усі банки пронизані мережею інформаційних каналів, які призначені 

для збору, аналізу та систематизації інформації про зовнішнє 

середовище, а також навпаки, для передачі оброблених повідомлень у 

зовнішнє середовище.  Комунікація слугує засобом включення банку у 

зовнішнє середовище, забезпечує їй необхідний рівень взаємодії з 

навколишнім простором, без спілкування з яким неможливо або взагалі 

безглузде існування банку. В умовах конкуренції та глобалізації для 

досягнення очікуваного результату, розширення збуту, створення 

позитивного ринкового іміджу підприємства застосовують 

комунікаційну модель, яка змушує відмовитись від пасивного 

пристосування до ринкових умов і перейти до політики впливу на ринок 

з метою активного формування попиту на продукцію, яка пропонується.  

Модель маркетингових комунікацій складається з наступних елементів 

[3]:  

1. Відправник - це ініціатор маркетингових комунікацій, тобто 

сторона, яка надсилає звернення іншій стороні. Особливістю ролі 

відправника є те, що він оплачує всі витрати на комунікацію. 

Комерційний банк, який пропонує банківські продукти і послуги, надає 

інформацію про них, спрямовуючи інформаційні потоки до потенційних 

та існуючих клієнтів;  

2. Кодування - процес перетворення цілей маркетингових 

комунікацій на символічну форму: писемну, музичну, знакову, змішану; 

3. Звернення - це набір символів, які потрапляють за допомогою 

засобів масової інформації до споживача в закодованому вигляді.  
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4. Розшифровування (декодування)  - це процес розкодування 

покупцем того, що хотів повідомити відправник. У процесі 

розшифровування звернення одержувач розтлумачує символи цього 

звернення і дістає певну інформацію. Передумовою розшифровування є 

вимога готовності цільової аудиторії до адекватного тлумачення цих 

сигналів і до дії в напрямі, передбаченому відправником звернення; 

5. Одержувач - це сторона, котра отримує звернення виробника 

товару (посередника) та інформацію, яку воно містить. Одержувачі 

значно різняться за особистісними, культурними, освітніми, сімейними, 

соціальними та етнічними ознаками, що зумовлюють їхню реакцію на 

отримане комунікативне повідомлення. Одержувачами можуть бути 

покупці, споживачі або посередники; 

6. Зворотна реакція - це порядок дій одержувача, спричинених 

контактом одержувача зі зверненням виробника: купити - не купити, 

читати - не читати, взяти участь - не брати участі, продивитися 

телерекламу - вимкнути телевізор тощо. Це відгуки клієнтів та 

особливості їх поведінки у відповідь на отримання і декодування 

інформаційних потоків банку;   

7. Зворотній зв’язок - це частина зворотньої інформації, яка стає 

відомою маркетологам комерційного банку;  

8. Перешкоди (шуми) - невраховані і небажані втручання у процес 

маркетингової комунікації на шляху передавання звернення. Вони 

можуть бути фізичні (ушкодження носіїв рекламної комунікації), 

психологічні (неадекватне сприйняття певних кодів), семантичні 

(неоднозначне сприйняття деяких понять). 

У своїй діяльності банк при формуванні комунікаційної політики 

приймає низку важливих рішень, які формуються у такій послідовності 

[2]:  

1. Аналіз комунікаційної ситуації банку: аналіз макрофакторів 

зовнішнього середовища; аналіз внутрішніх і зовнішніх комунікацій 

банку. Після діагностики зовнішніх і внутрішніх комунікацій необхідно 

комплексно і системно визначити ключові проблеми комунікації і 

головні чинники, що впливають на зовнішні і внутрішні комунікації. 

Аналіз ситуації дає можливість відповідальним особам у побудові 

комунікаційної політики банку реально оцінити ситуацію, яка склалася і 

відкриває можливості для формування цілей комунікації, що можуть 

бути бажані ще до початку аналізу, або ж кореговані після отримання 

оцінки ситуації. 

2. Визначення цілей. Цілі комерційних і некомерційних комунікацій на 

тактичному та оперативному рівнях повинні визначатися на основі 

генеральних цілей фінансово-банківської структури, стратегічної місії, 

культури і маркетингової політики. 
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3. Визначення мішеней. Мішені комунікацій повинні бути чітко 

визначені відповідно до тактичних цілей, які повинна реалізувати 

комунікаційна політика. Основні мішені, на які спрямована 

комунікаційна політика це комерційні мішені, реальні і потенційні 

клієнти, ділові партнери, які є базовими для стратегічного і тактичного 

маркетингу. 

4. Визначення сценарію розвитку бізнес-комунікацій. Цілі, мішені і 

чинники (ті, що впливають на комунікативний комплекс) повинні бути 

комплексно визначені на теперішній момент і відповідно до тенденцій у 

зовнішньому і внутрішньому середовищах. Необхідно виділити ключові 

елементи бізнес-комунікацій, які є пріоритетними і сильно впливають на 

стан внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Враховуючи складність, 

динамічність і непередбачуваність зовнішнього середовища, необхідно 

розробити кілька сценаріїв розвитку комунікаційного комплексу, 

розрахованих на більш і менш сприятливий стан зовнішнього 

середовища. У кожному варіанті сценарію має бути обґрунтована 

комбінація елементів бізнес-комунікацій з відповідною попередньою 

оцінкою засобів, необхідних для функціонування комунікаційного 

комплексу. 

5. Комунікаційний план бізнес-комунікацій. Докладний 

комунікаційний план повинен включати програму по кожному елементу 

комунікаційної політики.  

Комунікація, як засіб становлення фінансової установи у суспільстві, 

перед клієнтами, державою та партнерами відіграє дуже важливу роль, 

адже здатна не лише розвинути і зробити прибутковою, але і знищити 

установу.  

На сьогоднішній день для банківської установи досі одним з 

найважливіших критерієм успіху є довіра клієнтів і значна частина 

прийнятих рішень керівництвом і службою маркетингу банку має бути 

напрямлена на збільшення довіри як існуючих так і потенційних 

клієнтів. Так, за результатами соціологічного опитування, проведеного 

Центром Разумкова, рівень довіри населення до банківської системи 

залишався на досить низькому рівні. Серед 2008 респондентів 36,4 % 

зазначили, що не довіряють банкам. Опитування здійснювалося у 131 

населеному пункті (із них 79 міських та 52 сільських поселень) [5].  

Українські банки протягом тривалого часу відновлювали довіру 

населення після знецінення заощаджень у колишньому Ощадбанку 

СРСР, яка знову похитнулася під час останньої фінансової кризи. Досвід 

її подолання показав, що відомий бренд, стійкий позитивний імідж і 

бездоганна репутація банку є важливим нематеріальним активом, який 

дозволяє зберегти клієнтів в умовах фінансових потрясінь [4].  

Імідж – це те, як банк або інша фінансова установа просуває себе на 

ринку, а репутація – те, що про неї думають учасники ринку. 
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Позитивний імідж можна побудувати шляхом маркетингових кампаній 

дуже швидко, а репутація наробляється тривалою практикою надійних 

стосунків з клієнтами та іншими контрагентами. Імідж (образ) банк 

може створювати  шляхом рекламних кампаній, кампаній щодо зміни 

бренду.  

Репутація банку – реально існуючий образ банку на ринку, що 

залежить від відгуків клієнтів банку, інформації з неформальних джерел, 

фінансової історії банку, рівня реальної підтримки держави або 

іноземних інвесторів та інших факторів, які є суб’єктивним, тобто 

такими, що формально не залежать від волі і бажання певного банку.  

Дослідження іміджу найбільших українських банків регулярно 

проводиться з 2007 р., і серед характеристик, що формують репутацію 

банку, найбільший вплив має сприйняття банку як надійного, що 

забезпечує 27% загальної оцінки репутації банку. Далі слідують оцінка 

роботи персоналу банку, престижність банку, його відкритість і чесна 

поведінка [1]. Значний потенціал також мають в плані формуванню 

бажаного іміджу використання в рекламних кампаніях фінансових 

установ позитивних персонажів, більшої відкритості для учасників 

ринку, врегулюванню скарг клієнтів, ініціювання оновлення бренду, 

продуктового ряду, іміджевої реклами та реклами продуктів.  

При формуванні комунікаційної політики варто звернути увагу на те, 

якими є критерії вибору банку для споживачів. Знаючи на що 

орієнтується споживач фахівці банківських комунікацій допоможуть 

сформувати такий образ банку, який є для споживача бажаним. 
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The trialectics as an alternative is looked as methodological core of a new 

direction of economic science based on post-classical understanding of reality. The 

triad form maintains the traditional structure of the economic system: material and 

financial infrastructure, natural resource environment, information environment. 

But at the same time, one can show the interaction of this triad with three-

dimensional human elements for the formation of harmonious relationships and 

balanced development. 

Ключові слова – інформаційна економіка, тріалектика, конкуренція та 

партнерство, екомологія, постнекласична наука. 

Вступ  
Значна частина консервативно налаштованих економістів-теоретиків 

досі намагаються викинути людинорозмірні параметри економічних 

процесів на периферію економічної науки, вважаючи їх лише окремими 

аспектами економіки, а не центральним предметом досліджень 

економічної теорії.  

Якщо інтереси людини, людського розвитку не враховувати в 

економічних моделях, то постає питання про те, наскільки коректно 

поставлена мета економічного поступу. Ізольоване сприйняття 

економічної системи без урахування взаємозв’язку з динамічними 

чинниками зовнішнього середовища, без надання їй цілеспрямованого 

вектора руху до чітко сформульованої мети обов’язково призводить до 

хибної, обмеженої та несистемної інтерпретації основних положень 

економічної теорії. У цьому й полягає суть кризи традиційної 

економічної науки і свідчить про те, що вона знаходиться на далеких 

підступах до осягнення цілісної реальності і цілісності людини як ядра 

соціальних систем. Саме людина, її проблеми та потреби, є в центрі 

соціально-економічних комплексів живих є головним предметом нового 

постнекласичного бачення проблем економічної науки, яке останніми 

роками здобуває все більшу популярність серед науковців. 

Методологічною основою нашого дослідження стала тріалектика як 

теоретичний метод, за допомогою якого можна рушити далі у вирішенні 

проблеми структурування понятійного змісту сучасної економічної 

теорії. 
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 Методологічні засади тріалектики 
На відміну від дуального підходу, що ґрунтується на діалектичній 

методі виявлення протилежностей та боротьби між ними, тріадне 

подання реальності покликане сформувати гармонійні, збалансовані 

структури взаємодії окремих, інколи й протилежних, елементів 

економічних систем. 

Перші філософські засади тріалектики сформулював математик-

філософ Піфагор. Він стверджував, що проявлений світ є троїстим, бо 

людина складається з трьох елементів, сплавлених разом (тіло, дух і 

душа); весь Всесвіт ділиться на три концентричних сфери (світ 

природний, світ людський, світ божественний) [1]. Він учив, що «все в 

природі розділено на три частини і що ніхто не може стати воістину 

мудрим, поки не буде представляти кожну проблему у вигляді 

трикутної діаграми». Він говорив: "Побачите трикутник, і проблема на 

дві третини вирішена. Всі речі складаються з трьох". 

Формування тріалектики як методології економічної науки не просто 

співпало з становленням постнекласичної людинорозмірної науки. 

Тріалектика може стати своєрідним методологічним ядром нового 

світобачення. Людинорозмірна постнекласична наука передбачає 

кардинальну трансформацію в методах пізнання реальності, яка в 

процесі наукових досліджень повинна все більше і більше ставати 

іноваційною, креативною для забезпечення теоретичної основи 

виживання людської цивілізації.  

Існує об’єктивна необхідність кардинальної зміни змісту методології 

економічних, соціальних досліджень за допомогою переходу від 

діалектики до тріалектики, яка дозволяє цілісно і глибинно 

досліджувати життєдіяльність людини в економічному просторі [2]. 

Тріадне подання економічної структури 
Постнекласичне бачення місця людини в економічних відносинах 

реалізовано в екомологічній парадигмі, яка подає структуру економічної 

системи як поєднання чотирьох векторів: матеріальна інфраструктура, 

природний потенціал, розвиток інформаційного середовища та рівень 

духовного розвитку [4, с.170]. 

Наше трактування триєдиної природи людини та її взаємозв’язок з 

іншими елеменами економічної системи [4] деякими авторами вже 

затверджуються в якості аксіоми економічної науки: «Як аксіому слід 

прийняти цілісно три іпостасі природи людини, а саме - духовну, 

біологічну, соціальну» [3]. Духовна складова (зокрема, духовний 

капітал) формує головний імпульс, поштовх, динаміку руху економічної 

системи, соціальна складова – формує інформаційне середовище 

економічних відносин (попит, стимулювання, знання, творчість), 
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біологічна складова – довкілля, природні ресурси тощо. Це – основа 

економічного розвитку в людинорозмірній інтерпретації.  

Залишається ще один елемент економічної системи, який лежить в 

іншій площині: інфраструктура та фінанси. Традиційно саме цей 

елемент вважають основою економічного поступу. Це справді так, але 

тільки в поєднанні з іншими елементами можна досягнути гармонійного 

економічного розвитку. 

Висновок 
Тріалектика як альтернатива діалектики покликана стати своєрідним 

методологічним ядром нового напрямку економічної науки на основі 

постнекласичного розуміння реальності.  

Тріадна форма зберігає традиційну структуру економічної системи: 

матеріально-фінансова інфраструктура, природно-ресурсне середовище, 

інформаційне середовище. Але разом із тим дає змогу показати 

взаємодію цієї тріади з тривимірними елементами людини для 

формування гармонійних взаємовідносин і збалансованого розвитку. 
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The concept of network economy is given in the article, defined it’s role in the 

modern  economy. The author reviewed different approaches to the definition of 

network economy of domestic scientists and give own approache. The main 

characteristics and the main factors of the development of network economy are 

analyzed as well.   

Ключові слова – мережева економіка, мережі, мережевий простір, закон 

мережевих структур, ділові фірми, віртуальні фірми. 

Характерною особливістю інформаційної економіки  є розвиток 

мережевих господарських зв’язків і процесів. Головна роль при цьому 

належить  низці мереж, насамперед мережі Інтернет. Тому 

актуалізується вивчення особливостей мережевої економіки та 

пов’язаних із нею змін у механізмах функціонування сучасної 

економіки та у структурі ділових фірм.  

Підвалини аналізу мережевої економіки, (інформаційно – мережевої, 

за термінологією деяких вчених), заклали  теоретики 

постіндустріального суспільства в процесі футурологічних дослідів 

сучасної економіки.  

У працях зарубіжних та українських вченихекономічних доводиться,  

що у інформаційній економіці інформація є головним ресурсом та 

продуктом господарської діяльності,  а інформаційні мережі виступають  

її організаційними формами.  Тому аналіз інформаційної та мережевої 

економіки стосуються двох взаємопов’язаних аспектів того ж самого 

тренду  економічних зрушень у сучасних умовах. Мета доповіді -  

вивчення сутності і особливостей   мережевої економіки, а також 

індукованих нею нових видів ділових фірм.  

Становленню теорії інформаційної, а разом з тим мережевої 

економіки сприяло поширення  у 1960 –  х рр. інформаційної парадигми 

економіки [5, c.14].  Із  початком нового  століття посилилася увага 

вчених до вивчення економічних мереж.  Першим у науковий оборот   

термін і поняття  «мережеве суспільство»,  заснованого на  використанні  

мережі  інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ),  увів 

голландець Ян Ван Дайк у 90 –х рр. минулого століття. Зазначене 

поняття  розвинув  М. Кастельс,  який виокремив  мережеву складову 

економіки [3].  
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Загальні та специфічні аспекти постіндустріальних та інформаційних 

трендів у  розвитку економіки  викладено у працях  Д.Бела, 

Дж.Гелбрейта,  П.Друкера,  І.  Масуди,  М. Кастельса,  М.Пората,  

У.Ростоу, А.Тоффлера та ін.  Серед українських дослідників зазначимо  

А.А.Гриценко, А.О. Маслова, Л.Г. Мельника, А.А.Чухна.  

Нині ідеї щодо інформаційно - мережевої економіки та її 

інформаційного сектору,  активізації інформаційної діяльності 

суспільства та трансформації через це різних сфер і складових 

національної економіки є предметом дослідження  багатьох зарубіжних 

та українських  економістів.  

Кастельс наголошує на тому, що  сучасна економіка є 

«інформаціональною» та глобальною,  оскільки  виробництво, 

споживання та обмін товарів,  як і компоненти  економічної діяльності, - 

капітал,  праця,  сировина,  методи  управління, інформація, технології, 

ринки, дедалі більше організуються у глобальному масштабі, 

безпосередньо або з використанням мереж,  що пов'язують між собою 

економічних суб’єктів [3, c.134].   Ми поділяємо інформаційно - 

технологічну парадигму сучасної економіки Кастельса та його ідеї  

щодо споживання інформації як «сировини» та істотного ускладнення 

механізмів господарської взаємодії суспільства через її мережевий 

формат.  

Пропоновані українськими науковцями тлумаченням поняття 

мережевої економіки можна звести до таких підходів [6]:  

−це форма господарської діяльності в економіці з переважанням 

горизонтальних мережевих зв’язків;  

− це економіка,  що ґрунтується на використанні ІКТ;  

−це економіка, що пов’язана з виробництвом, обміном, розподілом і 

споживанням мережевих благ. 

Зауважимо,  що економіка,  у якій інформація виступає одним з  

головних ресурсів,  не може існувати без мережевих форм 

господарської організації та  відповідних каналів - мереж просування 

інформації та пов’язаних із нею ресурсів. Мережі – це особливі 

організаційні форми і водночас елементи інфраструктури 

інформаційного  господаства, національного та глобального.  За 

Кастельсом можна виокремити такі  види мереж: у сфері глобальних 

фінансових потоків, засобів масової інформації тощо. Нагадаємо, що  

вчений запропонував закон мережевих структур, згідно з яким 

відстань (інтенсивність і частота взаємодії) між двома точками 

(соціальними станами) коротша, коли учасники взаємодії  виступають 

вузлами певної мережі, аніж тоді, коли вони не належать до однієї 

мережі. Розвитку мереж на фінансових ринках сприяє поширення 

електронних банків і бірж, а у сфері обміну – електронні 
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торговельні системи. Класичні біржі відмирають або трансформуються 

на електронні біржі й торговельні мережі.  

Сучасна ринкова  економіка є глобальною інформаційно – мережевою 

системою, ключовими ознаками якої є інформаційно - мережева 

економіка та інформаційно - мережеві зв’язки.Становленню 

інформаційно – мережевої економіки та відповідних механізмів 

організації господарських процесів сприяє  специфічне глобалізоване 

макросередовище, яке забезпечує нагромадження і передачу інформації 

— мережевий інформаційний простір, і у якому відбуваються 

господарські та інші комунікації між людьми,  зокрема, соціально-

трудові.  Вагомими рисами мережевого  простору є: 

— відсутність територіальних кордонів; 

— необмеженість міжсуб’єктних комунікацій та контактів; 

— здійснення транзакцій в режимі on – line (режимі реального часу). 

Пришвидшеню розвитку мережевої економіки сприяє поширення 

телекомунікаційних мереж, які виступають дедалі істотнішим  

інструментом  взаємодії економічних суб’єктів,  ініціюють діяльність 

мережевих та віртуальних фірм у виробничому та інших сегментах 

економічної системи. 

До чинників мережевої економіки належить, поряд із  зростанням ролі 

інформації, розвиток способів її використання. При цьому ключова  

роль належить глобальним мережевим каналам. Їх  поширення творить 

сприятливіші та прозоріші умови для інформаційних комунікацій 

економічних суб’єктів, а разом з тим  для ефективнішої економічній 

діяльності як у режимі on - line, так і у режимі of - line .  

На підставі зазначеного пропонуємо уточнене тлумачення   поняття  

«мережева економіка»:  це економіка в межах якої встановлюються 

прямі і рівноправні відносини економічних суб’єктів через 

інформаційно -  комунікаційну взаємодію у мережі Інтернет. Адже 

головна особливість  мережевої економіки -  «перенесення» частини 

ділової активності економічних суб’єктів у інформаційно - мережевий 

простір, технологічною основою якого є Інтернет.Проведене 

дослідження підводить до висновку про те, що розвиток  мережевої 

економіки триває, а у національних економіках та у глобальній 

економіці загалом неухильно зростає роль нових ділових одиниць, - 

мережевих й віртуальних фірм.  
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The basic principles of accountant and auditor ethics in the modern information 
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Вступ 
Реальність показників економіки в умовах сучасних інформаційних 

технологій у значній мірі залежить від даних офіційної звітності 

суб’єктів господарювання. Актуальність цього твердження 

підтверджують основні причини виникнення фінансової кризи у світі 

2008 р., коли управлінський персонал великих банків і компаній 

спотворювали показники звітності у свою користь чим створили 

―фінансові бульбашки‖, що призвело до прийняття хибних рішень на 

основі такої інформації. Тоді як загальновідомо, що інформація має 

відповідати як вимогам чинного законодавства, так і має бути 

сформована й підтверджена аудиторами - фахівцями з бухгалтерського 

обліку. Якщо форма і зміст фінансової звітності чітко законодавчо 

деталізує вимоги до інформації про діяльність суб’єктів 

господарювання, то відношення фахівців і їх ретельність у відношення 

до своїх функцій значною мірою залежить від дотримання ними 

основних (базових) принципів бухгалтера і аудитора. Базові принципи 

бухгалтера і аудитора сформульовані у Кодексі професійних 

бухгалтерів, який розроблено Радою з Міжнародних стандартів етики 

бухгалтерів. В Україні Кодекс етики професійних бухгалтерів 

запроваджено рішенням Аудиторської палати України (АПУ) від 

18.04.2003 р. Українськими вченими постійно приділяється увага 

питанням етики і правильному трактуванню його положень, це зокрема, 

праці В.П Бондар, С. Ф. Голова, О.Ю. Редько, О.Б. Рижакова, К.О. 

Редько та інші [1-4]. Однак, широкому загалу користувачів фінансовою 

звітністю суб’єктів господарювання не завжди достатньо зрозуміло 

важливість і роль дотримання основних принципів етики професійних 

аудиторів і бухгалтерів. Метою дослідження є висвітлення змісту 

основних принципів етики, їх сприйняття та розуміння в сучасній 

інформаційній економіці. 
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1. Мета і завдання Кодексу етики професійних 
бухгалтерів 

Як відомо, головним завдання Кодексу етики є встановлення етичних 

вимог для аудиторів-практиків і професійних бухгалтерів з метою 

забезпечення гарантії високої якості їхньої роботи та задоволення 

інтересів суспільства і держави. Кодекс складається з трьох частин, у 

першій розкрито загальні основи його застосування, у другій частині 

розкрито питання етики для професійних бухгалтерів-практиків, а у 

третій частині розкрито питання етики для професійних бухгалтерів у 

бізнесі. Варто відмітити, що головним вихідним моментом Кодексу 

виступають фундаментальні принципи професійної етики бухгалтерів і 

аудиторів, які становлять концептуальну основу їх поведінки й відносин 

у сфері підприємництва. Ідея формування й прийняття Кодексу 

бухгалтерів дозволяє реалізувати такі основні цілі: по-перше, це 

ідентифікація загроз щодо дотриманню фундаментальних принципів; 

по-друге, це оцінювання ідентифікованих загроз; по-третє, це 

застосування відповідних застережних заходів, необхідних для 

усунення виявлення загроз або зменшення ризиків щодо їх виникнення 

до прийнятного керованого рівня. При цьому, слід врахувати, що 

Кодекс етики виокремлює  професійних бухгалтерів-практиків (надають 

послуги у якості підприємців: аудит, оподаткування, консалтинг), а 

також професійних бухгалтерів, які працюють за наймом у одному 

секторів економіки (торгівля, виробництво, сфера обслуговування, 

державний сектор чи професійні організації і працюють на умовах 

контракту з певним суб’єктом господарювання.  

2. Зміст базових принципів етики бухгалтера і аудитора 
Відповідно до Кодексу етики, професійний бухгалтер має 

дотримуватися таких основних фундаментальних принципів: чесність, 

об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, 

конфіденційність, професійна поведінка. Важливою вихідною умовою 

застосування Кодексу етики професійних бухгалтерів і аудиторів є 

домінування норм національного правового середовища, у якому 

сфокусовані різні культурні традиції народу й держави. Зокрема, у 

Кодексі зазначено, що у випадку коли національна норма суперечить 

Кодексу етики, тоді національна вимога має пріоритетність. Згідно зі 

згаданим вище Кодексом, завдання професії бухгалтера і аудитора 

взаємопов`язані і полягають у виконанні роботи відповідно до 

найвищих стандартів для досягненні найкращих результатів й 

задоволення громадських інтересів. Дані завдання покликані 

задоволенням основних чотирьох потреб, а саме: - довіра до наданої 

інформації та відповідних інформаційних систем; - професіоналізм, 
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який є основою надання послуг, щоб клієнти не допускали сумніву 

професійності у сфері обліку; - якість послуг та впевненість у тому, що 

всі послуги, надані професійним бухгалтером, відповідають найвищим 

стандартам якості; - конфіденційність, тобто, щоб користувачі послуг 

професійних бухгалтерів і аудиторів були упевнені у наявності основ 

професійної етики, що регулюють надання цих послуг. Відповідно до 

поставлених вимог було вироблено і сформовано фундаментальні 

(основні) принципи професійної етики бухгалтерів і аудиторів, які 

перераховано вище. Важливо, щоб ці принципи мають трактуватись і 

сприймались усіма фахівцями однаково [1]. Зупинимось більш детально 

на сприйняття цих принципів в умовах інформаційної економіки. 

Принцип чесності, означає справедливе відношення до ведення справ, 

щирість та відвертість професійного бухгалтера у ділових стосунках. 

Чесність з точки зору професійної діяльності бухгалтера, передбачає 

уникнення його участі до звітності, декларацій, чи інших документів, у 

яких інформація, на його думку  містить неправдиві або спотворені дані, 

допускає безпідставні й необґрунтовані висновки і твердження, що в 

кінцевому результаті вводить користувача в оману при необхідності 

прийняття рішень. Другий принцип -об’єктивності, означає 

неупереджене і справедливе ставлення до інформації. Наприклад, 

аудитор не повинен ставити під сумнів рішення керівництва суб’єкту 

господарювання, не допускати власних оцінок на основі симпатій чи 

антипатії щодо професійних якостей управлінського персоналу. Для 

професійних бухгалтерів необхідно уникати упередженості у 

відносинах з колегами, щоб не виник конфлікт інтересів. Сумніви з 

приводу об’єктивності виникає, як правило, при наявності значних сум 

простроченої заборгованості за виконану бухгалтером роботу, в 

аудиторській діяльності може проявлятись тиск на аудитора зі сторони 

власників або керівників підприємства. Кодексом етики передбачено 

застережні заходи з усунення загроз втрати об’єктивності, а саме: вихід 

з групи із завдання; введення процедури нагляду зі сторони керівництва 

(клієнта); припинення фінансових (ділових) стосунків; обговорення 

питань з найвищим управлінським персоналом фірми; обговорення 

питань з найвищим управлінським персоналом у межах клієнта. Третій 

принцип - професійна компетентність та належна ретельність, означає, 

що бухгалтер має надавати професійні послуги компетентно, з 

належною ретельністю, старанністю, він зобов’язаний постійно 

підтримувати й оновлювати високий рівень своїх знань і умінь, щоб 

забезпечити клієнтові високоефективні послуги. Розрізняють два рівні-

етапи професійної компетентності: отримання сертифікату та постійне 

оновлення знань, наприклад, шляхом щорічного підвищення 

кваліфікації. Четвертий принцип конфіденційність, який передбачає 

збереження професійним бухгалтером інформації, одержаної у процесі 
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надання послуг, і не допущення використання чи розголошення її без 

відповідних повноважень. Виключення становить ситуація, при 

наявності юридичного чи професійного права або обов’язку розкриття 

такої інформації. Так аудитор може надавати інформацію іншим 

сторонам при письмовій згоді клієнта; у суді чи в процесі слідства по 

порушених справах; повідомляти правоохоронним і державним органам 

про виявлені факти особливо важких порушень, передбачених 

кодексом;  а також у випадках коли клієнт залучає аудитора шляхом 

обману до шахрайських дій. П’ятий принцип - професійна поведінка 

зобов’язує аудитора дотримуватись діючого законодавства й уникати 

будь-яких дій, які впливають на погіршення репутації професії. Для 

аудитора важливим принципом вважається незалежність (відсутність 

прямих родинних стосунків й майнових інтересів до суб’єкта 

перевірки). За дотриманням вимог Кодексу професійної етики і базових 

принципів здійснює контроль Аудиторська палата України. У випадку 

недотримання вимог професійної етики АПУ має право позбавити 

аудитора чи аудиторську фірму права займатися аудиторською 

діяльністю на певний термін. У свою чергу, за аудитором зберігається 

право на оскарження такого рішення у суді. 

Висновки 
Таким чином, в умовах інформаційної економіки, ризики 

управлінських рішень у значній мірі залежать від достовірності даних 

наданих бухгалтерами й аудиторами під час виконання своїх 

професійних обов’язків і дотримання ними фундаментальних принципів 

етики, встановлених Кодексом етики професійних бухгалтерів. 

Дотримання їх є вкрай важливим, оскільки це безпосередньо впливає як 

на престиж професії, а також на довіру суспільства до цих фахівців. 

Звичайно, діяльність бухгалтерів та аудиторів не позбавлена 

різноманітних загроз, проте їх можна уникнути або принаймні 

зменшити їхню дію до прийнятного рівня, здійснюючи відповідні 

застережні заходи. 
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In spite of the wide spreading of methods to segment customers into groups for 

marketing purposes, the popularity of using statistical methods for automated and 

independent clusterisation is growing simultaneously. Nevertheless, clustering 

algorithms and other data science techniques are hard to implement into the 

current company’s strategy and use them as a main tool for decision making. 

However, there are data - driven companies which use full power of Data Science 

and prediction analytics.This study aims at showing possible ways of using 

clustering and gives an example of using a cluster analysis into the real world 

problem. 

Keywords: Cluster analysis, market segmentation, DBSCAN, company`s strategy. 

Introduction 
The need in a segmentation of users or customers is one of the fundamental 

strategic marketing issues of companies. Traditionally, companies conduct a 

segmentation manually, based on well-known customer`s applicational or 

behavioral characteristics. After collecting this data on their customers the 

companies group this information based on the similarity of their 

expectations or other target characteristics on companies’ products or 

services. An organization is considered successful provided that a chosen 

segment is fully satisfied by the organization, as well as it predicts customers’ 

needs and optimizes its profitability. 

In reality, in the epoch of data collection and digital transformation we are 

able to analyze more data such as customer behavior, additional data sources 

with information about buyers or external sources with data from stock 
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exchanges, for instance. It also allows us to search hidden patterns in the 

data, observe market fluctuations and their influences on product sales to 

different types of customers (so-called elasticity) etc. These abilities give 

companies an opportunity to take competitive advantage and in the real world 

they are a vital part of every marketing strategy. 

Very often a data - driven company faces with the problem of classification 

current customers, but doing it without any knowledge of exact user 

characteristics and how they divide customers into groups. Moreover, a 

company should work with huge datasets, where data preparation for 

verification of some assumption can take lots of time. And a company has to 

generate and test vast amount of these assumptions. The possible answer how 

to deal with this issue is a cluster analysis. Although this approach simplifies 

the task of the company, it requires dealing with criteria of accuracy 

conducting such type of the activity. After carrying out the clusterisation a 

company can classify every user into their own cluster.  

The important part of performing such type of analysis is the ability to 

substantiate received results statistically, not based on human assumptions, 

expectations and without running enormous amounts of tests. With this 

purpose we can use machine learning algorithms to identify existing clusters 

of customers and create new segments based on relations between data. In 

order to conduct a good clusterisation the clusters should be relatively 

homogenous within themselves and heterogeneous between one another. So, 

it implies that we are not always able to find clusters in our data, but we can 

always conduct segmentation, even on extremely homogeneous data. 

Examples of solving segmentation problem based on 
case of one us media provider 

In order to highlight possible application of clustering we have conducted 

this type of analysis on one of the largest cable television operator of the 

USA. In a structure of the collected data set the following information has 

been included: the title of a program, the class of a program, the language, the 

genre or set of genres, the part of time which was spent on watching this 

program, the number of households where the program was watched, the 

number of showed times, the duration of a program and the number of 

channels the programs was shown on. All data which cable operator was able 

to collect was gathered in one database and was aggregated in terms of users 

and other characteristics. In this paper we only briefly touch upon a 

methodological part of the model validation and selection of the number of 

the clusters focusing instead on possible using obtained results in developing 

the company marketing strategy. 

Technically speaking, clustering methods which were used in this research 

are the following ones: hierarchical clustering, k-means and DBSCAN and 

combination of Principal Component Analysis with all methods mentioned 
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above. In order to choose the number of clusters the following most popular 

methods were used: Silhouette, Dunn and Gap statistic methods. And finally, 

the chosen distance metrics were „Euclidean‖ and ―Manhattan‖. Moreover, 

raw data was pre-processed and a feature extraction, generating of new 

features, scaling procedure and feature selection were conducted. After 

running the cluster analysis using all the mentioned methods above, the 

optimal number of clusters by voting method was chosen as 2. On the other 

hand, it is evident that every company can choose another number of clusters, 

depending on necessary accuracy of the future marketing campaign or 

assumed number of clusters defined by experts instead of using technical 

criteria.  

We are able to find centers for each cluster which can be clearly defined by 

some instances. For example, in Table 1 the first two programs which are the 

nearest to the cluster`s centers are presented. 

Table 1 

The most representative instances from clusters` centers 

Title Cluster 
Number of 

households 
View rate 

Distance 

from the 

center 

The Peanuts Movie 1 114 0.4389 0.35053 

The Princess Diaries 1 96 0.4538 0.45851 

Deadpool 2 1077 0.4464 1.21174 

Ride Along 2 2 862 0.4010 1.21174 

 

In Fig.1 the clusters are shown on coordinate grid, where y-axis is a 

logarithm of total air duration and x-axis is a logarithm of household number. 

In our case, even after preprocessing, our clusters have a clear representation. 

However, this case is not common. For instance, if we decide to exclude 

characteristics connected with the number of households where the programs 

were viewed, we can get dramatically opposite results.  
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Fig.1 Shape of clusters in 2 dimensional space. 

 

In a simple example, considering clusters based on all characteristics 

mentioned above not including time of air duration in Fig.2 we can see that 

clusters are slightly overlapped. But, in N – dimensional space they have 

significantly different grouped shape. That was only one instance of common 

issue with high dimensional world, where we, inhabitant of three dimensional 

space, cannot recognize patterns in more sophisticated space [1].  

 
Fig.2 Shape of clusters in 2 dimensional space with excluded household number. 

 

We are able to show only a small part of research, though many other 

techniques exist in order to conduct a cluster analysis [2], [3], [4]. The main 

question for business is how it can implement these results and turn them into 

money.  
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Conclusions 
We have shown an example of conducting clustering analysis on real data 

and types of results which could be achieved. The author has demonstrated 

possible metrics, algorithms and approaches which were used in the practical 

part of the research. For the time being the full implementation of clustering 

into the company’s strategy is an extremely rare case, but in the future data - 

driven companies will embrace machine learning and data science techniques 

into their strategies more and more frequently. 
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For a decision making by participant on a stock market to buy or sell shares or 

other financial instruments should be used a fuzzy system that can operate with 

quantitative and qualitative indicators. 

The author built and tested the fuzzy decision-making system on the data of five 

Ukrainian companies. The obtained results allow us to choose a trading strategy in 

the stock market. 

Ключові слова – фондовий ринок, акції, інвестор, нечітка логіка, система 

прийняття рішень. 

Вступ  
Сучасні методи торгівлі на фондовому ринку, включаючи 

комп’ютеризовані системи торгівлі акціями, базуються на моделюванні 

процесів прийняття рішень та виробленні рекомендацій для трейдерів 

щодо купівлі або продажу акцій чи інших фінансових інструментів. 

Багато трейдерів обмежуються лише застосуванням результатів 

технічного аналізу, який використовує найновіші досягнення в області 

прогнозування, спрямованих на отримання прогнозних оцінок числових 

характеристик фінансових активів.  

Водночас багато експертів вважають, що для прийняття оптимальних 

рішень щодо операцій на фондовому ринку слід враховувати не тільки 

кількісні показники, а також якісні чинники, що впливають на процеси у 

фінансово-економічній сфері [1, 3, 4] та ін. Зокрема у [2] досліджується 

як макроекономічні показники та політичні події впливають на ціни 

акцій. 

 Виклад основного матеріалу 
Важливе місце у дослідженні складних економічних систем займає 

методологія нечіткого моделювання, яка передбачає застосування 

методів нечіткої логіки для системного аналізу досліджуваних об’єктів 

та процесів. Перевагами нечіткого моделювання є насамперед те, що 

воно може застосовуватися до систем з невизначеними чи розмитими 

границями, можливо, без чітких фіксованих зв’язків між елементами 

системи, використовувати терміни та поняття з неоднозначними чи 

наближеними формулюваннями. 
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Для прийняття рішень щодо вибору ефективних стратегій поведінки 

на фондовому ринку з врахуванням кількісних та якісних чинників за 

умов невизначеності доцільно застосовувати систему прийняття рішень, 

створену з використанням нечіткої логіки. Побудова нечіткої системи 

передбачає ряд етапів: фазифікація, побудова бази знань та системи 

логічних виводів, дефазифікація. На виході система дає числове 

значення, яке характеризує модельовану систему при заданих вхідних 

параметрах. 

Для прийняття учасником ринку рішення щодо купівлі або продажу 

акцій чи інших фінансових інструментів побудовано нечітку систему, 

яка може оперувати кількісними і якісними показниками. 

Вхідними даними побудованої системи обрано: значення ціни акцій, 

волатильність дохідності акцій та якісні показники, які на нашу думку 

суттєво впливають на рішення інвесторів, а саме: кредитний рейтинг 

компанії, стан розвитку економіки, стан політичної ситуації та курс 

валюти. Перелік даних чинників охоплює сукупність традиційних 

показників, що характеризують ситуацію прийняття рішення 

інвестором. Концептуальна схема системи прийняття рішень 

учасниками фондового ринку на рис.1. 
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Рис.1. Концептуальна схема прийняття рішень учасниками фондового 

ринку 
Джерело: розроблено автором 

 

На першому етапі побудови нечіткої системи прийняття рішень 

здійснено фазифікацію вхідних та вихідних даних. Для кожного 
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показника використано лінгвістичні оцінки у вигляді термів та вибрано 

шкалу якісних термів із діапазонами їх зміни. 

Вихідним показником моделі є одна із стратегій: купувати, тримати, 

продавати. 

Для представлення лінгвістичних термів вхідних змінних у вигляді 

нечітких множин використано трикутні функції належності, а для 

вихідної змінної скористались Гаусовою функцією належності. 

Складена при дослідженні база знань є носієм експертної інформації 

про причинно-наслідкові зв’язки між вхідними і вихідними змінними. 

Нечітка база знань містить інформацію про залежність входів і виходів 

у вигляді лінгвістичних правил та складається з 1080 нечітких правил. 

Побудовану нечітку систему протестовано на даних п’яти українських 

компаній: ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" 

(CEEN), ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (BAVL), ПАТ "Мотор Січ" 

(MSICH), ПАТ "Укрнафта" (UNAF) та ПАТ "Укртелеком" (UTLM).  

На підставі введених даних з використанням спроектованої бази знань 

побудована нечітка система прийняття рішень запропонувала, що акції 

кожної із досліджуваних компаній слід «тримати». Зауважимо, що 

результати обчислень дають різні значення. Так нульові значення 

отримано для ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Мотор Січ" та ПАТ 

"Укртелеком", що чітко визначає стратегію утриматися від продажу та 

купівлі акцій цих компаній. Щодо акцій ПАТ "Державна 

енергогенеруюча компанія "Центренерго" система видала результат -

0,135, що також означає «тримати», але з мінімальною готовністю до 

продажу. Для ПАТ "Укрнафта" система рекомендує також утриматися 

від продажу акцій, однак тенденція до вигоди від продажу є більшою у 

порівнянні з іншими досліджуваними компаніями. Загалом на основі 

отриманих результатів можна зробити висновок, що розраховувати на 

значні прибутки від продажу акцій не доводиться. Від купівлі даних 

акцій з метою продажу в найближчий період варто утриматися. 

Висновок 
Побудована нечітка система прийняття рішень враховує кількістні та 

якісні чинники, які на нашу думку найбільше впливають на процеси на 

фондовому ринку. В якості вхідних параметрів взято спрогнозовані 

значення волатильності дохідності та ціни акцій, кредитний рейтинг 

компаній, стан розвитку економіки, стан політичної ситуації та курс 

національної валюти. Рішення, яке пропонує система, грунтується на 

створеній автором базі знань. Створена система апробована на прикладі 

даних для названих пʼяти українських компаній. Отримані результати 

дають змогу обрати стратегію торгівлі на фондовому ринку. 
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Вступ 
Сучасний процес становлення в Україні інформаційної економіки, яка 

ґрунтується на знаннях, формує нові вимоги до ефективності 

функціонування соціально-економічних систем, організації виробничих 

процесів та процесів управління ними. За умов, коли визначальним 

фактором економічного розвитку є знання та інтелект, виникає потреба 

в інтенсифікації виробництва товарів та послуг, яка можлива за рахунок 

використання високих технологій, інновацій та ефективних, науково 

обґрунтованих методів управління соціально-економічними системами. 

Тобто, економіка знань актуалізує проблеми оптимізації виробництва та 

бізнесу, що у свою чергу потребує застосування математичного 

інструментарію. Багато практичних задач господарської діяльності та 

ряд важливих питань економічної теорії пов’язані з задачами 

визначення найкращого, оптимального варіанту розв’язку. Такими, 

наприклад, є задачі вибору оптимальної виробничої програми 

підприємства, транспортні задачі, задачі раціонального розподілу 

вантажних потоків та цілий комплекс проблем пов’язаних з 

оптимальним плануванням національної економіки. Величезна кількість 

можливих варіантів діяльності ускладнює отримання оптимального 
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плану емпіричним або експертним шляхом. Застосування математичних 

методів і обчислювальних можливостей в плануванні діяльності 

суб’єктів господарювання забезпечує раціоналізацію, підвищення 

ефективності його діяльності та економічне зростання. 

Виклад основного матеріалу 
Існує багато задач з економіки, які зводяться до знаходження 

оптимального варіанту планування тих чи інших виробничих процесів, 

транспортних перевезень, використання сировини, обладнання і т. д. 

Розв’язання таких задач, інколи, зводиться до дослідження функції 

вигляду: MaxAxf

n

i

i

1

||)( . 

Якщо 1i , то MaxAxf ||)( 1 , де A , 1a , M  – задані числа, 

Rx . 

Важливо відмітити, що M  є деяке стале число, яке не залежить від 

змінної x . 

Якщо 0A , то перший доданок || 1axA  ніколи не буде від’ємним і 

при 1ax  перетворюється в нуль. Тому функція )( xf  має найменше 

значення, яке дорівнює M : My min  і не має найбільшого значення. 

Якщо 0A , то з таких самих міркувань виходить, що My max , 

причому це значення досягається при 10 ax , a miny  не існує. 

Теоретичною основою для знаходження найбільшого (найменшого) 

значення функції вигляду 

    MaxAxf

k

i

i

1

||)( ,   (1) 

яка може бути математичною моделлю виробничого процесу, можуть 

стати в пригоді дві теореми. 

Теорема 1. Функція 
n

i

iaxxf

2

1

||)( , де 1a , 2a , 3a , …, na 2  – сталі і 

naaaa 2321 ... , має мінімум на відрізку, кінці якого є двома 

середніми членами послідовності 1a , 2a , 3a , …, na 2 ; 

n

i

i

n

ni

i aaf

1

2

1

min . 

Теорема 2. Функція 
12

1

||)(

n

i

iaxxf , де 1a , 2a , 3a , …, 12 na  – сталі 

числа і 12321 ... naaaa , має мінімум у точці 1nax , яка є 
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середнім членом послідовності 1a , 2a , 3a , …, 12 na ; 

12

11

min

n

ni

i

n

i

i aaf . 

В залежності від парності n  екстремум функції (1) знаходять за 

допомогою відповідно першої і другої теорем. Якщо n – непарне число, 

то екстремум досягається у точці 1nax , якщо n  – парне число, то 

екстремум досягається на відрізку ];[ 1nn aa . 

Теорема 3. Функція 

||||...||||||||)( 2124321 nn axaxaxaxaxaxxf , 

де 1a , 2a , 3a , …, na 2  – сталі числа і naaaa 2321 ... , має 

найменше значення )...()...( 2421231min nn aaaaaaf  і 

найбільше значення )...()...( 1231242max nn aaaaaaf . 

Авторами доведено розглянуті теореми, та обґрунтовано доцільність 

їх використання для оптимального планування виробничих процесів. 

Розглянемо можливість їх застосування на практиці. 

Задача. По колу розміщено 5 коробок з деталями (рис. 1). У першій – 

19 деталей, у другій – 9 деталей, у третій – 26 деталей, у четвертій – 8 

деталей,  у п’ятій – 18. Потрібно перекласти деталі з будь-якої коробки в 

будь-яку сусідню так, щоб в усіх коробках було деталей порівну. Як 

можна це зробити так, щоб перекласти найменшу кількість деталей? 

Розв’язання. Через x  позначимо кількість деталей, перекладених з 

першої коробки в другу (якщо деталі перекладаються з другої коробки в 

першу, то 0x ). Усіх деталей у коробках: 8018826919 . В 

одній коробці має бути 165:80  (деталей). Складаємо таблицю. 

Таблиця 1 

Опис схеми розміщення деталей 

ғп/п 
Кількість 

деталей 

Кількість деталей, яка 

повинна бути в коробці 

Кількість 

перекладених 

деталей 

1 19 1619 x  || x  

2 9 169 ax  |7| xa  

3 26 16)7(26 bx  |3| xb  

4 8 16)3(8 cx  |5| xc  

5 18 16)5(18 dx  |3| xd  

Позначимо через y  загальну кількість перекладених деталей, тоді 

   |3||5||3||7||| xxxxxy .  (2) 
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На рис. 1 представлено схему перекладання деталей. У цій формулі 

знаки модуля використані тому, що для нас важлива лише кількість 

перекладених деталей, а не те, у якому напрямі їх перекладали. 

Потрібно вибрати x  так, щоб функція y  мала найменше значення. 

Якщо побудувати графік функції, то з нього видно, що 15miny  при 

3x . Усіх деталей потрібно перекласти 15: 15miny  при 3x . 

 
Рис. 1. Схема перекладання деталей 

Висновок 
Сформовані в роботі теореми знаходження екстремуму функції з 

аргументом під знаком модуля доцільно застосовувати для 

оптимального планування виробничих процесів. Запропоновані методи 

розв’язування логістичних задач апробовані та забезпечують побудову 

оптимальних планів транспортування товарів. Таким чином, можна 

зробити висновок про доцільність використання функції з аргументом 

під знаком модуля в якості математичної моделі виробничого процесу, а 

застосування запропонованих методів знаходження екстремуму функцій 

забезпечить можливість оптимального планування виробничих 

процесів. 
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Анотація. Essence of information is exposed. Four basic constituents are 

distinguished in the system of dataware of management an intellectual economy : 

informative resources, information technologies, technical equipments and 

software. The main sources of dataware are certain. The ways of improvement of 

dataware are given. 

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні 

системи, інформаційні технології 

І. Вступ 
Сьогодні економіка в усьому світі та в Україні, зокрема, диктує свої 

вимоги до системи управління інтелектуальною капіталізацією 

економіки, яка б враховувала й особливості управління її основними 

складовими (людський, структурний, інформаційний та соціальний 

капітал). Кожна складова виконує певні функції та передбачає свою 

специфіку управління. Очевидно, що вирішення проблеми формування 

ефективної системи управління інтелектуальною капіталізацією 

вітчизняної економіки пов’язано з такими найважливішими науковими і 

практичними завданнями, як підвищення конкурентоспроможності, 

модернізація української економіки, ефективне використання 

національного інтелектуального потенціалу, які можна вирішити за 

допомогою інформаційного забезпечення. 

ІІ. Основна частина 
Важливою складовою механізму управління інтелектуальною 

капіталізацією економіки є інформаційне забезпечення, оскільки 

інформація – це відомості, які можна відтворювати шляхом передачі 

людьми усним, письмовим або за допомогою умовних сигналів, 

технічних засобів, обчислювальних засобів тощо. Її цінність полягає у 

сприймані стороною при прийомі та інтерпретації повідомлення, 

зниження невизначеності економічного суб’єкта [1]. 



Інформаційне забезпечення управлінського механізму інтелектуальної …         95  

Інформація в сучасному світі є найважливішим джерелом влади та її 

ефективного управління. Збирання, аналіз, опрацювання, вибір і 

ефективне використання інформації - необхідна умова функціонування 

влади. Держава, будучи центральним інститутом влади, активно 

використовує інформаційні стосунки: інформація зв’язує між собою 

державу і громадянське суспільство. Одним з найважливіших чинників, 

що визначає ефективність роботи державної влади є рівень її 

інформаційного забезпечення, міра оснащеності сучасними технічними, 

технологічними і телекомунікаційними системами. На основі 

інформації приймаються управлінські рішення, які залежать від 

кількості та якості інформації, якою володіє будь-яка організаційна 

структура на ринку. Тому сьогодні перед нашою державою стоїть 

завдання удосконалення процесу використання наявних і виробництво 

нових інформаційних ресурсів, розробка дієвих методик управління 

ними і забезпечення інформаційної безпеки.  

В свою чергу процес управління інтелектуальною капіталізацією 

економіки розглядається з позицій управління інформаційними 

потоками, які циркулюють усередині країни і поза нею, що обумовлює 

застосування сучасних інформаційних систем, що забезпечують 

оперативність комунікації та інтеграції учасників економічних процесів, 

підвищуючи таким чином якість управлінських рішень, які 

приймаються, на стратегічному, тактичному й оперативному рівнях 

управління. 

Ефективність ухвалення управлінських рішень значною мірою 

визначається своєчасністю, актуальністю, достовірністю цієї інформації, 

створеними інформаційними системами та технологіями. Формування і 

розвиток сучасної економіки знань, безпосередньо пов’язані з 

інформатизацією усіх сфер людської діяльності. [2] 

Основне завдання інформаційної системи стосується отримання 

потрібної інформації в потрібний час і потрібному місці. Гребешков 

О.В. стверджує, що чим повніша і достовірніша інформація, чим 

швидше і якісніше вона опрацьована, тим вище обґрунтованість і 

потенційна ефективність управлінських рішень і дій [3]. 

Для ефективного управління інтелектуальним капіталом необхідна 

інформація про інтелектуальний капітал певного регіону чи країни в 

цілому, а саме відомості про рівень освіченості, здоров’я, професійної 

підготовки, мобільності та інших компонент, інформація про стан і 

зміни, які відбуваються в економічній і соціальній сферах суспільства. 

Вказана інформація повинна бути не тільки достовірною, а й 

актуальною, доступною і аутентичною. Крім цього вона повинна бути 

відкритою і привселюдною, з можливістю її оперативного отримання в 

потрібному обсязі.  
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Головними джерелами інформаційного забезпечення системи 

управління інтелектуальним капіталом є дані переписів населення, 

інформаційні та аналітичні звіти різних організацій, зокрема, закладів 

освіти, науки, охорони здоров’я та ін., довідки перевірок та моніторингу 

підприємств і регіонів, результати вибіркових обстежень населення. 

Значні обсяги інформації про інтелектуальний капітал є в наявності 

державної служби зайнятості і державного статистичного управління.  

Найбільше інформації про стан інтелектуального капіталу 

зосереджено в Державному комітеті статистики України. На основі 

даних переписів населення, одноразових його обстежень, відомостей 

Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 

фінансів, освіти і науки, охорони здоров’я та інших міністерств, 

Кримського республіканського, 24 обласних і 2 міських (Київ, 

Севастополь) управлінь статистики, звітів підприємств, організацій та 

центрів зайнятості вони обробляють, узагальнюють і упорядковують 

інформацію, формують різні щорічники, збірники і бюлетені. Так, 

«Статистичний щорічник України», містить інформацію про більшість 

сфер життєдіяльності людини, збірник «Населення України» містить 

дані для оцінювання демографічної компоненти, щорічники «Праця в 

Україні» і «Економічна активність населення України» – дані про його 

використання. В спеціалізованих збірниках та бюлетенях публікують 

узагальнену інформацію щодо окремих компонент інтелектуального 

капіталу.  

Управління інтелектуальною капіталізацією виконують згідно 

програм і стратегій розвитку та програм сприяння зайнятості населення 

регіонів і України в цілому, які розробляються на основі ґрунтовного 

економічного аналізу і прогнозування ситуації, що склалася в даній 

територіальній системі.  

Висновок 
Отже, інформація ефективно виконує роль ресурсу тільки при її 

повноті і відсутності махінацій із нею, лише тоді за допомогою 

технологій прийняття рішень можна створити умови і механізми для 

формування, розвитку і ефективного використання інформації у всіх 

сферах діяльності. В свою чергу, кожна особистість повинна розуміти та 

усвідомити важливість використання, спостереження та оцінювання 

необхідних даних. Адже слід пам’ятати, що інформація з мережі стає 

невід’ємною частиною інформаційної культури людини, саме тому 

необхідно провести реформи.  

Знання і інформація стають одним із стратегічних ресурсів держави і 

суспільства, ресурсом соціально-економічного, технологічного і 

культурного розвитку. Інформація виступає потужною основою влади і 

стратегічним національним ресурсом. Мережа Інтернет перетворилася 
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на найбільший у світі бізнес-майданчик, проте характер інтернет-

бізнесу створює різні проблеми. В такому середовищі формуються 

сприятливі умови для розвитку неконтрольованого тіньового бізнесу у 

світовому масштабі, саме тому це вимагає законодавчого регулювання 

інформаційних відносин. В першу чергу держава повинна створювати 

правову базу для регулювання механізму і ходу інформаційних 

процесів. При цьому пріоритет повинен віддаватися не методом 

централізованого впливу, а активному інформуванню учасників 

інформаційних стосунків. Це сприятиме створенню розумного 

інформаційного суспільства, а також буде слугувати основою розвитку 

нового типу свідомості [4]. 

Отже, з урахуванням європейського вибору та європейської 

перспективи України для реформування інформаційної системи, 

прийнято «Стратегію реформування державного управління України на 

2016-2020 роки». Стратегія ґрунтується на спільних цінностях, а саме 

дотриманні демократичних принципів, верховенстві права, належному 

врядуванні.  
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The process of dissemination the Internet in Ukraine is considered. The analytical 

dependence of the dynamics of growth of the rate of Internet users in Ukraine in 

the form of a logistic curve is constructed. The forecast of saturation of the market 

is calculated. The analysis of the main socio-economic factors influencing the 

dynamics of the spread of Internet technologies in Ukraine is done.  

Ключові слова – інформаційне суспільство, інтернет-користувачі, логістична 

крива, насичення ринку, соціально-економічні чинники. 

Вступ 
З переходом від індустріального до інформаційного суспільства 

скорочується частка фізичної праці, на зміну якій виступає 

високоосвітній та культурно-технічний рівень населення [1, с. 7].  

Однією із характеристик інформаційного суспільства є створення 

глобального інформаційного простору, який забезпечує доступ до 

світових інформаційних ресурсів. Тому важливими чинниками 

економічного розвитку країни є показники людського потенціалу, 

зокрема, володіння сучасними інформаційними технологіями. Тому 

дослідження чинників, які впливають на динаміку поширення та 

використання Інтернет-мережі, є актуальною задачею. 

Виклад основного матеріалу 
Якісне управління соціально-економічними процесами є неможливим 

без належного рівня інформатизації населення України. Цей рівень 

можна вимірювати низкою соціально-економічних показників, зокрема, 

відсотком програмістів, відсотком кваліфікованих користувачів 

комп’ютера, відсотком постійних користувачів системи Інтернет. За 

показником кількості та якості програмістів Україна щороку займає 

одне з перших місць у світі. Проте за показником масового і грамотного 

використання Всесвітньої мережі ми знаходимося значно нижче від 

європейського рівня. Так у 2010 році частка дорослого населення 

України, яке постійно користується Інтернетом, була приблизно такою 

ж як в Росії та в Білорусі і значно вищою, ніж в Молдові. Проте вже в 

2015 році Росія та Білорусія значно випереджали Україну, а Молдова 
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зрівнялася. Дослідимо процес підключення нових інтернет-користувачів 

в Україні базуючись на  загальній точці зору дифузії інновацій. 

Згідно моделі Басса-Роджерса (Bass F., Rogers E. M.) поширення 

інновацій відбувається завдяки двом основним чинникам: рекламі та 

особистим зв’язкам [2, с. 238-239]. Все населення країни у цій моделі 

поділяється на новаторів, ранню більшість, пізню більшість та 

традиціоналістів, які інноваціям опираються. 

Уточнимо цю модель стосовно поширення Інтернету. По-перше, на 

поширення Інтернету в Україні, як і в усьому світі, реклама практично 

не впливала, впливаючи лише на вибір провайдерів. По-друге, новизна 

Інтернету полягала не в заміні попередньої послуги на більш сучасну, а 

в появі зовсім нової послуги, яка спершу коштувала недешево. Тому із 

моделі Басса-Роджерса виключаємо вплив реклами. Технічні 

можливості на даних час можна вважати не дуже вагомим чинником, 

оскільки використання глобальної інформаційної мережі Інтернет є 

одним з пріоритетних напрямів державної політики [3]. 

За статистичними даними [4] про користувачів Інтернету в Україні за 

1997-2016 роки будуємо регресійну залежність, яка описує динаміку 

зростання постійних Інтернет-користувачів y(t) від часу t. Ця залежність 

була побудована у вигляді логістичної (S-подібної) функції (кривої)  
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t
)(

)(        ,     (1) 

де A – частка ринку в момент появи послуги; C – абсолютний потенціал 

ринку; b – параметр, який задає вигин кривої. 

Задача полягала в знаходженні трьох невідомих параметрів 

принципово нелінійної залежності (1). Параметри A = 1,91; C = 81; 

b = 0,771 цієї функції було знайдено методом повного перебору за 

критерієм мінімізації суми квадратів відхилень теоретичних значень y(t) 

від статистичних: 
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Графік отриманої функції (2) представлено на рис. 1. 

Коефіцієнт кореляції між статистичними та теоретичними даними 

становить r = 0,99. Насичення ринку досягається при t → ∞ і в далекій 

перспективі становитиме y(t) = 81. Цей показник є дуже низьким, 

оскільки в Естонії вже зараз постійними користувачами Інтернету є 91% 

дорослого населення. Дані про користувачів Інтернету за областями [4] 

показують, що слідом за Києвом найбільш активними областями є 

Закарпатська -64%, Львівська – 63%, Тернопільська та Івано-

Франківська -62%. Цей факт  свідчить про те, що величина доходів (яка 

суттєво впливала на поширення Інтернету в 2010-2015 роках) на даний 
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час є фактором несуттєвим. Більш суттєвим є менталітет населення, 

тобто значна кількість осіб, що є несхильною до інновацій. 

 
 

Рис. 1. Частка постійних Інтернет-користувачів в Україні. 

Висновок 
Залежність динаміки зростання частки інтернет-користувачів в Україні від 

часу описується логістичною кривою. Прогноз насичення ринку інтернет-

користувачів становить 81% від усієї кількості дорослого населення. Основним 

соціально-економічним чинником, який гальмує таке зростання в Україні, слід 

вважати досить велику частку традиціоналістів, які опираються інноваціям.  
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Paradigm of agent based simulation is presented as a third way of scientific 

discovery, that integrates induction and deduction. Effectivenes of the approach for 

an investigation of complex and adaptive systems, like ecological-economic ones, is 

substantiated. 

Ключові слова – багатоагентне моделювання, еколого-економічні системи, 

економічна теорія складності, виникаюча поведінка. 

 Вступ  
Ринкові підходи, на яких ґрунтується сучасне прийняття рішень щодо 

алокації ресурсів, неодмінно нас ставлять перед вибором: якість 

довкілля чи економічний розвиток, природний чи рукотворний капітал. 

Очевидно, що на сучасному етапі суспільного розвитку, який уже дістав 

назву антропоцену (anthropocene; Crutzen and Stoermer, 2000), потрібно 

змінити таку постановку питання, пом’якшити, якщо не усунути цю 

змагальність. Адже якість довкілля – це елемент добробуту, а потреба 

людини в безпечному та естетичному довкіллі належить до базових 

потреб у піраміді Маслоу.  

 Результати дослідження  
Переосмислення природи об’єкту дослідження, перехід до 

інтегрованих, еколого-економічних систем (Грабинський, 1997; 

Кульчицький, 2003; Дегтярьова, 2009), потребує якісної зміни 

інструментів їх дослідження, інституціональних рішень, які органічно 

поєднуватимуть різнопланові атрибути виробничо-господарської чи 

політичної діяльності та з однаковою важливістю охоплюватимуть усі її 

впливи. Це означає, що грошовий вимір ефективності діяльності 

потребує відповідного доповнення, а сама діяльність – нових 

альтернатив, які знімають протиставлення критеріїв ефективності. 

У постнекласичному науковому дискурсі багатоагентне моделювання 

розглядають як метод дослідження складних адаптивних систем, який 

забезпечує поєднання індуктивного і дедуктивного методів наукового 

пізнання: базуючись на існуючих знаннях і даних, дослідник формалізує 

ментальну модель, генерує необхідні дані, а відтак, індуктивно 

аналізуючи та узагальнюючи їх, розробляє нову теорію, яку перевіряє, 
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використовуючи модель [3].  

Саме ця парадигма моделювання пропонує інструментарій для 

дослідження макроповедінки систем на основі ендогенної індивіду-

альної поведінки агентів, урахування неоднорідності економічних 

агентів і середовища, їхньої взаємодії і здатності адаптуватися і 

навчатися [4]. Аналізована парадигма пропонується для досліджень, які 

базуються на теорії економічної складності [2], в якій економіку 

розглядають як систему одночасних дій із масовим паралелізмом, 

еволюціонуючі мережі взаємодіючих економічних агентів, які 

формують економічне середовище і, водночас, пристосовуються до 

нього, вкладаючи інвестиції в нові проекти, створюючи нові технології, 

товари і послуги, формуючи нові інститути, інституції та регулювання 

[1]. Концепція заново відтворюваної економіки легко реалізується 

новим підходом до імітаційного моделювання і пропонує широкі 

можливості для валідації моделі та апробації нових теорій.  

Позбуваючись надмірних спрощень економічної реальності, які були 

необхідні для її математичного аналізу, багатоагентне моделювання 

створює підґрунтя для деліберативного прийняття рішень, яке 

необхідне, коли мова йде про суспільні блага, що не мають ринкової 

оцінки, або алокацію ресурсів із незвороніми наслідками, які зачеплять 

інтереси майбутніх поколінь.  

Висновок 
Багатоагентне моделювання бачиться як потужний інструмент 

дослідження виникаючої поведінки складних адаптивних систем, 

насамперед, еколого-економічних систем. Він дозволяє теоретичне 

обґрунтування процесу еволюціонування цих систем, прогнозування 

їхньої поведінки, подекуди – неочікуваної і невідомої для нас, а відтак – 

прийняття ефективних рішень у сучасному турбулентному еколого-

економічному контексті, коли нелінійність процесів у згаданих 

системах стає особливо відчутною. 
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The work is devoted to the investigation of the entrepreneurial activity in Ukraine. 

Cluster analysis is applied to classify regions according to the amount of big, 

medium and small entreprices. Mathematical calculations are done in the R project 

for statistical computing. Three mathods of cluster analysis are considered and 

compared: k-means clustering, k-medoids clustering and hierarchical clustering. 

According to these methods Ukrainian regions could be classified in two or three 

clusters. 

Ключові слова – кластерний аналіз, підприємство, Україна, область, 

програмний пакет R, алгоритм k-means, алгоритм k-medoids, алгоритм 

ієрархічної класифікації. 

Вступ 
Підприємницька діяльність є важливим компонентом соціально-

економічної системи країни. Знання територіальних особливостей 

розміщення об’єктів підприємницької діяльності може бути корисним 

для розподілу фінансових ресурсів, підготовки та скерування робочої 

сили. Тому актуальним є дослідження розподілу областей України за 

кількістю малих, середніх та великих підприємств. Зручним для цього є 

використання алгоритмів кластерного аналізу даних. 

Метою роботи є дослідження засобів середовища R для кластерного 

аналізу даних та здійснення кластеризації областей України за кількістю 

малих, середніх та великих підприємств. 

 Алгоритми кластерного аналізу 
Програмний пакет R є мовою та середовищем для статистичних 

обчислень і графічного аналізу. Цей проект розроблений у Bell 

Laboratories Джоном Чамберсом та колегами і є GNU проектом. 

Середовище R має широкий набір функцій для статистичного аналізу, 

зокрема лінійні та нелінійні моделі, класичні статистичні тести, аналіз 

часових рядів, класифікація, кластеризація та інші. 

Згідно статті 55 Господарського кодексу України [1] суб’єкти 

господарювання в залежності від середньої кількості працівників та 

річного сукупного доходу поділяються на мікропідприємства, малі, 

великі та середні підприємства. У проведеному дослідженні розглянуто 
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малі, середні та великі підприємства. Дані щодо їх кількості по областях 

України завантажено з сайту Державного комітету статистики [2] та 

збережено у csv-файлі. 

Кластеризація (або кластерний аналіз) – це процес розділення набору 

даних (чи об’єктів) у набір значущих підкласів, що називаються 

кластерами. Кластер – це угруповання об’єктів даних (або 

інформаційних об’єктів), що є схожими один з одним і, таким чином, це 

зібрання об’єктів може розглядатися як одна група (кластер) [3]. 

У середовищі R реалізовано різноманітні методи кластерного аналізу 

даних [4]. Розглянемо та здійснимо порівняння таких методів 

кластерного аналізу: алгоритм k-means, алгоритм k-medoids, алгоритм 

ієрархічної кластеризації. 

Розглянемо алгоритм k-means [3]. Цей алгоритм для даних заданих 

вектором або матрицею X виконує розподіл записів на k груп таким 

чином, що сума квадратів від точок, представлених записами, до 

призначених центрів кластерів є мінімальною. 

В середовищі R алгоритм k-means реалізується функцією kmeans(), 

параметрами якої є файл з вхідними даними та кількість кластерів [4, с. 

53-54]. 

Для трьох кластерів за допомогою алгоритму k-means одержано 

кластери з кількістю елементів відповідно 8, 11 та 5. У першому 

кластері середнє значення кількості великих підприємств 13.8, середніх 

– 473.3, малих – 9586.0, у другому – середнє значення кількості великих 

підприємств – 4.6, середніх – 292.3, малих – 5395.1, у третьому – 

середнє значення кількості великих підприємств – 28.6, середніх – 

981.0, малих – 21563.2.  

Алгоритм k-medoids схожий на алгоритм k-means. Основна 

відмінність полягає в тому, що в алгоритмі k-means кластер 

визначається своїм центром (середнім значенням з усіх об’єктів, 

віднесених до кластеру), а в алгоритмі k-medoids кластер визначається 

найближчим до центру кластера об’єктом [4, с. 54-56]. 

В середовищі R крім графічного зображення кластерів для алгоритму 

k-medoids також можна одержати графік відстаней силуету (silhouette 

plot). Для i -го об’єкта у кластері відстань силуету 
i

s  обчислюється за 

формулою [5]: 

),max(
ii

ii

i

ba

ba
s    (1) 

де 
i

a  - середнє значення мір схожості між i -м об’єктом та кожним з 

усіх інших об’єктів у тому кластері, до якого відноситься i -й об’єкт; 

),( Cid  - середнє значення мір схожості між i -м об’єктом та кожним 

з об’єктів, котрі відносяться до кластеру C . 
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Значення ),(min Cidb
Ci

 можна розглядати як міру схожості між 

i -м об’єктом та найближчим кластером, до якого не належить цей 

об’єкт. 

Якщо значення відстані силуету 
i

s  близьке до одиниці, то відповідні 

об’єкти кластеризовано вірно. 

Таблиця 1. 

Результати розподілу областей України за кількістю підприємств згідно 

з різними алгоритмами кластеризації 

Область 

Номер кластера Кількість підприємств 
А

л
го

р
и

тм
 

k
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ea
n

s 
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л
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р
и
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ed
o

id
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іє
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х
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л
ас
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р
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ії
 

В
ел

и
к
і 

С
ер

ед
н

і 

М
ал

і 

Вінницька                           1 1 1 12 462 8968 

Донецька 1 1 1 40 873  10850 

Запорізька 1 1 2 17 587  13819 

Івано-Франківська 1 1 1 6 277 7659 

Миколаївська 1 1 1 7 333  10229 

Полтавська 1 1 1 16 535 9591 

Херсонська 1 1 1 4 269 7735 

Черкаська 1 1 1 8 451 7837 

Волинська 2 1 1 7 288 5305 

Житомирська 2 1 1 4 372 6231 

Закарпатська 2 1 1 3 255 5853 

Кіровоградська 2 1 1 5 342 7337 

Луганська 2 1 1 7 241 3106 

Рівненська 2 1 1 4 275 4974 

Сумська 2 1 1 6 357 5479 

Тернопільська 2 1 1 2 238 4856 

Хмельницька 2 1 1 7 358 6627 

Чернівецька 2 1 1 0 151 3903 

Чернігівська 2 1 1 5 338 5675 

Дніпропетровська 3 2 2 55 1227 25969 

Київська 3 2 2 40 957 17167 

Львівська 3 2 2 20 802 17806 

Одеська 3 2 2 15 822 23046 

Харківська 3 2 2 13 1097 23828 
Джерело:[2],  розрахунки автора. 
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Алгоритм ієрархічної класифікації використовує набір значень мір 

схожості між об’єктами. Спочатку кожен об’єкт поміщається в один 

кластер. Потім виконуються ітерації алгоритму, на кожній з яких 

об’єднуються два найбільш схожі кластери, поки не буде одержано 

один кластер. 

В середовищі R для алгоритмів ієрархічної кластеризації призначена 

функція hclust() [4, с. 57]. 

 Результати 
Узагальнення результатів проведеного аналізу наведено у Табл. 1. Для 

кожної області позначено відповідний кластер згідно з розглянутими 

алгоритмами кластеризації.  

Висновок 
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що середовище R 

містить великий набір функцій для різних методів кластерного аналізу 

даних. Для задачі розподілу областей України за кількістю підприємств 

можна виділити два або три кластери. Розглянуті алгоритми дозволяють 

одержати практично однакові результати. 
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Abstract. In the conceptual plan, the formation of the competence system of a 

specialist graduate of a higher educational institution is considered on the one hand 

as a process model representing an integrated combination in a unified system of 

varying degrees of detail of business process preparation at the level of individual 

disciplines, their sections, topics, individual issues, and from the other as the 

processes of obtaining them special knowledge, which in the main part are formed 

at the level of mastering the theoretical knowledge, skills that are to a large extent 

formed during the process of processing n aktychnyh and laboratory work and 

skills of key organizational forms implementation is calculated individually works, 

course projects (works), educational or industrial practices. 

Ключові слова – компетенція, бізнес-процес, нотації моделювання, проекції 

бізнес-процесів, модель фахівця, системи управління бізнес-процесами. 

Процес формування фаховою компетенцією  включає три послідовно  

здійснювані у часі етапи – Т1, Т2, Т3. На першому етапі (Т1) у студента 

формуються знання, уміння і навики. Другий етап (Т2)  ідентифікується 

як етап набуття досвіду діяльності. На цьому етапі проявляється 

синергетичний ефект  поєднання її базових складових – знань, умінь і 

навиків і розглядається як процес оволодіння компетенцією через 

предмет діяльності. Його ще  інакше називають етапом  формування 

продуктивних знань.  У ході практичного використання компетенції 

формується здатність її застосування при вирішення професійних 

завдань.  Одночасно з цим  виникає необхідність набуття додаткових 

знань, умінь і навиків. І цей етап  розглядається як етап оволодіння 

компетенцією  (Т3) [1].   Систему управління  формуванням 

професійних компетенцій у студентів університету  представимо як 

класичну систему управління, у якій   реалізуються функції планування, 

реалізація, контролінг,  аналіз,  за результатами якого проводиться 

реінжиніринг  системи процесів навчання [1,2].  

Процесні моделі формування компетенцій дозволяють  - 

відслідковувати міждисциплінарні зв’язки, аналізувати змістовну 

наповнюваність  окремої дисципліни включно до окремого 

теоретичного питання чи практичних навиків при  виконанні 

лабораторних чи розрахункових робіт, визначати вклад окремої 

дисципліни  в загальну сформованість властивості «володіння 



Василь Козик, Степан  Воробець,  Ольга Мищишин 108 

компетенцією» через використання можливостей функціонально-

вартісного аналізу і визначення користувацьких параметрів процесів.  

Вся складність  процесних зв’язків,  як  на рівні окремої дисципліни, 

так і її міждисциплінарних зв’язків особливо простежується на 

діаграмах верхнього рівня ієрархії бізнес-моделі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процеси другого рівня ієрархії, які формують  єдину систему процесів 

першого етапу формування  окремих складових компетенцій фахівця за 

спеціальністю «Економіка підприємства» на етапі вивчення дисципліни 

«Інформаційні системи і технології на підприємстві» з використанням 

нотації IDEF0 

Вищерозглянуті процеси реалізують управлінські функції на етапі 

проектування навчального процесу. Їх ще називають бізнес-процесами  

аналітичного моделювання. Як  мова спілкування  бізнес-аналітиків 

вони використовуються для вироблення рішень, які визначають проект 

системи управління.  

Не менш  важливими є наступні етапи управління навчальним 

процесом – безпосередньо його реалізація і моніторинг. Попередньо у 

рамках  вищепредставленої  процесної  моделі реалізується модель  

інформаційних потоків у вигляді діаграми потоків даних з 

використанням DFD-нотації (Data Flow Diagram).  Аналіз існуючої 

системи інформаційного забезпечення управління навчальним 

процесом, проведений нами з використанням методів дисперсійного 

аналізу, показав, що на основі наявної в деканатах інформації варіація 

успішності студентів пояснюється  тільки на 25,27%. Левову долю 

впливу  факторів (74,73%) , які б пояснювали варіацію успішності 

студентів, такі інформаційні моделі не фіксують. А це вказує на їх 
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неадекватність сучасним вимогам до побудови ефективної системи 

управління навчальним процесом [3].   

Модель реалізації і моніторингу системи формування професійних 

компетенцій   описується через засобами виконуваних бізнес-процесів. 

У таких системах  моделюється  переміщення точок управління   за 

схемою бізнес-процесу в комп'ютерному середовищі в точній 

відповідності з представленим проектом. Інструментальними засобами 

реалізації  віртуальних систем навчального процесу є  системи 

управління бізнес-процесами та адміністрування регламентами (СУБП і 

АР) [4]. В такому віртуальному навчальному середовищі видаються 

завдання виконавцям (викладачам і студентам) і відповідно до 

переміщенням точок управління за схемами бізнес-процесів  

контролюється їх  виконання.  

Формалізований опис виконуваних бізнес-процесів реалізується у 

наступних проекціях - проекція потоку управлінських дій (control-flow 

perspective), проекція даних (data perspective),  проекція ресурсів 

(resource perspective).  проекція операцій (operational perspective)[5, 6]. 

Проекція потоку управлінських дій  відповідає схемі бізнес-процесу, 

і представляється у виді орієнтованго  граф з  множиною вузлів, які 

з'єднануються між собою переходами. При цьому розрізняють два типи 

вузлів - вузли, які відповідають крокам процессу і маршрутні вузли. По 

переходах переміщується точка управління (вказівник на активний 

вузол процесу), керуючись бізнес-правилами, які визначені в 

маршрутних вузлах.  

Проекція даних відповідає набору внутрішніх змінних бізнес-

процесу. Змінні бізнес-процесу можуть представляють вхідні та вихідні 

параметрами при взаємодії СУБПіАР з інформаційними системами. За 

допомогою змінних відбувається обмін інформацією між кроками 

процесу і, як наслідок, між зовнішніми інформаційними системами. 

Проекція ресурсів  бізнес-процесу представляє набір виконавців, 

ресурси  які можуть виконувати його вузли-дії. Виконавцями можуть 

бути як учасники процесу, так і інформаційні системи. 

Проекція операцій бізнес - процесу преставляє список дій, які 

здійснюються виконавцями в рамках вузла-дії.  Для викладачів чи 

студентів це буде набір операцій, які реєструються через екранні форми, 

які активізуються на етапі виконання кроку процессу.  

Реалізація системи формування компетенцій фахівця університету на 

засадах процесного підходу   здійснюється нами  у середовищі 

відповідних програмних платформ, у рамках яких  реалізуються 

міжнародні стандарти моделювання бізнес-процесів (рис.  2). 
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Рис. 2. Програмні платформи реалізації системи управління формуванням 

професійних компетенцій фахівця 

Висновок 
Побудова ефективних систем управління процесами формування 

компетенцій на протязі всього навчального циклу однозначно вимагає 

чіткої їх формалізації. На методологічному рівні така формалізована 

модель реалізується на основі відповідних нотацій моделювання, 

прийнятих у якості міжнародних стандартів. На технологічному рівні їх 

реалізація здійснюється з застосуванням комплексу відповідних 

програмних платформ. Все це комплексі дозволяє будувати віртуальні 

системи управління навчальним процесом, який швидко можна 

адаптувати відповідно до змін на ринку праці. 
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The paper describes the structure of the retail computer market in Ukraine. 

Categories of sellers in this market are defined. The peculiarities of doing business 

in the IT industry are revealed. To simulate the sales volumes of computers, it is 

proposed to apply a discrete model to a black box. The limitations of such a model 

are shown. It is proposed to improve this model. The model needs to enter switching 

features. The conditions of operation of the switching function are determined. 

Ключові слова – комп’ютерна техніка, роздрібний ринок, модель, 

моделювання, категорії продавців, функція перимикання. 

Вступ 
Незаперечним фактом сьогодні є надшвидкий розвиток ІТ-індустрії, 

який стимулює масові виробництво і продаж комп’ютерної техніки (КТ) 

не лише у корпоративному секторі її споживачів, але й для 

індивідуальних користувачів. Очевидно, що остання обставина 

передбачає існування ринку роздрібної торгівлі КТ. 

У більшості випадків роздрібний ринок характеризується присутністю 

на ньому великої кількості різних продавців, які можуть відрізнятися 

між собою різними ознаками, що утруднює їхню класифікацію. Однак, 

на роздрібному ринку КТ існує своя особливість. А саме: майже увесь 

цей ринок поділено нині між чотирма категоріями продавців. Цими  

категоріями є мережі побутової електроніки, спеціалізовані магазини 

КТ, салони мобільного зв’язку, підприємства 2В2 сектору [1]. 

Така невелика кількість категорій продавців на вітчизняному 

роздрібному ринку КТ зумовлена низкою обставин. Головною з них є 

те, що левову частку номенклатури видів товарів КТ вироблять за 

кордоном. І будь-яка різка зміна ІТ-політики закордонних виробників 

вимагає швидкої реакції від вітчизняних продавців, що зазвичай 

негативно впливає на стабільність ведення їхнього бізнесу. Не усі з них 

готові до різких змін. А відтак на ринку залишаються лише ті, хто 

виявляє готовність до змін і володіє ресурсами для швидкої адаптації 

своєї діяльності до нових умов. Саме згадані категорії продавців на 

сьогодні проявили такі якості. 
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Модель типу «чорна скринька» для  
ринку комп’ютерної техніки  

На розвиток вітчизняного ринку КТ мають вплив і різні чинники, 

зокрема ті, які мають макрохарактер: нестабільність економічного 

розвитку чи політичні негаразди у країні. Неможливість чіткої 

формалізації таких впливів ускладнює дослідження процесів на цьому 

ринку за допомогою традиційного для економіки моделювання. А тому 

для моделювання цих процесів нами пропонується використовувати 

моделі у вигляді так званої «чорної скриньки», у яких показники 

діяльності певного економічного суб’єкта формально пов’язують з 

чинниками, які на них впливають [2]. 

У лінійному випадку дискретну модель такого типу записують у 

вигляді 
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де )( kx
  – вектор формальних змінних – змінних стану, які 

характеризують зміни формального стану суб'єкта; )( kv


– вектор 

чиників; )( ky
 – вектор показників діяльності; k – порядковий номер 

моменту часу, у який визначено значення компонент відповідних 

векторів; CGF ,,  – дійсні матриці відповідних вимірів. 

Таку модель будують на підставі даних про попередні показники 

ведення торгового бізнесу. У роботі [3] подано приклад моделі, у якій 

враховано показники продажів у чотирьох сегментах видів товарів КТ, 

які здійснюють чотири категорії продавців. 

Модель з функцією перимикання 
Необхідно зауважити, що побудовану за описаною вище методикою 

модель можна використовувати лише певний час, оскільки в результаті 

змін у ІТ-галузі на ринку КТ може змінитися номенклатура товарів. 

Прикладом цього є масовий перехід на використання флеш-пам’яті, що 

різко зменшило попит на засоби обслуговування оптичних дисків. Не 

виключено також, що згодом з роздрібного ринку КТ зникнуть певні 

категорії продавців, а їхнє місце займуть інші категорії. Це також 

вимагає змінити побудовану раніше модель. 

Щоб відобразити зміну категорій продавців чи зміну номенклатури 

товарів і при цьому врахувати тенденції продажів у минулому нами 

пропонується увести в модель функції перемикання, які спрацьовують у 

певний момент часу. Наприклад, у момент часу, коли показники 

продажу певних видів товарів КТ досягає визначеного мінімуму 

відповідні параметри моделі обнулюють. Натомість вводять нові 

параметри, які відповідають видам продукції, що з’являються на ринку. 
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Отже, у результаті ми будемо мати модель зі змінними параметрами, 

яка адекватно відображає динаміку на роздрібному ринку КТ в умовах 

технологічних змін у ІТ-галузі. 

Висновок 
Реалії функціонування роздрібного ринку КТ свідчать про швидкі, а 

інколи і суттєві, зміни як номенклатури товарів на ньому, так і складу 

основних гравців серед продавців КТ. Тому моделі, за допомогою яких 

описуть процеси на цьому ринку повинні володіти змінними 

параметрами. Враховуючи, стрімкість змін на ринку у такі моделі 

необхідно вводити функції перимикання, що забезпечують миттєвість 

зміни їхніх параметрів.  

Література 
1. Мельник Н.Б. Аналіз і моделювання ринку роздрібної торгівлі 

комп'ютерною технікою в Україні / Н.Б. Мельник // Фінансові аспекти 

розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан 

та перспективи. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції 27-28 травня 2016 року м. Одеса. – Одеса: ФОП Бондаренко 

М.О., 2016. – С. 269-272. 

2. Стахів П.Г. Дискретне макромоделювання в електротехніці та суміжних 

областях: Монографія. / П.Г. Стахів, Ю.Я. Козак, О.П. Гоголюк. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 260 с. 

3. Мельник Н. Моделювання динаміки розподілу за сегментами 

роздрібного ринку комп'ютерної техніки / Н. Мельник, М. Дивак // 

Вісник львівського національного університету Серія економічна – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск 53. – С.150-157. 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»                   С. 114-116 

© Світлана Прийма, Роман Вовк, 2017 

Нечітні інтелектуальні системи прийняття 

рішень 

Світлана Прийма
1
, Роман Вовк

2 

1.Кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, УКРАЇНА, м. Львів, просп. Свободи, 18, 

E-mail: spryymasv@gmail.com 

2. Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби, Львівський 

національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА, м. Львів,  

вул. Січових Стрільців,19, 
E-mail: rom.vovk@gmail.com 

 
Decision making for solving ill-structured problems requires using of intelligent 

systems. Classical methods are ineffective because it needs complex models and 

exact data. Fuzzy intelligence systems allow to use qualitative and quantitative 

characteristics and a multi-criteria approach to problem solving. The proposed 

system provides a way to evaluate decisions under the multi-criteria approach. 

Ключові слова - нечітка множина, інтелектуальна система, система прийняття 

рішень  

Вступ 

Вирішення багатьох реальних проблем, не залежно від сфери 

застосування, потребує врахування чинників, які неможливо обчислити 

з достатньою точністю. За таких обставин немає змоги знайти єдині 

оптимальні рішення, а скоріше можна говорити про множину таких 

рішень, серед яких слід обрати найкращі відповідно до ряду критеріїв. 

Для пошуку та оцінювання оптимальних рішень існує багато класичних 

методів, які зазвичай пропонують розвʼязки за певних конкретних умов 

та ряду обмежень. Для розвʼязання слабоструктурованих проблем з 

неповною та неточною інформацією за останні десятиліття активно 

застосовуються інтелектуальні системи, які використовують штучні 

нейронні мережі та нечіткі алгоритми. Вони також не позбавлені 

недоліків, оскільки потребують масивів даних великого обсягу та баз 

правил, затратних алгоритмів навчання та верифікації побудованих 

моделей. Однак, з огляду на можливість оперування з даними різного 

типу, рівня точності та способу подання і врахування 

багатокритеріальних задач управління на даний час такі інтелектуальні 

системи видаються найбільш прийнятними. 
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Моделі нечітких систем 

Застосування нечітких множин та нечіткої логіки дає змогу 

використовувати неточну інформацію для побудови моделей складних 

систем та процесів [3]. Створення інтелектуальних систем з 

використанням баз знань із нечіткими умовами дозволяє 

автоматизувати процеси прийняття рішень [4] та адаптувати їх до 

розвʼязання задач різного характеру та складності [2]. Розширити коло 

застосування та покращити ефективність результатів дослідження 

можна за допомогою побудови конструкцій паралельних обчислень з 

використанням багатоагентних систем [1].  

Розглянемо слабоструктуровану проблемну ситуацію, яка потребує 

прийняття рішення, що має відповідати множині критеріїв 

. Множина допустимих рішень X складається із 

альтернатив, які можуть бути застосовані для розвʼязання даної 

проблеми. Кожна із цих альтернатив  у тій чи іншій мірі відповідає 

заданим критеріям. Міра відповідності альтернатив заданим критеріям 

визначається функцією , або у вигляді лінгвістичної 

змінної.   

З огляду на те, що кожний із визначених критеріїв не однаковою 

мірою характеризує прийняте рішення, слід враховувати вагу критерію, 

його вплив на результат . Водночас слід взяти до уваги, що 

різні критерії можуть мати як позитивний так і негативний вплив, а 

також те, що їх поєднання має синергетичні властивості, найкраще, на 

нашу думку, для оцінки результатів слід використовувати систему 

нечітких правил та нечітких виводів такої структури: 

, 

де  – вхідні дані, які характеризують відповідність 

запропонованої альтернативи заданим критеріям,  – нечіткі множини, 

що відповідають критеріям оцінювання,  – нечітка множина вихідних 

значень.  

 Результати обчислень  отримують як композицію нечітких множин 

 вхідних даних та нечітких відношень . На отриманій 

так множині функцію належності можна задати у вигляді  

. 

При цьому доцільно використовувати правило Мамдані, як найбільш 

універсальне, із врахуванням вагових значень критеріїв оцінювання: 

. 

Також для агрегування нечітких даних з врахуванням різних вагових 

коефіцієнтів можна застосувати OWA-оператор, запропонований 

Ягером [5] для оцінки рішень, прийнятих на багатокретиріальній основі. 

Однак, даний підхід складніше використовувати для побудови 
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обчислювальних алгоритмів та реалізації на їх основі автоматизованих 

систем. 

Висновки 

Запропонована система прийняття рішень без значних труднощів 

може бути реалізована з використанням сучасних прикладних засобів, 

таких як Matlab, Mathcad, Maple, Scilab та ін. і використана для аналізу 

прийняття рішень в економіці, фінансовій сфері, системі міжнародних 

відносин тощо. 
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Вступ 
Ефективність навчання студентів, значною мірою, залежить від 

способу викладу матеріалу. Дуже важливим для викладача – правильно 

побудувати навчальний процес. Для цього викладач повинен володіти 

інформацією про те, наскільки якісно засвоюється матеріал, про те, чи 

правильно студенти розуміють його, наскільки ефективною є 

самостійна робота студента – спрямована на вивчення матеріалу. 

Зазвичай всю цю інформацію викладач отримує вже наприкінці 

навчання, коли відбувається оцінювання знань студента по конкретному 

предмету. Таким чином, немає можливості оперативно (в реальному 

часі, протягом навчального періоду) корегувати навчальний процес для 

покращання сприйняття студентом поточного матеріалу. Це також 

ускладнює, в свою чергу, виявлення істинних знань у студента. 

Для покращення проведення занять доцільним є застосування в 

навчальному процесі сучасних інформаційних технологій та моделей 

таких, як системи адаптивного навчання на основі нейронних мереж. 

 Модель слухача 
Основою адаптивної системи є оптимізація процесу навчання. 

Найчастіше викладач обирає найбільш вдалий спосіб навчання, 

виходячи із власного досвіду. Для цього доводиться вибудовувати певну 

модель слухача. До основних параметрів моделі слухача можна 

віднести: 

a) тип мислення слухача; 

b) найкраща форма представлення знань; 

c) впевненість коли слухач відповідає; 

d) рівень засвоєння знань. 
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Так, для оцінки знань по якійсь темі предмету, вибирається певна 

кількість питань (m). Питання можуть формувати, наприклад, k 

кількість викладачів. 

Основні форми подання знань можуть бути: 

1) аналітична; 

2) зорова; 

3) евристична. 

Значення кожного параметра моделі слухача можна задавати 

коефіцієнтом, діапазон значень якого знаходиться в межах відрізку від 0 

до 1. 

Введемо позначення: 

кількість тематичних питань, які розглядаються в навчальному 

предметі: 

;                                     (1) 

кількість викладачів, які проводять заняття по даному предметі: 

.                                        (2) 

Лінгвістичні змінні основних форм навчання позначимо наступним 

чином: 

аналітичні (вирази, моделі, алгоритми, словесний опис, тощо): 

;                                           (3) 

логічна функція 

 ;                                   (4) 

зорові (рисунки, графіки, схеми, мультимедія, тощо): 

;     (5) 

логічна функція 

 ;                                  (6) 

евристичні (опис, практичні методи, рекомендації, тощо): 

;     (7) 

логічна функція 

.                                   (8) 

Кортеж значень параметрів форм представлення знань буде мати 

вигляд: 

      (9) 

Приклад реальних значень кортежу знань: 

(0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0) – означає, що студент краще сприймає 

практичні методи, принцип дії яких можна представити візуально з 

допомогою блок-схеми. 

Кортеж Zn можна представити матрицею розмірністю m x n, де m – 

кількість параметрів моделі навчання, а n – довжина кортежу значень. 

Така матриця буде описувати стан слухача в якийсь момент навчання. 
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Задача зводиться до вибору оптимальної методики навчання для 

слухача. Іншими словами, необхідно вирішити задачу класифікації 

слухачів – встановити відповідність між слухачами та методикою 

викладання. Для вирішення такої задачі класифікації можна 

використати, в якості математичного забезпечення, нейронну мережу 

(НМ). НМ достатньо ефективно вирішують задачі розпізнавання образів 

та задачу класифікації [1, 4]. 

Оцінку якості навчання можна представити: 

,   (10) 

де  – незадовільно,  – задовільно,  – добре,  – відмінно. 

Побудова нейромережі 
Система логічних висловлювань – предикатів для моделі (1-10) [1]: 

 

 

 
… 

 

 

 
 (11) 

 
… 

 

 

… 

 

 

Проектування НМ буде відбуватись у чотири етапи [1, 4]. 

Перший етап – вибір моделі мережі (наприклад модель Хеммінга 

Рис.1) [3, 4]. 
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Рис.1 Модель Хеммінга 

 

Другий етап – вибір параметрів навчання мережі. Вхідним прошарком 

НМ буде набір параметрів слухача, який представлений матрицею 

кортежів Zn (10) Мал.1. 

Третій етап – вибір топології НМ (двохпрошаркова НМ Мал.1). 

Четвертий – навчання НМ. Кероване навчання передбачає випадок, 

коли для кожного набору даних, які подаються на вхід НМ, відомим є 

відповідний вихідний набір. Дані, які використовуються для навчання 

НМ, поділяються на дві категорії: дані для тестування та дані для 

навчання [2, 3]. 

Висновок 
Практична реалізація такої нейронної мережі може використовуватись 

при побудові адаптивних комп’ютерних навчаючих систем. Також для 

впровадження нейронних технологій в систему навчання вищих 

учбових закладів. 
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Функціонування суб’єкта господарювання у динамічно змінюваному 

середовищі супроводжується змінами його стану з прагматичною 

націленістю на досягнення стійкості, стабілізуючої чи закріплюючої 

досягнення, з метою непогіршення результатів чи їх позитивного 

зростання. У дослідженні стійкості стану є чимало методичних 

напрацювань, серед яких показові [1, 2].  Методики оперують з 

показниками оцінки стійкості стану і потребують доповнення в частині 

формування "оцінкоутворюючих" (часткових) показників під впливом 

процесів інтеграції діяльності суб’єкта.  

Організація інтегрованої системи управління діяльністю виступає 

передумовою ефективності діяльності, а в умовах утримування 

прийнятної стійкості забезпечує тяглість позитивних змін. В такій 

системі стан суб’єкта стає комплексним, що об’єднує економічну та 

інтеграційну складові. Ці складові самодостатні і представлятимуть 

економічний та інтеграційний стани. Інтеграційний стан впливає на 

економічний. Останній набуває інтеграційних якостей. Досягти більш 

ефективного економічного стану можна на відповідній інтеграційній 

основі. Тобто економічний стан потребуватиме відповідного 

інтеграційного стану. Зміна інтеграційного стану повинна 

спрямовуватися на поліпшення економічного. Негативна зміна 

економічного стану без зміни інтеграційного вказуватиме на 

недосконалість інтеграції, а позитивна зміна – на ефективність 

інтеграційного стану та потенційний вплив його зміни на подальше 

поліпшення економічного. 
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Важливо домогтися такого зв’язку між станами, який би забезпечив 

прийнятний (бажаний, плановий, допустимий) ефект діяльності (для 

економічного стану), підкріплений відповідним ступенем інтеграції (для 

інтеграційного стану).  Поглиблений зв'язок станів треба досліджувати 

на рівні показників діяльності та інтеграційних ознак, які, як часткові,  

утворюють показники відповідно ефекту діяльності і ступеня інтеграції.       

Господарську та інтеграційну діяльність, які формують стан, 

представлятимемо взаємно відповідними базовими елементами у 

форматі "процес – операція – дія". 

Загалом комплексний стан є результатом господарських інтегрованих 

процесів. Попередньо до господарських процесів  були застосовані 

процеси інтеграції, що перетворили їх у господарські інтегровані. 

Процес інтеграції  складатиметься з операцій, дій наділення 

(закріплення) господарського процесу (його операцій, дій) 

інтеграційними ознаками. Відтак матимемо господарський інтегрований 

процес  Надалі, висвітлюючи процеси, оперуватимемо терміном дія 

(господарська, інтеграційна, господарська інтегрована), як 

елементарною складовою процесів.  

Інтеграційна ознака – результат виконання інтеграційної дії чи 

сукупності дій з втілення інтеграційної вимоги в елемент господарської 

діяльності. Ступінь виконання дії (дій) буде ступенем втілення і 

приймається за показник інтеграційної ознаки.   

Інтеграційні ознаки встановлюються як на стадії проектування 

системи і управлінських рішень (наприклад, розробка інформаційної 

структури, як інтегрованої, з вимогами без дублювання чи з мінімально 

необхідним дублюванням даних), так і в ході функціонування системи і 

реалізації рішень, як нові, які надалі увійдуть до інтеграційного базису 

системи (наприклад, наперед не запланована оперативна маршрутизація 

потоків, інтегрована на основі їх узгодженості, суміщення, наскрізності, 

за критеріями мінімуму часу, витрат тощо).  

Господарська дія вважатиметься інтегрованою, якщо вона має 

інтеграційні ознаки (за видами інтеграції) [4]. Інформаційний образ дії 

складатимуть реквізити, які в сукупності створюватимуть показник(ки). 

Зазначимо, що реквізитне поданння показника має місце в обліку і 

ґрунтовно описане в роботі [3]. Реквізити господарської дії з 

інтеграційними ознаками матимуть синергетичну природу. Для того, 

щоб в реквізиті виділити "слід" інтеграційної ознаки, треба з'ясувати, з 

допомогою яких інтеграційних дій ознака "прикріпилася" до 

господарської дії.  

На стадії прийняття (планування) рішень інтеграційні дії виконуються  

для створення бази інтеграційних ознак, а на стадії реалізації рішень 

вони виконуватимуться для реалізації інтеграційних ознак, як 
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забезпечувальні до господарських, об’єднано з ними в єдиних 

господарських інтегрованих діях.  

Інтеграційні дії з виникнення (продукування) інтеграційних ознак, 

аналогічно господарським, матимуть свій реквізитний інформаційний 

образ. За таким підходом до структурування інтеграційної дії 

(аналогічно операції, процесу) з'являється можливість виділити 

інтеграційну діяльність в окрему специфічну сферу інтелектуальної 

діяльності зі своїм продуктом (інтеграційними діями і ознаками у 

реквізитній формі) та застосувати до неї облікову функцію управління. 

Господарські реквізити набудуть інтеграційної якості певної ознаки 

через зв'язок з ними реквізитів інтеграційних дій стосовно здобуття цієї 

ознаки. Між господарськими і інтеграційними реквізитами встановиться 

(закріпиться) відповідність. Ідентифікація господарський і 

інтеграційних дій з допомогою їхніх реквізитів буде здійснюватися на 

технологічному рівні їх виконання  на стадіях прийняття і реалізації 

рішень. 

Для цих дій необхідні інформаційно-технологічні специфікації, які 

міститимуть піддії – технологічні дії з вказанням місця, часу, особи, 

засобу їх виконання та інформаційного відображення ходу і результату 

виконання. Такі специфікації розроблятимуться на основі інструктивних 

регламентів з виконання процесів, процедур прийняття і реалізації 

рішень. Регламенти міститимуть інструкції з виконання господарських 

інтегрованих процесів, операцій, дій. Враховується те, що інтеграційна 

дія є передумовою господарської. Господарська інтегрована дія 

представлятиметься як технологічна дія (ГІТД) або сукупність дій, що 

сконструйована з інтеграційних і господарських технологічних дій (ІТД 

і ГТД), і при цьому є самостійною одиницею. ГІТД можна розібрати 

(розкрити, розкласти), як конструкторську одиницю,  на  ІТД і ГТД для 

дослідження технологічної функціональності інтеграційних і 

господарських дій  і забезпечення їх ефективного синтезу. ГІТД 

міститиме зв'язкову  "технологічну мітку" – "відмітку" про 

реалізованість як господарської, так і інтеграційної складових. Така 

"мітка" свідчитиме про появу підтверджувального реквізиту 

інтеграційної дії і відповідного реквізиту господарської дії. Останній 

міститиме інтеграційну якість, оскільки виник разом з інтеграційним 

реквізитом, і далі сприйматиметься для утворення ефектоформуючого 

показника. Реалізованість інтеграційного реквізиту свідчитиме про 

інтеграційну ознаку та формування її оцінювального показника. 

Отже, на рівні елементарних дій зв’язки між показниками 

інтеграційних ознак і ефектоформуючими показниками базуватимуться 

на реквізитній основі, що надаватиме змогу здійснювати фактографічну 

рецепцію впливів факторів на діяльність. Утворюються передумови для 
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того, щоб суб’єкт господарювання мав можливість отримувати в 

реальному режимі  часі інформацію про хід діяльності та свій стан. 
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При разработки концепции решения ситуационных задач управления 

инновационными процессами и экономического роста предприятий, 

функционирующих в условиях динамических изменений внешней 

среды, необходимым этапом является информационное обеспечение и 

обработка данных, на основе которых можно разработать процедуры и 

модели классификации ситуаций, определить аналогии и рекомендации 

для принятия решений. 

Анализ публикаций по обозначенной проблеме показывает что, 

использование в управлении принципов информационного обеспечения 

и математического моделирования инновационных процессов, 

причинно-следственных связей инновационной деятельности в 

технологическом развитии производства и сфере услуг позволяет 

повысить результативность инновационной деятельности путем учета 

условий неопределенности и риска в процессе принятия решений, 

оптимизировать затраты и усилить позиции предприятий на 

конкурентном рынке [1-5].  

Целью работы является информационно-аналитические технологии 

управления инновационным развитием производства. 

Стратегическое управление инновационным развитием предприятия 

может быть представлено как разработка нормативных процедур и 

стратегической программы действий при интерактивном решении задач 

множественной оптимизации. Общая цель принятия решений состоит в 

разработке математических моделей и алгоритмов, обеспечивающих 

переход от принятия субъективных к объективно-оптимальным 

решениям. 

В системе поддержки принятия решений по инновационному 

развитию производства главным является поиск знаний в базе данных. 

Необходимый уровень качества информационного обеспечения 

достигается путем поиска и фильтрации входного потока информации и 
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ее проявлений. Процесс преобразования данных в информацию и 

знания называется консолидацией информации. Консолидированная 

информация охватывает, полученные из различных источников и 

системно-интегрированные разнотипные информационные ресурсы, 

которые в совокупности наделены признаками полноты, цельности и не 

противоречивости и составляют адекватную модель предметной 

области. 

Структуризация информационного обеспечения включает основные 

операции необходимые для получения объективных решений при 

анализе динамических изменений внешней среды функционирования 

предприятий.  

Основные этапы информационного обеспечения поиска знаний в базе 

данных представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы информационного обеспечения поиска знаний в базе 

данных 

 

Ситуационный подход в управлении инновационной деятельностью в 

условиях неопределенности требует при своем использовании таких 

методов как: логистическая регрессия, сети Байеса, дерево решений, 

нечеткие множества, генетические алгоритмы и имитационное 

моделирование. 

Логистическая регрессия - это вид нелинейного множества 

анализирующий функциональную зависимость между несколькими 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКА ЗНАНИЙ  

 

поиск источников статистической информации 

интерпретация результатов 

обработка информации по целевым критериям 

ранжирование показателей развития системы 

обнаружение трендов и закономерностей 

установление причинно-следственных связей 

систематизация сведений 

отбор необходимых сведений из имеющегося массива данных 

систематизация сведений 
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независимыми переменными и зависимой переменной.  

Сети Байеса - это ориентированный ациклический граф, вершины 

которого соответствуют случайным переменным, которые выражаются 

через распределение условных вероятностей. Сети Байеса позволяют 

вычислять неизвестные вероятности из условных вероятностей в 

причинном направлении. Они относятся к локально-структурированным 

системам, где каждый субкомпонент непосредственно взаимодействует 

с ограниченным числом других компонентов. 

Генетические алгоритмы представляют собой средства решения 

комбинаторных и оптимизационных задач, позволяющие производить 

оценку статистической значимости полученных решений по 

инновационному развитию производства в условиях динамических 

изменений внешней среды и отбор наиболее приемлемых решений 

согласно разнообразных критериев. 

Имитационное моделирование позволяет целенаправленно 

генерировать варианты принятия решений, осмысленно перебирая 

структуру и программируя интересующие моменты. Процедура 

построения и использования имитационных моделей представляет 

собой синтез различных подходов к каждой конкретной имитационной 

ситуации. 

Основные научные положения составляющие основу 

методологического обеспечения процесса принятия решений по 

инновационному развитию производства в условиях динамических 

изменений внешней среды, позволяют получить более глубокие 

сведения, чем традиционные системы оперативной и тактической 

обработке данных и прогнозирования последствий принятия решений.  
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Economic essence and purpose of strategic management accounting at modern 

enterprises are presented in the article. Existing concepts of strategic management 

accounting place and role in the information provision of managerial decisions are 

also researched. The functions of strategic accounting are determined and it is 

proved that this type of accounting satisfies the management needs in information 

provision and the development of business strategies at domestic enterprises. 

Ключові слова - стратегічний управлінський облік, управлінський облік, 

бухгалтерський облік, підприємство, розвиток, прибуток. 

 

Сучасні умови реформування економіки України потребують від 

підприємств різних форм власності особливої далекоглядності. Аналіз 

теперішньої ситуації та моделювання майбутньої має важливе значення 

для управлінців усіх ланок. Виникає питання, як організувати свою 

діяльність так, щоб в умовах економічної нестабільності мінімізувати 

витрати та отримати максимальний прибуток.  

Саме у такий період важливе місце займає впровадження та введення 

на підприємстві стратегічного управлінського обліку, який 

використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, не лише 

забезпечує потреби виробництва, маркетингу, досліджень та розробок, а 

й передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових цілей. Він 

використовує методи отримання інформації про вирішальні чинники 

успіху: якість, інновації та час з метою оптимізації стратегії розвитку 

підприємства. 

Стратегічний облік став об’єктом дослідження таких зарубіжних 

вчених:  Е.А. Аткінсона, К. Говіндараджа, К. Друрі , Б. Райана, К. Уорда 

і Дж. Фостера. І хоч найбільший інтерес до цього виду управління в 

Україні з’явився у вітчизняних вчених лише на початку XXI століття, це 

питання досліджували М.В. Болдуєв, С.Ф. Голов, О.В. Гудима, З.В. 

Гуцайлюк та інші.   
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Метою статті є обгрунтування необхідності застосування стратегіч-

ного обліку, що дозволить правильно визначити його сутність як окремої 

інформаційної підсистеми управління та надати докорінне його 

визначення. 

Для управління підприємством в сучасних умовах необхідним є 

планування господарської діяльності на всіх рівнях: стратегічному, 

тактичному й оперативному. На сучасному  етапі розвитку вітчизняної 

економіки найважливішим є стратегічний рівень, на якому приймаються 

управлінські рішення для подальшого функціонування підприємства. 

Для забезпечення нагромадження відповідних даних щодо прийняття 

виважених стратегічних рішень покликана система обліку. 

Стратегічний управлінський облік - це система управлінського обліку, 

що спрямована прийняття стратегічних управлінських рішень [1]. 

Особливо слушною щодо сутності стратегічного управлінського 

обліку є думка науковця  К. Друрі. Він вважає, що «стратегічний 

управлінський облік повинен, передусім забезпечувати керівництво 

підприємства інформацією, яка допомагатиме йому досягнути, а потім  

підтримувати лідерську позицію щодо конкурентів» [1]. 

Виходячи з цього основною метою його проведення є забезпечення 

керівництва всією інформацією, необхідною для управління і контролю 

за розвитком підприємства в інтересах його власників та інших 

зацікавлених груп. 

Серед принципів організації стратегічного управлінського обліку: 

цілеспрямованість, системність, систематичність, своєчасність та 

оптимальність. 

Інформаційним забезпеченням стратегічного управління діяльністю 

підприємства повинна стати належно побудована обліково-аналітична 

система стратегічного типу, яка відповідає рівням управління і у якій 

враховано параметри та вимоги зовнішнього середовища[2]. 

Обліково-аналітична система стратегічного типу визначається як 

інтегрована система обліку, планування, контролю й аналізу, що 

забезпечує систематизацію інформації для оперативних управлінських 

рішень і координацію майбутнього розвитку підприємства.  

Стратегічний облік враховує зовнішні фактори макросередовища, 

орієнтований на облік невизначеності, базується на стратегіях, які 

розробляє підприємство. Найважливішою інформацією, яку необхідно 

використовувати в стратегічному обліку, є інформація, сформована у 

результаті моніторингу зовнішнього середовища підприємства. 

Водночас у стратегічному обліку формується інформація для здійснення 

моніторингу внутрішнього середовища. 

Стратегічний управлінський облік має свої специфічні властивості, які 

наведені на рис.1. 
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Рис. 1. Особливості стратегічного управлінського обліку 

 

Ефективне введення стратегічного управлінського обліку неможливе 

без інформаційного забезпечення.  

Окремими питанням є дослідження та врахування зарубіжного 

досвіду на українських підприємствах у введені стратегічного обліку. 

Зокрема необхідно активно використовувати метод прогнозно-

збалансованих показників, метод економічної доданої вартості і метод 

обліку витрат за центрами відповідальності []. 

Розглянуті вище блоки організаційно- методичної основи є 

комплексними зі своїми цілями і завданнями, з відповідним 

інформаційним Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва ISSN 

служать підгрунтям для організації на підприємстві стратегічного 

управлінського обліку. 

Ще одним з основних напрямків вдосконалення стратегічного 

управлінського обліку є використання сучасних методів стратегічного 

управлінського обліку.   

До них відносять : activity-based costing (ABC) – облік витрат за 

видами діяльності, який передбачає їх розподіл за носіями затрат 

(чинникам витрат) відповідно до обсягів і структури ресурсів, які 

Інформаційне забезпечення розробки декількох варіантів 

стратегії розвитку підприємства і вибору найбільш 

оптимального з них; 

Особливості стратегічного 

управлінського обліку 

 Оцінку досягнення оперативних і стратегічних цілей, 

фінансового стану та виробничого потенціалу підприємства; 

Інтеграцію прогнозних, планових, нормативних і фактичних 

даних фінансово- виробничої діяльності та їх обчислення в 

довгостроковій перспективі. 

 Облік факторів зовнішнього середовища, часу, капіталу, 

прибутковості, ризику 
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споживаються в процесі виконання операцій зі створення й виробництва 

продукції (товару, послуги); 

 - lifecycle costing – калькуляція стадій життєвого циклу, сутність якої 

полягає в тому, що вартість (товару, послуги) враховує витрати на всіх 

етапах його життєвого циклу: розробка, проектування, вихід і 

просування на ринок тощо;  

- target costing – ціноутворення за цілями, сфокусоване на розробці 

заходів із оптимізації собівартості товару (послуги) з урахуванням 

цільового призначення параметрів, які впливають на співвідношення 

«ціна – якість», – споживчі якості терміну корисного використання, 

рівня сервісу, післяпродажного обслуговування тощо;  

- Balanced Scorecard (ВSC) – збалансована система показників в 

управлінні ключовими бізнес- процесами центрів відповідальності 

організації відповідно до встановленої мети, кількісно і якісно 

виявлених в цільових величинах оціночних критеріїв: фінанси, клієнти, 

внутрішні бізнес- процеси, навчання та зростання, тощо.  

Отже, стратегічний управлінський облік є обов’язковим етапом 

управління сучасних підприємств. Адже саме стратегічний рівень 

управління зараз є найважливішим, саме на ньому приймаються 

управлінські рішення для подальшого функціонування підприємства.  

А система обліку в свою чергу забезпечує нагромадження відповідних 

даних щодо прийняття виважених стратегічних рішень для ефективного 

функціонування підприємства. 
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Розширення, модифікація та модернізація наукового інструментарію 

вітчизняної історичної науки на основі інформаційних технологій 

сьогодні є особливо актуальним завданням. В складних умовах 

економічної кризи та суспільних трансформацій цінність якісного 

історіографічного цифрового знання постійно зростає, оскільки 

дозволяє пояснювати закономірності соціально-економічних та 

політичних подій, визначає тенденції, взірці майбутнього.  

Історична інформатика займається конкретними інформаційними 

проблемами в історичних дослідженнях та історичних джерелах і 

намагається вирішити ці проблеми у загальному вигляді за допомогою 

засобів обчислювальної техніки [1, с.20]. На сучасному етапі, історична 

інформатика вирішує чотири категорії інформаційних проблем в історії: 

1.Інформаційні проблеми історичних джерел.  

2. Інформаційні проблеми взаємодії джерел.  

3. Інформаційні проблеми презентації джерел або аналізу.  

4. Інформаційні проблеми історичного аналізу.  
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Історичне дослідження має справу зі змінами, які відбуваються у часі 

й просторі, тому історики мають використовують інструменти аналізу, 

що зважають на ці зміни. Для виявлення та дослідження історичних 

закономірностей на основі аналізу довготривалих соціально-

економічних процесів доцільно застосовувати методи кліодинаміки.  

Метою дослідження є виявлення однотипних історичних періодів в 

економіці шляхом використання методології багаторівневого 

моніторингу при розв'язанні задач класифікації результатів 

спостереження.  

При використанні інформаційної технології багаторівневого 

моніторингу носієм знань є ієрархічне поєднання індуктивних, 

нейромережевих та інших моделей [2, 3, 4]. Соціально-економічний та 

демографічний розвиткок України досліджувався впродовж 1998-2012 

років за технологією багаторівневого моніторингу. В Таблиці 1 подані 

показники, за співвідношенням яких проводилась кластеризація 

історичних періодів. 

 Таблиця 1 

Показ-

ник 

Час 

спостереження 

Доходи 

населення, млрд. 
грн. 

Середньомісяч-

на заробітна 
плата, грн. 

Середній розмір 

місячної пенсії 
пенсіонерів, грн. 

Змінна х1 x2 x3 x4 

Показ-

ник 

Середній 

розмір 
допомоги 

малозабезпечен

им верствам 
населення у 

розрахунку на 

одну особу, 
грошової, грн. 

Середній розмір 

допомоги 

малозабезпеченим 
верствам 

населення у 

розрахунку на 
одну особу, 

натуральної 

Економічно 

активне 

населення у 
працездатному 

віці, тис 

Безробітне 

населення (за 
методологією 

МОП) у 

працездатному 
віці, тис 

Змінна x5 x6 x7 x8 

Показ-

ник 

Економічно 

неактивне 

населення у 
працездатному 

віці, тис 

Рівень 

економічної 
активності, 

відсотків до 

всього населення 
відповідної 

вікової групи у 

працездатному 
віці 

Кількість 

народжених, 
тис. 

Кількість 

померлих, тис. 

Змінна x9 x10 x11 x12 

Показ-
ник 

Природний 

приріст 

населення, тис. 

Основні засоби*, 
млрд. грн 

Бюджет 

(зведений), 
млрд. грн. 

Доходи 

Бюджет 

(зведений), млрд. 

грн. Видатки 

Змінна x13 x14 x15 x16 
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Показ-

ник 

Фінансовий 
результат від 

звичайної 

діяльності до 
оподаткування, 

млрд. грн. 

Інвестиції в 

основний 

капітал*, 
млрд. грн. 

Експорт 
товарів і 

послуг, 

млрд. 
дол. 

США 

Імпорт 
товарів і 

послуг, 

млрд. 
дол. 

США 

Прямі іноземні 

інвестиції в 
Україну (на кінець 

року), млн. дол. 

США 

Змінна x17 x18 x19 x20 x21 

Моделювалась залежність валового внутрішнього продукту України 

від показників, поданих в таблиці 1. Для синтезу моделей 

використовувався багаторядний алгоритм МГУА [3]. Синтезувалась 

множина моделей. Після випробувань відбирались моделі, що 

відповідають критеріям точності, адекватності та стійкості. Результати 

дослідження цих моделей подані у Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Показ-

ник 

Кластер 1 (2001-2012) 
Кластер 2 (1999-

2009) 
Кластер 3 (1998-2002) 

Ваго-вий 

коеф., % 

При 

зростан-

ні показ-

ника, 

ВВП: 

Ваго-

вий 

коеф. 

% 

При 

зростанні 

показника, 

ВВП: 

Ваго-

вий 

коеф. 

% 

При 

зростанні 

показника, 

ВВП: 

x1 99,88 Спадає 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x2 0,00 Без змін 20,60 Спадає 90,66 Зростає 

     x3 0,06 Зростає 19,50 Зростає 0,00 Без змін 

x4 0,00 Без змін 1,72 Зростає 0,00 Без змін 

x5 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x6 0,00 Без змін 22,86 Спадає 0,00 Без змін 

x7 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x8 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x9 0,002 Зростає 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x10 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x11 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x12 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x13 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x14 0,00 Без змін 8,96 Спадає 0,00 Без змін 

x15 0,00 Без змін 1,09 Спадає 0,00 Без змін 

x16 0,00 Без змін 3,05 Зростає 0,00 Без змін 

x17 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x18 1•10-6  Спадає 20,75 Зростає 0,00 Без змін 

x19 0,00 Без змін 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x20 0,06  Спадає 0,00 Без змін 0,00 Без змін 

x21 0,00 Без змін 1,46 Зростає 9,34 Спадає 

На основі використання технології багаторівневого моніторингу 

вдалося визначити такі однотипні історичні періоди ( Таблиця 3.) 
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Таблиця 3 

Порядковий номер кластера та 

характеристики економічного 

розвитку України у досліджуваний 

період 

Опис однотипного 

історичного періоду в 

економіці України 

1 кластер 2001-2012 рр : зменшення 

інвестицій в основний капітал; посилення 

процесів індустріалізації; криза в 
машинобудуванні, хімічній промисловості; 

зростання в галузі с/г, торгівлі, транспорті; за 

джерелами фінансування суттєву роль 
відіграють кредити банків та інші позики; 

від’ємне сальдо торгівельного балансу; брак 

інвестицій; надприбутки експортних галузей у 
повному обсязі потрапляли в кишені 

олігархічних кіл; зростання обсягів соціальної 

допомоги; неконтрольована міграція 
населення; зростання демографічного 

навантаження. 

1931 – 1941 рр. : за 

показниками індустріального 

розвитку УРСР займала провідне 
місце в Європі, наздогнавши 

Францію; прискорений розвиток 

засобів виробництва (група А) за 
рахунок виробництва предметів 

споживання (група Б) призвів до 

занепаду легкої та харчової 
промисловості і до зниження 

життєвого рівня населення; зростала 

кількості міського населення. 
Чисельність міського населення 

УРСР у 1926-1930 pp. зросла удвічі. 

2 кластер 1999-2009 рр.: економічне 

падіння, внаслідок чого ВВП знизився до 
40,8%.; порушення макроекономічної 

рівноваги, співвідношення між рівнем оплати 

праці та валовим прибутком/змішаним 
доходом у структурі ВВП, не мало характеру 

сталої тенденції; промисловість була 

провідною галуззю реального сектора 
економіки, зберігаючи найбільшу частку в його 

структурі (у 2008 р. на неї припадали 46,1% 

валового випуску товарів і послуг і 31,3% 
валової доданої вартості); більш як 2/3 

загального обсягу промислової продукції 

припадало на галузі, що виробляють сировину, 

матеріали й енергетичні ресурси; частка 

продукції соціальної орієнтації становить 1/5 

загального обсягу промислового виробництва. 
Майже зникла легка промисловість (1999 р. — 

1,6%, 2008 р. — 0,9, серпень 2009 р. — 0,8%); 

галузь машинобудування хоча і додала в 
темпах розвитку протягом 1999–2007 рр., але її 

частка в структурі промисловості через кризу 

знизилася до 10,3%, що було 3—4 рази нижче 
за рівень розвинутих країн. 

 

1929 – 1941 рр. : деформації в 

народному господарстві, викликані 
серйозними прорахунками у 

проведенні індустріалізації; від 

самого почату перших п'ятирічок 
був установлений пріоритет 

виробництва засобів виробництва 

(група А) над виробництвом 
предметів споживання (група Б), що 

призводило до занепаду легкої та 

харчової промисловості і низького 
життєвого рівня народу; у результаті 

індустріалізації, економіко-

географічне розміщення важливих 

промислових центрів зберегло свою 

нерівномірність, капіталовкладення 

в економіку України різко 
знизилися. 3 4,5 тис. промислових 

підприємств, які були побудовані за 

роки другої п'ятирічки, в Україні 
постало тільки 100; економіку 

зорієнтували на видобуток 

сировини, а не на виробництво 
готової продукції й розвиток 

підприємств завершеного циклу. 
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3 кластер 1998-2002 рр.: приріст 

реальних доходів громадян у 5-6 раз 
перевищував ВВП; відбувалося зростання 

заробітної плати; реальне зростання ВВП 

становило 4,1-9 %; зафіксовано приріст 
виробництва у промисловості; темпи зростання 

експорту товарів перевищували темпи 

зростання імпорту; збільшилася 
конкурентноспроможність українських товарів; 

пропозиція валюти перевищувала попит. 
 

1928-1933 рр. : розвиток легкої, 

харчової промисловості та 
виробництва предметів споживання; 

зросло промислове та 

сільськогосподарське виробництво; 
пожвавилася торгівля і товарообмін, 

споживча кооперація УРСР 

відродила зовнішньо-економічну 
діяльність; була знята соціальна 

напруга.  

Результати моделювання отримані за допомогою інформаційної 

технології багаторівневого моніторингу доцільно використовувати для 

виявленя однотипних (за механізмами впливу на економіку, яка створює 

ВВП) періодів історії України. 
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 In article approach to an assessment of a sustainable development of the real 

estate agencycompanies of a summary indicator of a sustainable development is 

considered. In article the description of algorithm of an assessment of a sustainable 

development of the real estate agency companies which allows to determine the 

level of stability of the company is given and to estimate a vector of an orientation 

of actions in the field of a sustainable development of the company.  

Ключові слова – стійкий розвиток, метод аналізу ієрархій, інтегральний 

показник, економічна стійкість 

Для забезпечення стійкого розвитку підприємства необхідно мати 

чітку методику оцінки економічної стійкості. Нами пропонується 

алгоритм оцінки стійкого розвитку агентства нерухомості, який 

базується на методі аналізу ієрархій [2]. Метод аналізу ієрархій 

використовується для  прийнятті рішень при виборі з великої кількості 

альтернатив і при потребі врахування великої кількості критеріїв. Метод 

дозволяє виділити фактори стійкого розвитку підприємства та дозволяє 

записати формули для обчислення ефективності роботи того чи іншого 

суб’єкта підприємницької діяльності. Розглянемо застосування методу 

аналізу ієрархій для написання формул для обчислення зведеного 

показника ефективності роботи агентства нерухомості та проміжних 

показників.  

Голова ціль нашої задачі – ефективна робота агентства нерухомості. 

Здійснимо декомпозицію головної цілі у ієрархію і зобразимо ієрархію 

mailto:kvm@franko.lviv.ua
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цілей та критеріїв у вигляді схеми (Рис.1). На другому рівні ієрархії у 

схемі знаходяться такі цілі: 

– визначення розміру прибутку, який агентство хоче заробити у 

найближчий час; 

– визначення способів збільшення  прибутку; 

– розробка системи індикаторів діяльності;  

– формування  формули ефективності роботи; 

– організація роботи з потенційними клієнтами; залучення 

максимальної кількості клієнтів; 

–організація роботи з паперовими ЗМІ; 

–організація реклами; 

–організація роботи в Інтернеті і в електронних ЗМІ; 

– розвиток взаємодії з клієнтами; 

– збільшення кількості корисних комунікацій; 

створення і оптимізація сайту на відповідність запитам у пошукових 

системах; 

– розробка PR-кампанії; 

– удосконалення роботи сайту, створення зручного для покупців 

інтерфейсу; 

–побудова системи внутрішнього документообігу; 

–побудова системи відповідальності; 

–побудова системи розподілу повноважень; 

–побудова системи стимулювання персоналу; 

–складання переліку послуг, формування гнучкої системи розцінок на 

послуги; 

– розробка повноцінного інтернет-представництва; 

– розробка механізму пошуку якнайбільшої кількості продавців 

нерухомості; 

–огранізація публікації на сайті «карти подій» для продавця і покупця 

при здійсненні договору; 

– розробка додаткових послуг  
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Рис.1 Ієрархія цілей 

На третьому рівні ієрархії у схемі знаходяться такі 

альтернативи:  

– купівля-продаж, оренда нерухомості;  

– пошук продавців/покупців; юридичний супровід угоди;  

– реєстрація або оформлення об'єкта в державних чи інших органах;  

– консультації з питань укладення угод з нерухомістю;  

– сприяння в отриманні кредитів;  

– узаконення змін в об'єкти нерухомості;  

– незалежна експертна оцінка всіх видів нерухомості, консультації з 

визначення вартості об'єктів (будинок, котедж, квартира, земельна 

ділянка, будівля, приміщення, офіс);  

– проведення комплексу рекламних заходів щодо просування об'єкта;  

– консультації з вибору страхової компанії та питань страхування 

нерухомості (квартири, будинку, котеджу, будівлі);  

– підготовка, отримання і реєстрація повного пакету документів для всіх 

видів операцій з нерухомістю. 

За допомогою методу аналізу ієрархій були отримані наступні 

формули для визначення ефективності роботи агентства нерухомості: 
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Наступні формули отримані на проміжних етапах реалізації методу 

аналізу ієрархій і можуть бути використаними для обчислення 

показників ефективності роботи по окремих видах діяльності агентства 

нерухомості: 
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У роботі виділено фактори стійкого розвитку агентства нерухомості, 

за допомогою методу аналізу ієрархій здійснено декомпозицію цілей 

діяльності агентства, розроблено бізнес-план та отримано інтегральний 

показник ефективності роботи агентства та проміжні показники.  
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The problems of management of information resources of enterprises in the 

conditions of strengthening of competition and globalization of economy are 

considered. 

Ключові слова - інформаційні ресурси, інформаційні технології, управління, 

глобалізація. 

 

Економіка XXI століття характеризується динамічним розвитком 

інформаційних технологій та їх активним використанням в управлінні 

економічними процесами на підприємствах. Значну роль відіграє 

економічна глобалізація і швидка зміна умов ведення господарської 

діяльності підприємств, через що зростає потреба у переосмисленні 

методів управління інформацією та інформаційними ресурсами на 

підприємстві. Це зумовлює необхідність визначення нових підходів до 

процесу управління інформаційними ресурсами підприємства.  

Метою дослідження є обґрунтування необхідності і визначення 

напрямів вдосконалення управління інформаційними ресурсами 

підприємств в умовах посилення конкурентних процесів ринкового 

середовища в Україні та викликів глобалізації. Для досягнення постав-

леної мети було проаналізовано досвід японських та європейських 

підприємств у сфері управління інформаційними ресурсами. 

Однією з основних характеристик інформаційного суспільства є його 

глобалізація. При цьому інформація і знання відіграють роль 

стратегічних ресурсів, а доступ до них є вирішальним чинником 

соціально-економічного розвитку країни. Інтенсивний розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій і мереж та інституцій системи 

науково-технічної інформації, а також швидке поширення локальних і 

глобальних комунікаційних мереж, створює принципово нову якість 

світового інформаційного обміну [1]. 

Саме з інформаційним суспільством пов’язане майбутнє всіх країн 

світу, зокрема, держав, що входять до Європейського Союзу. 

Основними напрямами управління інформаційними ресурсами сьогодні 
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є: розвиток інформаційних послуг та мереж, створення ринку 

інформаційних послуг, запобігання дискримінації за інформаційною 

ознакою, протидія інформаційним монополіям, розвиток технічного і 

соціально-інформаційного забезпечення. 

У 2016 році основною метою ЄС було визнано формування європей-

ського інтелектуального потенціалу, вдосконалення інформаційної і те-

лекомунікаційної інфраструктур, модернізацію системи освіти, стиму-

лювання інноваційної діяльності та структурної реформи економіки [2]. 

Японія є однією з перших країн світу, що розпочала інформатизацію 

економіки та суспільства, і сьогодні, поряд із США, є світовим лідером 

за більшістю її показниками. Це перша країна, уряд якої усвідомив 

особливу роль інформації як найважливішого чинника економічного і 

соціального розвитку. Програма інформатизації передбачає створення 

особливої інформаційної структури, яка охоплювала б виробництво, 

збут, транспорт, обслуговування, побут, освіту, управління [3].  

Отже, найбільш перспективними напрямами вдосконалення 

управління інформаційними ресурсами є використання сучасних 

технологій, оптимізація способів отримання, збереження й обробки 

інформації із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

що істотно підвищить ефективність управлінської діяльності на 

підприємствах України. 

Ситуація на українських підприємствах демонструє, що оперативне й 

раціональне управління інформаційними ресурсами є дуже важливим 

для їх формування і розвитку. Від того, яким чином інформаційні 

ресурси обробляються, використовуються і зберігаються, 

прийматимуться управлінські рішення, які впливають на подальший 

розвиток підприємства та його конкурентоспроможність. Це дозволяє 

підприємству своєчасну реагувати на будь-які зміни у середовищі його 

функціонування та здійснювати успішну господарську діяльність. 

Світовий досвід розвитку сфери комп'ютерних технологій та 

інформаційних ресурсів свідчить про те, що управління інформацій-

ними ресурсами підприємства має здійснюватися під впливом та із 

врахуванням плинності оточуючого середовища, а також можливостей і 

потреб самого підприємства.  
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The article is devoted to the problems of building a marketing information system 

as a component of a general model of marketing activity in cultural institutions. In 

the system of creating a cultural product information becomes of particular 

importance. The purpose of this article is to determine the components of the 

process of forming a marketing information system in the course of information 

provision of the process of making managerial decisions that accompany the 

complex process of creation and implementation of a cultural product. 

Ключові слова – маркетингова інформація, маркетингова інформаційна 

система, маркетинг, управління маркетингової діяльністю, культурний продукт, 
сфера культури. 

Вступ  
Модель фінансування та адміністрування інституцій культури 

успадкована від командно-адміністративної системи не давала 

можливості організаціям культури виходити за рамки ідеологічних меж. 

Натомість сучасні рамки уже не ідеологічні, а ринкові, коли організація, 

яка створює культурний продукт, мусить дбати про споживача більше, 

ніж будь-коли, оскільки саме споживач стає мірилом успішності 

проекту, ефективності вкладених коштів. Хоча така система має свої 

вади та обмеження, саме такий підхід до культури в цілому та 

діяльності організацій культури сформувався упродовж останніх десять 

років.  

Інституції сучасної культури є динамічними суб’єктами ринку 

культурних послуг, а отже, організації у сфері культури не позбавлені 

потреби у створені повноцінного культурного продукту та взаємодії із 

його споживачами. Подібна взаємодія неможлива без ефективної 

реалізації маркетингової політики. Ефективність останньої залежить від 

достовірності та повноти маркетингової інформації. Для досягнення 

ефективної взаємодії при реалізації культурного продукту організації 

культури необхідна актуальна, достовірна та, по можливості, вичерпна 

інформація про клієнтів, меценатів, агентів впливу тощо. Без сумніву, 

така логіка вимагає активнішого використання у системі маркетингових 
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заходів, які так чи інакше застосовуються організаціями культури, збору 

та оцінки маркетингової інформації, тобто створення маркетингової 

інформаційної системи. 

Окремим аспектам цього питання присвячено ряд наукових 

публікацій, в тому числі, таких авторів, як В. Баумоль, Г. Бредфорд, 

Ф. Кольбер, Ф. Котлер, В.А. Куценко, П. Лукша, Ю. Михайлова, 

Л.І. Платонова, Д. Тросбі, Г. Тульчинський, Е. Шекова, Дж. Шефф та 

інші.  

Однак, у вказаних публікаціях відсутній системний й поетапний 

аналіз механізму створення системи маркетингової інформації у 

залежності від етапу обробки інформації.  

Метою цієї статті є визначення складових процесу формування 

системи маркетингової інформації у ході інформаційного забезпечення 

процесу прийняття управлінських рішень, що супроводжують складний 

процес створення та реалізації культурного продукту. 

Виклад основного матеріалу  

Традиційна маркетингова модель побудована на простій схемі 

вивчення потреб ринку і залежності від аналізу цих потреб та інших 

необхідних елементів, формування комплексу маркетингових заходів, 

який би відповідав результатам маркетингового дослідження і 

задовольняв попит на ринку (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Традиційна маркетингова модель 

 

Однак у сфері культури такий підхід не працює, оскільки апріорі 

митці не повинні орієнтуватись на глядача у строгому розумінні 

споживача так, як це роблять ринкові агенти. Скоріше навпаки, 

культурний продукт тут постає як акт індивідуальної чи колективної 

творчості, який у момент задумки та творення не орієнтований на 

споживача.  

Саме тому, коли мова йде про використання маркетингу у сфері 

культури, варто пам’ятати, що традиційна модель комплексу 

маркетингу є вторинною як по відношенню до культурного продукту, 

так й до споживача. Ф. Котлер визначив комплекс маркетингу як набір 
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змінних чинників, котрі піддаються контролю і котрі фірма може 

використовувати, аби сприяти бажаній відповідній реакції цільового 

ринку [5]. За цим описом подібно й бажано використовувати традиційні 

методи маркетингу у сфері культури. Однак тут є відокремлений 

продукт, який орієнтований на ринок тільки частково, та є споживачі, 

які тільки частково схильні сприймати той чи інший культурний 

продукт. Різниця між творчим задумом та сприйняттям споживачами 

продукту у процесі споживання може бути колосальною. Наприклад, 

усім відома історія із оперою «Мадам Батерфляй» Джакомо Пучіні, 

перший показ якої провалився, однак зараз ця опера належить до 

світової класики. Подолання цього бар’єру нам видається через 

механізм створення системи маркетингової інформації.  

Під системою маркетингової інформації або маркетинговою 

інформаційною системою, як правило, розуміють спеціалізовану 

постійну структуру на підприємстві, яка складається з 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 [6].  

Систему маркетингової інформації можна розглянути за допомогою 

наступної схеми (рис.3) (побудовано автором на основі [6]): 

 
Рис.2. Маркетингова інформаційна система 

 

Маркетингова інформаційна система функціонує за допомогою 

чотирьох підсистем, які перебувають у зв’язку і взаємодії: 

- система внутрішньої звітності; 
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- система зовнішньої маркетингової інформації; 

- система маркетингових досліджень; 

- аналітична система маркетингу. 

Зокрема, система збирання інформації передбачає набір процедур та 

перелік джерел для отримання даних про поточні події, які 

відбуваються в навколишньому бізнес-середовищі. Система 

внутрішньої інформації містить дані про обсяги замовлень та продажу, 

наявність товарів на збутових складах підприємства та іншу інформацію 

внутрішнього обліку. Система маркетингових досліджень складається із 

спеціальних підрозділів підприємства, які організують систематичний 

збір, аналіз інформації, а також її обробку з метою знаходження 

конкретних рішень щодо вирішення конкретних маркетингових 

проблем. Маркетингову аналітичну систему складає взаємопов’язаний 

набір систем даних, інструментів та методик, підтриманих відповідним 

програмним забезпеченням, за допомогою якого підприємство збирає та 

інтерпретує внутрішню та зовнішню ділову інформацію для 

обґрунтування маркетингових дій [6]. 

Маркетингова інформаційна система є сполучною ланкою у структурі 

постійнодіючого взаємозв'язку і взаємозалежності людей, оргтехніки і 

методичних підходів, зорієнтованих на визначення проблеми, збір і 

узагальнення даних, аналіз, оцінку та розширення своєчасної, точної, 

повної і ймовірної інформації для використання її керівництвом 

маркетингової служби фірми з метою організації управління цією 

фірмою відповідно до розробленої стратегії. 

Ефективність роботи МІС підприємства значно залежить від 

правильної її побудови. Вихідним моментом такого конструювання є 

ідентифікація споживачів інформації (менеджерів які відповідають за 

прийняття маркетингових рішень) та визначення їхніх інформаційних 

потреб (видів інформації, її змісту та форм надання). Саме від цього 

залежить визначення кола необхідної зовнішньої та внутрішньої 

інформації, способів її збирання, збереження, захисту та доступу до неї. 

Застосування інформаційної технології в управлінні дозволяє 

здійснювати, за допомогою апаратних і програмних засобів, переробку 

розрізнених вихідних даних у надійну оперативну інформацію 

механізму прийняття рішень з метою досягнення оптимальних 

економічних параметрів об'єкта управління. Але слід враховувати, що 

застосування різних технологій обробки інформації до одного і того ж 

інформаційного ресурсу можна отримати і різні інформаційні продукти, 

а отже, і різні маркетингові рішення [2]. 
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Рис.3.  Технологічний процес опрацювання маркетингової інформації 

залежно від стадії управління 

 

Загалом інформація як ресурс має властивості товару і її можна 

продавати, купувати, нагромаджувати, знищувати тощо. Тому 

важливим для утримання конкурентних переваг на ринку кожної фірми 

є питання конфіденційності, тобто захисту інформації від конкурентів 

[1].  

У системі створення культурного продукту інформація набуває 

іншого змісту, оскільки стосується у першу чергу безпосередньо 

взаємодії, тобто здатності сформувати прихильний попит на культурний 

продукт, навіть якщо він не вписується у канони сприйняття 

споживачами. Інколи, недостатньо мати інформацію про потенційних 

споживачів, які, наприклад, підходять за описом «ідеального клієнта» як 

то вік чи стать, чи рівень доходу. Дуже важливо зрозуміти культурні 

коди – спосіб взаємодії, співпереживання чи інших нематеріальних 

ланцюжків зв’язку людини із мистецтвом. Подібна інформація випливає 

з особливості культурного продукту, який окрім матеріальної сторони – 

витрати, актори, виконавці, декорації, ціна квитка тощо, орієнтований 

на суто мистецькі чи суспільно-мистецькі виміри й дуже важливо, 

відшукати чи «виростити» свого глядача. Зрештою, первинне значення 

слова культура – «зрощення». У цьому контексті, при зборі інформації 

про потенційних споживачів не варто обмежуватись формальними 
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анкетними даними. Варто фіксувати також й реакцію потенційних 

споживачів на певні подразники, наприклад штучно спровокований 

скандал. Подібні заміри можна простежувати у соціальних мережах. 

Звісно, що формування МІС є складним комплексом процедур та 

процесів, які мають характер відкритої комунікації (збір даних, 

колективні рішення щодо оцінки інформації тощо), однак, у підсумку, 

дієвість МІС у сфері організацій культури якраз і полягає у 

нестандартному підході до збору інформації та вироблення прийнятної 

форми реакції на зібрану інформацію. Що робити, коли споживач не 

готовий до споживання того чи іншого культурного продукту. Або ж, 

яким чином змусити потенційного споживача рефлексувати ще до 

постановки? 

Процес маркетингу для організацій культури, орієнтованих на 

продукт, різниться від традиційного, хоча складається з тих самих 

компонентів. Кольбер Ф., зокрема, подає для сфери культури свою 

модель маркетингу (рис. 4) [3]. 

 
Рис. 4. Маркетингова модель для організацій культури за 

Ф. Кольбером 

 

Як видно із запропонованої дослідником схеми, процес починається 

всередині компанії з самого продукту. Організація намагається 

зрозуміти, яку частину ринку можна зацікавити її продуктом. Тоді, коли 

потенційні споживачі будуть визначені, організація вибиратиме інші 

три елементи – ціну, місце та просування відповідно до цієї клієнтури. 

Умовно таку модель можна назвати «Від продукту до клієнта». 

Продуктами тут постають різні послуги. Як зазначає Ф. Кольбер, 

продукт у сфері культури – це будь-який продукт акту творчості, 

наприклад, вистава, книга, виставка, телевізійна програма тощо[3]. 

Як бачимо із схеми, яку подає Ф.Кольбер, інформаційній системі тут 

відводиться ключове місце. Збір та обробка інформації передує 

формуванню місії організації, хоч йде слідом за створенням 
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культурного продукту. Щоб пояснити подібну ситуацію, варто зважити 

на час діяльності організації, її реноме. Організації із «історією» можуть 

собі дозволити менше зважати на споживача, оскільки споживач тут 

присутній, тобто його не потрібно шукати для новоствореної організації 

чи проекту. Фактично, мова про ще одну складову успіху – бренд. У 

цьому контексті прихильність до бренду дає карт-бланш організації чи 

митцю на сміливі експерименти з культурним продуктом, навіть у 

форматі, неочікуваного публікою.  

Висновок 

Резюмуючи, можна стверджувати, що у сфері культури маркетингова 

інформаційна система є ключовою ланкою між культурним продуктом 

та комплексом маркетингових заходів, які досягають поставлених цілей. 

Однак варто пам’ятати, що зв'язок цей не такий очевидний, як у випадку 

комерційних фірм, адже у сфері мистецтва і культурний продукт не 

зовсім орієнтований на споживача й споживач може дуже легко 

відвернутись від організації через несприйняття культурного продукту. 

Тому збір та обробка інформації для інформаційної системи важливо 

робити нестандартними методами, враховуючи прихильність 

споживачів до бренду (за наявності), та нематеріальні зв’язки публіки із 

культурними продуктом через соціокультурний вимір. 
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It is more deeply necessary to analyze introduction of logistic engineering, 

expedient when forming streams of value added in a logistic chain an introduction 

of components of logistic outsourcing. Coordination of information flows  during 

logistic ensuring marketing activity needs broad application of organizational 

economic schemes of modern electronic business. Creation of a configuration of 

dependences between elements of a logistics system by both economic and social 

agents of the surrounding marketing environment provides detailed analysis and 

the corresponding synthesis of distributive processes in logistics systems and 

networks. During creation of effective marketing communications the particularly 

important becomes formation of marketing information and logistics systems of the 

industrial high-tech enterprises. 
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І. Вступ 
Стрімкий розвиток провідних інноваційних технологічних платформ, 

на базі яких формуються сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології опосередковує нагальність дослідження складних питань 

становлення інформаційної економіки в Україні та світі. Стрімке 

розповсюдження інноваційних рішень у цій сфері забезпечує їх широке 

застосування при побудові логістичних механізмів дистрибуції потоків 

товарів і послуг в економіці, що ґрунтується на знаннях. Узагальнення 

досвіду розбудови інформаційної економіки дозволяє уточнити 

методологічні засади маркетингової взаємодії основних економічних 

агентів. Ще Жан Шарль Леонар Сімонд де Сісмонді зазначав про 

відомості щодо виробничих запасів, пов’язуючи певне накопичення 

капіталу зі схильністю людей до заощаджень. Науковець наголошував 

про наявність суперечності між виготовленням товарів і їх 

споживанням, що ускладнює збут, спричиняє виникнення криз та 

капіталістичного надвиробництва. Підкреслимо, що Сімонд де Сісмонді 

за певним припущенням почав проводити динамічний аналіз 

економічних процесів, виокремивши невідповідність виробництва і 

споживання, можливість виваженого втручання державного впливу. 
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ІІ. Інтеграційні зміни у логістичних системах 
високотехнологічних підприємств. 

В умовах стрімких темпоральних змін доцільно визначати 

методологічні засади функціонування інтегрованих систем управління, 

що можуть стало застосовуватися у логістичному менеджменті. Євген 

Цікало наголошує про слушність окреслення врівноваженості і стійкості 

як вагомих показників стабільного функціонування логістичних систем. 

Зазначається про доречність динамічного регулювання під час 

функціонування економічних систем підприємств, з урахуванням 

дотримання бажаних значень інтеграційних ознак досягається 

оптимальний рівень інтеграції [1, c. 187, 188]. Науковець досліджує 

низку перетворень, що проявляються на різних етапах життєвого циклу 

інтегрованої системи управління підприємствами. При цьому 

пропонується аналіз ступеня інтеграції, що опосередковує визначення 

напрямків змін у життєвому циклі систем управління. Такі зміни 

передусім полягають у проведенні адаптивної та кардинальної 

реінтеграції, можливе формування нової системи управління [1, c. 189]. 

На наш погляд, означені пропозиції щодо запровадження інтеграційних 

змін можуть бути інкорпоровані щодо етапів життєвого циклу 

логістичних систем сучасних високотехнологічних підприємств. Тому 

варто більш глибоко аналізувати запровадження логістичного 

інжинірингу, доцільним при формуванні потоків доданої вартості у 

логістичному ланцюзі є впровадження складових логістичного 

аутсорсингу. 

ІІІ. Узгодження потоків інформації під час 
логістичного забезпечення маркетингової діяльності. 
Мирослав Василевський, Роман Патора досліджують комплекс цілей і 

роль координації інформаційних потоків під час управління 

підприємством на логістичних засадах, пропонуючи чотирирівневу 

інформаційну піраміду. Така піраміда комплексно складається з 

нижчого, оперативного, середнього та вищого рівнів управління, 

стосовно кожного з яких окреслено межі функціонування інформації. 

Дійсно, інформаційне забезпечення проходження замовлення, 

найдоцільніші транспортні маршрути створюють необхідну 

інформаційну платформу для побудови ефективного логістичного 

менеджменту. Оперативний рівень пов'язаний із роботою персоналу на 

засадах внутрішнього маркетингу, коли надходить регулярна 

інформація про поведінкові аспекти споживачів, ключові фактори, що 

впливають на фундаментальні сили ринку [2, c. 61, 62]. 

Середній рівень інформаційної піраміди містить в собі деякі 

опрацювання даних, що отримані від нижчих за ієрархією рівнів 
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управління. Бази і потоки таким чином опрацьованих даних мають 

слугувати інформаційним фундаментом для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень у логістичній системі на стратегічному рівні [2, 

c. 61, 62]. Звертає увагу опрацювання взаємозв’язків стратегічного 

управління з комплексом ресурсних потоків інформаційної логістичної 

системи підприємства, проведене науковцями. Окреслені взаємозв’язки 

справедливо базуються на комплексному узгодженні виробничої, 

інжинірингової, маркетингової, фінансової інформації та інформації про 

збут і забезпечення [2, c. 63]. На наш погляд, узгодження потоків 

інформації під час логістичного забезпечення маркетингової діяльності 

потребує широкого застосування організаційно-економічних схем 

сучасного електронного бізнесу. 

Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька справедливо наголошують на 

доцільності застосування системного підходу до логістичної системи на 

базі узгодження взаємозв’язків, специфіки функціонування певних 

господарських об’єктів, отримання ними імпульсів від системи у 

цілому. Вони виокремлюють певні етапи проведення системного 

аналізу логістичної системи, серед яких: створення задачі на основі 

чіткого з’ясування об’єкта і мети аналізування, усвідомлення меж і 

структури системи, моделювання взаємодії і узгодження елементів у 

рамках системи [3, c. 28]. Одночасно наголошується на інтегруванні 

комплексу процесів у ланцюзі поставок, що опосередковується їх 

випереджаючим синтезом у просторі логістичної системи. Науковці 

формалізують взаємодію складових елементів у сучасних логістичних 

системах на основі такої аналітичної математичної моделі [3, c. 29]: 
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де O  – оператор; 

А=(а1, а2,…. an) – матрична сукупність елементів системи; 

B=(B1, B2,…. Bn) – матрична сукупність змінених елементів системи; 

R=(r1, r2,…. rn) – матриця певних залежностей між елементами 

системи; 

Сама логістична система представляє собою таке рівняння S=(A, R). 

З урахуванням підходу до рівномірності переміщення ресурсних 

потоків та побудови моделі взаємодії елементів логістичної системи із 

навколишнім маркетинговим середовищем дослідники слушно 

формалізують такі логістичні процеси на основі розвитку певної 

математичної моделі, що була закладена ще професором Марією 

Новіцкою-Сковрон (Maria Nowicka-Skowron) – представником наукової 
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логістичної школи Ченстоховської політехніки, м. Ченстохова (Польща) 

[3, c. 30]: 
*

,, RRAS ,   (2) 

де *
R  – низка залежностей системи А з компонентами середовища А

1
. 

Гадаємо, що створення конфігурації залежностей між елементами 

логістичної системи та з економічними і соціальними агентами 

навколишнього маркетингового середовища за стрімкого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує ґрунтовне 

аналізування та відповідний синтез дистрибуційних процесів у 

логістичних системах і мережах.  

Висновок 
Е-логістика також дає змогу поліпшити задоволення споживачів у 

процесі ресурсного розподілення. У ході побудови ефективних 

маркетингових комунікацій важливе значення набуває формування 

маркетингових інформаційних і логістичних систем промислових 

високотехнологічних підприємств. У цьому зв’язку важливо формувати 

найбільш доцільні методи аналізу стратегічних логістичних переваг в 

електронному бізнесі із застосуванням телекомунікаційних технологій 

розподіленої обробки інформації. 

Таким чином, інтеграція й узгодження потоків інформації у сучасних 

логістичних системах має відбуватися з урахуванням повного 

інформаційного забезпечення комплексу функцій логістичної 

діяльності. Високотехнологічні підприємства під час організації 

логістики дистрибуції мають розвивати ознаки емерджентності у своїх 

логістичних системах, що забезпечує синергічний ефект. 
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До теперішнього часу не існує усталеного тлумачення категорії 

«інтелектуальний капітал». У більшості публікаціях його визнають як 

«колективний мозок», що акумулює наукові та унікальні знання 

працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, відносини 

й інформаційну структуру, мережі та імідж компанії. Однак, на наш 

погляд, і не може бути єдиного універсального завершеного тлумачення 

цього поняття, так як в різних сферах він буде мати свої особливості. В 

аграрному середовищі інтелектуальний капітал проявляється в значно 

складніших формах, оскільки його прикладання пов'язане з живими 

біологічними організмами. При цьому також важливо усвідомити, що 

інтелектуальний капітал задіяний в аграрній сфері не є гарантом 

високих результатів та успіхів існуючого підприємництва. Його 

ефективність визначається і зростає лише в контексті позитивної 

стратегічної діяльності агробізнесу, можливістю отримання прибутків і 

переваг окремого суб'єкта агробізнесу. Тому для успішного ведення 

інноваційного аграрного бізнесу, його учасники мають стати, образно 

кажучи, «вічними студентами» і поглиблювати свої знання не лише з 

обраного в аграрному вузі фаху, а й інших галузей знань: ІТ, 

мікробіології, хімії, фізики, маркетингу. Креативності, творчій 

діяльності, розвитку інтелекту для потреб аграрної сфери, мали би 

навчити головно в аграрних вузах. Однак аграрні університети через 

брак фінансування, застарілі навчальні технології не в змозі цього 

зробити. 

Потенціал аграрної освіти для тих, хто її здобуває чи удосконалює 

упродовж життя трансформується у потенціал знання. Знання у сучасній 

науковій літературі трактуються, як «фактор виробництва». Отримати в 

результаті освіти знання стають фундаментом, на якому формуються 

кадри, які мислять інноваційно. Саме інноваційні кадри, зауважує С. 

Онищенко, потрібні для: 
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1. відтворення нових знань (фундаментальна наука відповідає на 

питання як та чому) 

2. розуміння того, як ці знання можна втілити у процес створення 

нових технологій та виробництво нової продукції (для чого і як) 

3. як вкласти гроші для налагодження нових технологій та 

виробництво нової продукції (бізнес «для кого та як») [1] 

Однак, на сучасному етапі одним із стримувальних чинників розвитку 

аграрного підприємництва, є нестача не лише інноваційних кадрів, але 

кадрів загалом. Практика засвідчує, що за відсутності фахової освіти, 

адже понад 80% фермерів та інших керівників в агропідприємств є 

віком понад 50 років, а отже і здобули освіту в адміністративній 

системі, яка не відповідає вимогам ринкової економіки, основою 

успішного менеджменту стають природні здібності та досвід роботи. [2] 

Означене вище підтверджує проведений нами аналіз кадрового складу 

членів Ради Директорів однієї із найбільших українських агрофірм KSG 

Agro. У 2016 році 6 членів найвищих топ-менеджерів жодного із них не 

було профільної аграрної освіти: двоє бухгалтерів, двоє інженерів 

залізничного транспорту, один інженер-будівельник і один – філолог. 

[3] Особливо проблемним є кадровий потенціал державних аграрних 

підприємств. Там низька якість професійних менеджерів аграрного 

сектору формується під дією неекономічних факторів, зокрема 

інституційно-політичного характеру, низькою якістю, або відсутністю 

державних і приватних інституцій, мафіозною злочинністю, корупцією 

тощо. 

Обмаль кадрів в системі аграрного підприємництва здатних мислити 

інноваційно пояснюється не лише інституційними причинами і 

недофінансуванням науки, освіти, корупцією, суперечливістю аграрних 

реформ тощо, але і відсутністю адекватної системи мотивації і 

стимулювання кадрового персоналу. В одних їх немає тому, що 

стимулювальні та мотиваційні важелі знаходяться поза межами 

підприємницького процесу у тіньовій корупційній сфері, в інших тому, 

що винагорода за працю не відповідає сучасним уявленням і потребам. 

Не зумівши реалізувати свій творчий потенціал в українських компаніях 

фахівці аграрної сфери працюють здебільшого на іноземний капітал: 

переходять в іноземні компанії, або в Україні виїзджають за кордон. 

 В той же час, можливість отримання високих винагород є одним із 

визначальних чинників трансферу знань в інноваційне підприємництво. 

Про це засвідчують результати багатьох опитувань, проведених 

українськими науковцями. [4] 

Важливою складовою мотиваційного механізму є визначення 

ефективності діяльності працівників інноваційного аграрного 

підприємництва. У підручниках з економічної теорії стверджується, що 

на конкурентному ринку кожному працівнику платять за граничний 
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продукт. Однак ніхто не знає, яким є граничний продукт керівника 

компанії, члена правління корпорації, менеджера економіста чи юриста. 

Якщо проаналізувати доходи таких працівників, то стає зрозуміло, що 

цей процес практично не має відношення до їхнього економічного 

вкладу в загальне процвітання, а зарплату для керівників встановлюють 

комісії з винагород, які формують ці самі керівники. 

Висновок 
Розвиток аграрного підприємництва потребує кадрів, здатних мислити 

інноваційно, розуміти як отримані в результаті освіти знання можна 

втілити у процес створення нових технологій, продукції, методів 

управління. Висока якість професійних менеджерів аграрного сектору 

буде формуватись в умовах сприятливих інституційно-політичного 

середовища, боротьби з корупцією та мафіозною злочинністю. 

Важливим чинником наявності кадрів в системі аграрного 

підприємництва, здатних мислити інноваційно, наявність адекватної 

системи мотивації кадрового потенціалу, формування зрозумілого і 

прозорого механізму стимулювання його праці. 
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Вступ 
Налагодження тісніших стосунків між Україною і країнами 

Європейського союзу (ЄС) стимулюють збільшення комунікацій між 

ними. Зростає кількість контактів між державними, політичними та 

бізнесовими структурами обох сторін. А запровадження безвізового 

режиму перебування громадян України в ЄС стимулює зростання 

потоку індивідуальних подорожей українців до країн ЄС.  

Особливо суттєво зросла кількість перетинів державного кордону 

України автомобільним транспортом. А необхідність проводити під час 

перетину кордону низку таких процедур як митне оформлення, 

паспортний контроль, огляд автомобілів тощо вимагає певних затрат 

часу. Очевидно, що через це час перебування автомобілів на кордоні 

збільшується. А застосування додаткових безпекових заходів з боку ЄС 

у зв’язку з існуванням проблеми біженців у країни ЄС і розпалюваний 

Російською Федерацією конфлікт на сході України призводить до ще 

більших затримок на кордоні подорожуючих на автомобільному 

транспорті. Як результат утворюються автомобільні черги. 

 Окрім незручностей для подорожуючих, які пов’язані із затратами 

часу на перебування на державному кордоні України, черги підвищують 

напруженість праці працівників державних контролюючих служб. Це 

знижує якість обслуговування осіб, які перетинають кордон. А нако-

пичення транспорту перед пунктами перетину кордону погіршує 

екологію прикордонних територій та викликає невдоволення серед 

місцевих жителів. Крім того, в умовах неоголошеної щодо України, але 

реальної війни, скупчення на обмеженій території великої кількості лю-
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дей і транспорту, особливо у прикордонні, погіршує безпекову ситуацію 

у країні, зводить нанівець зусилля української держави, які спрямовані 

на пришвидшення і поглиблення інтеграційних процесів з ЄС. 

Щоб зменшити кількість і величину черг автомобільного транспорту 

на державному кордоні України і, при цьому, не гальмувати 

налагодження тісніших транскордонних комунікацій необхідно разом з 

партнерами з ЄС розробити комплекс заходів, які б сприяли вирішенню 

проблеми черг. Це мають бути заходи адміністративного, 

гуманітарного, екологічного, технічного, технологічного, безпекового 

та іншого характеру. Усі ці заходи повинні враховувати реалізацію 

міждержавної політики у галузі транскордонної логістики. 

Напрями реалізації міждержавної політики у галузі 
транскордонної логістики  

Нині застосування логістичних підходів у будь-якій діяльності 

людини є запорукою оптимізації значної кількість технологічних 

процесів, зменшення часових і фінансових затрат, покращення якості 

послуг. Сучасні методи логістики дають змогу інтегрувати між собою 

різні логістичні задачі, а це призводить до синергетичного ефекту. 

Зокрема, такий ефект можна досягнути, узгоджуючи між собою 

технології транспортної логістики у різних країнах і заходи, які 

здійснюють на держаних кордонах. Очевидно, що таке узгодження 

можна здійснити у межах транскордонної логістики, яку спільно 

реалізують суміжні держави чи міждержавні утворення. Для України 

надважливою у галузі транскордонної логістики є співпраця з країнами- 

сусідами, які входять до складу ЄС, а також з усім європейським 

співтовариством. 

У рамках співпраці нашої держави з керівними структурами ЄС у 

царині автомобільної транскордонної логістики необхідно виокремити 

такі напрями: 

 розробка концепції загальноєвропейських транспортних 

коридорів, які перетинають територію України; 

 узгодження технологічних підходів щодо реалізації цих 

коридорів; 

 створення узгоджених регламентів і технічних протоколів, які 

стосуються перетину кордону між Україною і країнами-

членами ЄС; 

 запровадження єдиних безпекових стандартів, які стосуються 

транскордонного переміщення людей і товарів.   

У межах загальноєвропейської співпраці Україна спільно з суміжними 

країнами-членами ЄС зокрема повинна: 
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 з урахуванням концепції загальноєвропейських транспортних 

коридорів створювати і облаштовувати пункти перетину на  

відповідних ділянках державних кордонів; 

 організовувати і забезпечувати спільну роботу контролюючих 

служб суміжних країн на спільному пункті перетину кордону; 

 створювати єдині для країн-сусідів інформаційні ресурси, у 

яких фіксуються і відображаються транскордонні потоки; 

 формувати і коригувати транскордонні потоки автомобілів 

через відповідні ділянки кордону.    

Усі перелічені напрями співпраці України з країнами ЄС повинні бути 

підкріплені не лише політичною волею, адміністративними заходами, 

технічними, технологічними і фінансовими ресурсами. Їхня реалізація 

повинна опиратися також і на наукові дослідження і новітні логістичні 

методи  у галузі транспортної логістики.  

Нові підходи до реалізації транскордонної логістики 
Будь-яка логістична діяльність передбачає організацію і використання 

низки інформаційних потоків. Для цього створюють відповідні 

логістичні інформаційні системи. Такі системи дають змогу 

консолідувати усю інформацію, яка стосується відповідних логістичних 

процесів, що спрощує процедуру прийняття ефективного рішення. 

Один із варіантів консолідації інформації про автомобільний 

транскордонний рух запропоновано в [1]. Консолідують інформацію як 

на рівні окремого пункту перетину кордону, так і на рівні регіону, де 

знаходяться кілька пунктів перетину. Такий підхід дає змогу у випадку 

виникнення черг на певному пункті перепуску заздалегідь спрямувати 

транспортний потік на пункт перепуску, де черга відсутня, або 

незначна.  

Для більш ефективного застосування такої логістичної інформаційної 

системи необхідно інтегрувати у ній між собою відповідні інформаційні 

потоки, які циркулюють не лише у власній країні, але й у суміжній. 

Елементи запропонованої логістичної системи уже функціонують на 

Західній регіональній митниці України. Окремі програмні модулі цієї 

системи дають змогу моніторити у режимі реального часу стан 

транспортних потоків на українській стороні україно-польського 

кордону [2]. Очевидно, що більш повну картину для зацікавлених осіб 

можна буде отримати, якщо буде інтегровано моніторингову 

інформацію з обох боків кордону. 

Ефективне управління транспортними потоками через державний 

кордон передбачає прогнозування, зокрема, прогнозування часу 

перебування автомобілів на території пункту перепуску. Для такого 

прогнозування запропоновано математичну модель [3]. Нажаль у ній не 

враховано затримки у черзі на території суміжної країни, що впливає на 
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її адекватність. Тому необхідно удосконалити цю модель на підставі 

даних про інтенсивність руху автомобілів на іншому боці кордону. 

Висновок 
Зростання інтенсивності автомобільного транскордонного руху 

породжує низку проблем, зокрема, пов’язаних з логістикою перетину 

кордону. Розв’язання цих проблем лежить в площині тіснішої співпраці 

України з країнами ЄС. Вона повинна охоплювати різні напрями. 

Важливою частиною цієї співпраці є створення міждержавних 

інформаційних систем, функціонування яких ґрунтується на 

використанні спільних для України і ЄС інформаційних ресурсів і 

застосуванні глобальних математичних моделей. 
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The ability of enterprises to change and innovate primarily depends on employees 

and managers who have the appropriate abilities and use them. Based on the 

general characteristics of innovation employees and based on the different 

requirements of their competencies, at each stage of the innovation process, the 

main types of innovation staff are identified, and their main tasks are formulated. 
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Джерелом інноваційного потенціалу підприємства (організації) 

однозначно є люди, які там працюють, – тобто керівники та працівники. 

Якщо підприємство не має у своєму розпорядженні інноваційних 

керівників та працівників, то навіть найкращі рамкові умови не 

допоможуть у здійсненні інновацій. І навпаки, неправильно визначені 

рамкові умови істотно блокуватимуть кваліфікованих та мотивованих 

працівників у їхній інноваційній активності.  

Для того, щоб досконало здійснювати операційну діяльність  

підприємство насамперед потребує працівників із фаховими знаннями, 

обов’язкових, організованих та здатних до колегіальної поведінки. Проте 

сьогодні для того, щоб забезпечити життєздатність організації у 

динамічному світі, потрібні працівники, які мають інноваційні здібності та 

їх використовують. 

Про які здібності йде мова? Відповідь можна шукати у завданнях  

інноваційного процесу, який складається з таких кроків: 

 визначення напрямків подальшого розвитку організації 

 пошук та напрацювання ідей 

 оцінювання та відбір нових ідей 

 планування проектів для втілення нових ідей 

 виконання проектів  

 створення сприятливих умов для здійснення інновацій. 

Цей перелік дає розуміння усієї складності як інноваційного процесу, так 

і вимог до кваліфікації та компетенцій персоналу. Його окремі  

характеристики можуть бути навіть протилежними і рідко притаманними 

одній особі, як, наприклад, творчість - основа інноваційного процесу та 

дисципліна – запорука успішного втілення ідей. 
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У пошуку «досконалого» інноваційного працівника (керівника) потрібно 

бути свідомими того, що мова  скоріше йде про ідеальний тип, якого на 

практиці знайти практично не можливо. Тому для розвитку інноваційного 

потенціалу  працівників важливо: 

 знайти відповідних працівників для виконання окремих завдань 

інноваційного процесу та  

 інтегрувати різні здібності окремих працівників у загальний 

інноваційний потенціал.  

Головне, щоб усі працівники мали позитивні установки на здійснення 

інновацій. Без цього інноваційний процес супроводжуватимуть важкі 

конфлікти, що призведе до відчутного погіршення співпраці.  

Часто можна почути думку, що працівники старшого віку є обтяжливими 

для підприємства (організації). Дослідження показують, що таке 

узагальнення є помилковим. Звичайно можна виходити з того, що з віком 

згасають такі риси людини, як творчість, спонтанність, ентузіазм та енергія. 

Тому для інноваційного підприємства є несприятливою ситуація, коли у 

колективі домінує частка старших працівників, і, як наслідок панує 

консервативний дух підприємництва. З іншого боку, інноваційне 

підприємство не може обійтися без знань, досвіду та врівноваженості 

старших працівників. Тому правильне співвідношення вікової структури 

персоналу є визначальним для інноваційного підприємства. Крім того 

рішення про те, чи хтось пасує до інноваційної організації, потрібно 

приймати у кожному конкретному випадку. Адже на практиці можна 

зустріти чимало працівників старшого віку, які володіють більшими 

творчими здібностями, ніж їхні, набагато молодші, колеги.  

Аналіз міжнародних емпіричних досліджень останнього десятиліття, в 

т.ч. за участю автора цієї публікації, дозволяє виділити основні 

характеристики працівника в інноваційному процесі: 

 настроєність на зміни 

 знання 

 здібності 

 енергія. 

Настроєність на зміни має принципово вирішальне значення. Якщо не 

мати позитивного настрою на якесь завдання, то бракуватиме мотивації для 

його виконання. Крім того вона впливає на бажання поповнити брак знань 

та навичок. Настроєність інноваційного працівника характеризують 

бажання створювати щось нове, незадоволеність досягнутим, готовність 

вчитися, мужність до ризику, впевненість у собі, позитивне мислення.  

Дуже важливими в інноваційній діяльності є фахові та методичні знання. 

При відповідному бажанні та готовності до навчання брак знань можна 

поповнити. Звичайно, що наявність доброї бази знань відіграє не мало 

важливу роль. Як і вік, оскільки молодим людям легше вчитись. У ранніх 

дослідженнях методів розвитку творчих здібностей працівників можна 
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зустріти думку, що досвід та знання обмежують творчість. Можна лише 

частково погодитись, що знання та досвід у певній мірі перешкоджають 

вільному розвитку творчого мислення. Вирішальним є те, що творчість у 

значній мірі полягає в комбінуванні в новий спосіб «цеглинок» наявних 

знань. Тому, чим меншими є знання, тим меншим є запас «будівельного 

матеріалу» для нових уявних моделей. Особливо важливою у цьому 

взаємозв’язку є багатосторонність знань.  

Інноваційні здібності охоплюють інтелектуальні, емоційні та соціальні 

характеристики. Інтелектуальний потенціал полягає у здатності розпізнати 

та використати шанси, якнайкраще використати можливості. Крім того 

працівник повинен бути в стані сприймати, обробляти та використовувати 

інформацію. До інтелектуальних характеристик також відносять 

креативність, здатність вчитись, критичне мислення, відчуття реальності, 

спостережливість, організаційний талант. Емоційні характеристики 

служать мотиваційною основою поведінки. Вони впливають на розкриття 

інтелектуальних та соціальних здібностей. До них відносять спонтанність, 

здатність захоплюватись, вміння справлятись з розчаруваннями та 

зберігати спокій у хаосі. Соціальний потенціал працівника – його ще 

називають соціальними компетенціями – має величезне значення для його 

поведінки, подальшого розвитку, а також для втілення власних намірів 

завдяки співпраці з іншими. Продуктивна робота працівника, є не лише 

результатом його індивідуальних здібностей, але й соціального процесу. 

Соціальний потенціал особи характеризують комунікабельність, 

командний дух, ентузіазм, сприйняття критики.   

Енергія є рушійною силою діяльності людини. Якщо бракує необхідної 

енергії, то навіть при найкращих намірах та здібностях ми залишаємось 

бездіяльними. При цьому не можна нехтувати тим, що потенціал енергії 

взаємопов’язаний зі здібностями особи. Цей взаємозв’язок стає для 

очевидним, коли людина є інтелектуально та емоційно перевантажена, або 

навпаки не завантажена. Крім того велика енергія витрачається тоді, коли 

доводиться боротись проти власних переконань.  

До потенціалу інноваційності працівника можна віднести також досвід та 

звички, значення яких часто недооцінюють. Досвід розширює знання, 

поглиблює можливості та впливає на настроєність на зміни. На основі 

досвіду формуються звички, які можуть як покращити результативність 

особи (напр., вправляння у досягненні досконалості), так і обтяжити через 

зміну певних способів поведінки (напр., зменшення гнучкості). 

На основі наведених вище загальних характеристик інноваційних 

працівників та виходячи з різних вимог до їхніх компетенцій на кожному з 

етапів інноваційного процесу можна видіти основні типи інноваційного 

персоналу, а також сформулювати їхні головні завдання.  
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 Таблиця.1 

Основні типи інноваційних працівників 

Інноваційний 

тип 

Інноваційні  

завдання 

Спеціальні 

здібності 

Слабкі  

місця 

Стратег Визначення стратегіч-
них напрямків та 

ключових завдань 

 Системне мислення 

 Здатність розвивати 

візї 

 Вміння 

використовувати 
шанси 

 Ілюзорне 
мислення 

 Відірваність від 
реальності 

Творчий Пошук та 

напрацювання ідей 
 Винахідливість 

 Цікавість 

 Здатність вчитись 

 Ентузіазм 

 Мрійливість та  

фантазерство 

 Відособленість 

 Хаотична 
особистість 

 Нетерплячість 

 Зарозумілість 

Аналітик Оцінювання та відбір 

нових ідей, планування 
проектів для втілення 

нових ідей 

 Критичне мислення 

 Системне мислення 

 Реалістичність 

 Брак фантазії 

 Скептицизм 

 Відірваність від 
реальності 

Організатор Втілення нових ідей, 

управління проектами 
 Комунікабельність 

 Настирливість 

 Ентузіазм 

 Короткострокове 

мислення 

 Надмірна 

спритність 

Інтегратор Формування та підтри-

мання позитивної 

настроєності праців-
ників стосовно 

інновацій 

 Комунікабельність 

 Командний дух 

 Інтуїція 

 Вміння 
співпереживати 

 Поступливість 

 Мала орієнтація 
на результат 

 

Висновок 
Кожне підприємство є настільки інноваційним, наскільки інноваційними є 

його працівники та керівники. Оцінювання та цілеспрямований підбір 

персоналу відповідно до вимог кожного з етапів інноваційного процесу 

дозволить суттєво наростити інноваційний потенціал підприємства 

(організації).  

Література 
1. Osidach O.International Studies Enterprises’ understanding of innovation 

ability/O.P.Osidach//Journal of European Economy.–2013.-Vol.12 (#3).–SS. 334-

347. 

2. Schültz B., Strothmann P., Schmitz K., Laux L. (2014) Innovationsorientierte 

Personalentwicklung: Konzepte, Methoden und Fallbeispiele für die Praxis. 

Spsnger, Berlin 

3. Witt J., Witt T. (2008) Innovative Unternehmensführung: Kreatives Denken und 

Handeln der Mitarbeitern fördern.Symposium Publishing GmbH, Düsseldorf. 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»                   С. 165-166 

© Василь Приймак, 2017 

Оптимізаційні моделі логістики запасів  

Василь Приймак 

Кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, УКРАЇНА, м. Львів, просп. Свободи, 18, 
E-mail: vasyl_pryimak@franko.lviv.ua 

The essence of the problem of stock logistics is highlighted. The types of models 

that are used to solve the stock logistics problem are considered. Examples of the 

elementary and most widely used examples of such models are given. 

Ключові слова – логістика, виробничі запаси, моделі управлііння запасами, 

оптимальний розмір замовлення. 

Вступ 
Для безперебійного виробництва підприємством певних товарів 

необхідні відповідні матеріальні запаси (резерви), які потрібні для 

виготовлення товарів, але в даний момент не використовуються. 

Зменшення обсягу запасів може привести до їхнього дефіциту, 

простоювання виробництва, невчасного виготовлення потрібних товарів 

і як наслідок – штрафних санкцій споживачів виготовленої цим 

підприємством продукції та погіршення його іміджу. Збільшення 

запасів веде до зростання витрат на їх зберігання, вилучення з обігу 

певних фінансових ресурсів тощо. Тому завданням логістики є 

вироблення таких методів, моделей та підходів до управління запасами, 

які б дали змогу мінімізувати витрати на забезпечення виробничого 

процесу необхідними ресурсами та уникнути його зупинки. 

Виклад основного матеріалу 
Завдання логістики запасів – визначити скільки і коли замовляти, 

закупляти чи поповнювати необхідних для виробництва ресурсів. 

Відповіді на ці запитання визначають обсяг і момент замовлення.  

Для визначення цих величин треба мінімізувати сумарні витрати на 

організацію управління запасами. Ці витрати виражаються у виді 

функції, що визначається такими компонентами: витрати на організацію 

і реалізацію замовлення (придбання ресурсів), які повʼязані з 

оформленням і постачанням товарів; витрати на зберігання, які повязані 

з орендою складських приміщень, амортизацією обладнання тощо; 

витрати на штрафи, які повязані з затримкою у задоволенні попиту чи 

незадоволеним попитом споживачів виробленої продукції. 

Для вирішення завдань логістики запасів розроблена значна кількість 

оптимізаційних моделей та методів іх розвʼязування. Ці методи 

ґрунтуються на різноманітному математичному апараті: від простих схем 
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диференціального та інтегрального числення до складних алгоритмів 

динамічного та інших видів математичного програмування. Причиною 

цього є характер попиту, який може бути детермінованим (достовірно 

відомим) чи ймовірнісним (заданим щільністю ймовірності). 

Детермінований попит може бути статичним чи динамічним. У першому 

випадку інтенсивність споживання залишається незмінною, а в другому 

змінюється у часі. 

Імовірнісний попит може бути стаціонарним, коли функція щільності 

ймовірності попиту незмінна у часі, і нестаціонарним, коли функція 

щільності ймовірності попиту змінюється у часі. Якщо зазначені моделі 

управління запасами розмістити залежно від типу попиту у порядку 

статичний детермінований, динамічний детермінований, стаціонарний 

імовірнісний і нестаціонарний імовірнісний, то ступінь математичної 

складності цих моделей зростатиме. 

Найточніше характер попиту може бути описаний за допомогою 

імовірнісних нестаціонарних розподілів. Однак з математичного погляду 

модель значно ускладнюється. Зважаючи на це, на практиці розглядають 

простіші випадки. 

Крім характеру попиту на вибір типу моделі впливають: запізнення 

поставок чи термінів виконання замовлень, період поповнення запасу, 

кількість пунктів нагромадження запасів і кількість видів продукції.  

У логістиці застосовують такі основні моделі управління запасами: з 

фіксованим розміром замовлення, з фіксованою періодичністю 

замовлення, з встановленою періодичністю поповнення запасів до 

встановленного рівня і «мінімум-максимум». 

Найпростіша і найбільш поширена однопродуктова модель 

управління запасами стосується визначення оптимального обсягу 

замовлення у разі миттєвого поповнення запасу. Розввʼязком цієї моделі 

є, так звана, формула Уілсона. Ускладненням цієї моделі є модель для 

випадку рівномірного поповнення запасу, модель з урахуванням 

штрафів внаслідок дефіциту та узагальненна модель визначення 

оптимального обсягу замовлення. Урахування випадкового попиту 

приводить до стохастичних моделей.  

ІІІ. Висновки 

Розглянуті моделі доцільно використовувати для визначення моментів 

і обсягів оптимального замовлення на підприємствах України. 
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The definition of an economic mechanism of consumer rights protection in the 

market of banking services is given. Is highlighted the components of this 

mechanism. Furthermore, its forms, methods and tools are considered. In addition, 

the legal, informational and analytical, organizational and institutional support of 

the mentioned mechanism is characterized. 

Ключові слова – захист прав споживачів, ринок банківських послуг, 

економічний механізм, забезпечення економічного механізму. 

Вступ 
Розвиток та інтенсивне використання новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій, глобалізаційні та інші процеси приводять 

до швидкого переміщення капіталу між країнами, і як наслідок, 

посилення конкуренції у світі. Крім цього, глобалізаційні процеси 

підвищують чутливість фінансового ринку кожної країни до зовнішніх 

впливів. Дещо перешкодити цим впливам і пом’якшити дію глобальних 

шоків дає можливість правильна політика держави. Однак, як 

засвідчила світова фінансово-економічна криза (2008-2009 рр.), 

державна політика України, Польщі та багатьох інших країн світу, не є 

настільки досконалою, щоб ефективно протидіяти тим глобалізаційним 

процесам, які негативно відбиваються на їхній економічній діяльності.  

Вказана криза загострила увагу керівництва держав до проблеми 

захисту прав споживачів на ринку фінансових, зокрема банківських 

послуг, оскільки недовіра споживачів до фінансових установ не тільки 

знижує їхній імідж і зменшує прибутки, а й може привести до їх 

банкрутства. Звідси виникає необхідність у наукових дослідженнях 

проблеми захисту прав споживачів на ринку банківських послуг. 

 Оформлення сторінки 
Можливість настання глобальної світової кризи і необхідність у 

зв’язку з цим підвищити рівень економічної безпеки кожної країни 

змушує їх звертати особливу увагу на систему захисту прав споживачів 

банківських послуг. Тенденції останніх років засвідчують потребу в 
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активній ролі держави у регулюванні взаємовідносин між учасниками 

фінансового ринку. Лібералізація державного регулювання у багатьох 

країнах з розвинутою економікою призвела до численних негараздів, 

зокрема, до швидкого зростання обсягів спекулятивних операцій на 

фондових ринках, які згодом спричинили банкрутства значної кількості 

банків [1]. Тобто однією з визначальних тенденцій розвитку сучасних 

ринків, поряд із загальною лібералізацією економічних процесів, є 

тенденція до посилення їхнього державного регулювання. Виникає 

необхідність в удосконаленні економічного механізму захисту прав 

споживачів на ринку банківських послуг (ЕМЗПСРБП), під яким будемо 

розуміти спосіб взаємодії і взаємозв’язку форм, методів та інструментів, 

за допомогою яких реалізуються об’єктивні економічні закони 

ефективного захисту прав фізичних осіб – клієнтів банків. 

Дослідження ЕМЗПСРБП потребує виявлення та вивчення 

взаємозалежних компонентів (форм, методів та інструментів) цього 

механізму, впливом яких на банки та споживачів їхніх послуг 

досягається мета із захисту прав цих споживачів і підвищення довіри 

населення країни до її банківської системи в цілому.  

На нашу думку, при дослідженні ЕМЗПСРБП слід розглядати такі 

його форми: інституційно-правове, організаційно-функціональне, 

конкурентне регулювання, фінансовий моніторинг, регулювання та 

нагляд, контроль якості банківських послуг, судове та досудове 

врегулювання спорів, кожна з яких налічує свої методи та інструменти 

Ураховуючи дискусійність понять «метод» та «інструмент» будемо 

підходити до них у такому розуміінні, що метод – це спосіб досягнення 

цілей, а інструмент – це знаряддя досягнення цілей [1].  

Серед методів цього механізму слід виділити такі: 

- розробка, прийняття, затвердження, оприлюднення законодавчих і 

нормативно-правових актів; 

- визначення порядку реєстрації, ліцензування та видача письмових 

дозволів на виконання окремих операцій, розробка процедури ліквідації 

та реорганізації банку; 

- формування правил взаємодії банків з клієнтом;   

- налагодження взаємодії з між регуляторами фінансового ринку; 

- визначення правил становлення справедливої вартості кредиту; 

- розробка антикорупційних заходів та боротьба з шахраями; 

- процедура визначення та запровадження облікової ставки та норм 

обов’язкових резервів, розробка порядку рефінансування банків; 

- встановлення обмежень на обсяги кредитування та залучення 

ресурсів, визначення граничних значень депозитного та кредитного 

ризиків; 

- організація системи нагляду за виконанням банками обов’язків та 

завдань щодо фінансового моніторингу. 
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До інструментів ЕМЗПСРБП слід віднести: 

- Конституцію, закони, положення, інструкції, постанови, укази, 

правила, роз’яснення, листи, накази; 

- свідоцтво про реєстрацію, ліцензію, дозвіл на виконання окремих 

операцій, нормативи капіталу банку; 

- норми обов’язкового резервування, облікову ставку, стабілізаційний 

кредит; 

- фінансові стягнення, адміністративні штрафи, фінансові санкції, 

пеню, штрафні санкції, контрольні заміри; 

- процентні ставки на кредити, депозити та інші банківські послуги; 

- граничні кредитні та депозитні ставки, кредитні «стелі», ліміти 

залучення депозитів, резерви під можливі кредитні ризики, різні 

нормативи щодо кредитів і кредитних ризиків; 

- стандарти та показники якості банківської послуги;  

- попередження, зауваження, застереження. 

Оскільки застосування на практиці будь-якого з методів та 

інструментів має відбуватись тільки з дотриманням державного 

законодавства, тому, на нашу думку, інституційно-правове регулювання 

є головною формою досліджуваного економічного механізму. Разом з 

тим, більш вираженим є організаційне-функцональне регулювання, 

оскільки воно чітко визначає механізм побудови взаємовідносин між 

регуляторами фінансового ринку і його учасниками. 

Довершує макроекономічний блок ЕМЗПСРБП конкурентне 

регулювання, яке безпосередньо впливає на ціноутворення на 

банківському ринку та формування політики справедливого процента. 

Важливе місце у структурі ЕМЗПСРБП посідає контролюючий блок, 

який включає такі форми: регулювання та нагляд, фінансовий 

моніторинг, контроль якості банківських послуг. Зазначені форми 

налічують методи та інструменти превентивного та пруденційного 

регулювання, які сприяють уникненню можливих економічних втрат 

споживачів банківських послуг та дозволяють суттєво зменшити ризики 

фінансових втрат від зловживання зі сторони банківських установ. 

Завершальним елементом у ЕМЗПСРБП є блок врегулювання спорів 

між учасниками ринку фінансових послуг. Це блок складається із двох 

форм: досудового та судового вирішення спорів.  

На нашу думку, в цьому механізмі потрібно виділити правове, 

інформаційно-аналітичне та організаційно-інституційне забезпечення.  

Безумовно, що нормативно-правове забезпечення досліджуваного 

економічного механізму, наприклад для України, включає закони і 

постанови, які прийняті Верховною Радою України; укази Президента 

України; постанови, декрети та розпорядження Кабінету Міністрів 

України; накази та листи міністерств і відомств; рішення, інструкції, 

нормативи, положення, методичні вказівки Національного банку 
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України та виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб; статути банків. Хоча варто зауважити, що базове законодавство 

України з розглянутого питання є розпорошеним і неузгодженим та 

потребує для забезпечення його більшої дієвості внесення змін.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення включає: документи 

регулюючих органів банків і звітну інформацію цих банків; результати 

соціологічних і маркетингових обстежень, аналітичних досліджень і 

узагальнень ринку банківських послуг, зокрема ситуації з захистом прав 

споживачів на цьому ринку; інформацію про фінансовий стан Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, його доходи і видатки.  

Говорячи про структуру організаційно-інституційне забезпечення 

ЕМЗПСРБП слід зазначити, що в Україні, на відміну від Польщі, вона є 

невизначеною і слабкою та вимагає раціоналізації і зміцнення. Базовий 

закон про захист прав споживачів приділяє недостатньо уваги сфері 

банківських послуг, і тому повноваження державних регуляторів є 

нечітко визначеними. Видається, що діяльність державних органів є 

неузгодженою, формулювання норм законів та їх застосування до 

банків непослідовним, а повноваження щодо правозастосування – 

слабким. Спроможність судової системи щодо швидкого та 

справедливого вирішення спорів, що випливають із правовідносин з 

надання фінансових послуг, є обмеженою, існує нагальна потреба у 

створенні альтернативних механізмів вирішення спорів між 

кредиторами та споживачами (позасудове вирішення спорів) [2, с. 19]. 

Висновок 
Дослідження ЕМЗПСРБП потребує виявлення та вивчення 

взаємозалежних компонентів (форм, методів та інструментів) цього 

механізму. До його форм слід віднести: інституційно-правове, 

організаційно-функціональне, конкурентне регулювання, фінансовий 

моніторинг, регулювання та нагляд, контроль якості банківських 

послуг, судове та досудове врегулювання спорів. Кожна форма налічує 

свої методи та інструменти, що формують інструментарій регулювання 

взаємовідносин між споживачами та банками. При характеристиці цього 

механізму потрібно виділити правове, інформаційно-аналітичне, 

організаційно-інституційне його забезпечення. 
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The thesis is dedicated to the complex steps of creating favorable conditions 

running small business in Ukraine. The given statistics clearly shows that more 

than half of small business representatives consider the state support of small 

business in Ukraine as not satisfactory. In particular, the thesis focuses on the 

difficulties both in tax administration and constant changes in legislation.  It is 

concluded in the thesis that the state support of small business in Ukraine should be 

key and systematic. 

Key words - малий бізнес; податкова адміністрація; законодавство 

 

Державна підтримка малого бізнесу - це комплекс заходів, 

спрямованих на створення сприятливих умов ведення підприємницької 

діяльності до яких можемо віднести:  

- фінансово-кредитну підтримку, що передбачає надання 

цільових та гарантованих позик, дотацій, субсидій; 

- податкова підтримка, що надає відповідні пільги; 

- інноваційна підтримка малого бізнесу, яка здійснюється через 

фінансування науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських 

проектів, придбання технічних засобів та всебічна підтримка венчурних 

підприємств, що працюють передусім над втіленням у виробництво 

певної ідеї або проекту. 

Суттєве значення у розвитку малого бізнесу відіграє кадрове 

забезпечення.  Зокрема, в економічно  розвинутих країнах світу – це 

передусім навчання персоналу, підвищення кваліфікації підприємців 

тощо. Скажімо, у США  функціонує понад 100 консультаційних центрів 

розвитку малого підприємництва.  Окрім того,  в цій країні діє багато 

державних і громадських організацій, які проводять безкоштовні 

тренінги для підприємців та надають консультації. 

Переконливою є статистика, що для прикладу в Японії з 1946 року 

ухвалено понад 40 законів на підтримку малого підприємництва.  Так, 

«Основний закон  про малі та середні підприємства» діє вже понад 50 

років і передбачає податкові пільги. Аналогічно  у Німеччині на 

підтримку малого бізнесу спрямовано більше 200 програм. Крім цього 

комерційні банки надають кредити за пільговою ставкою 4-5% річних. 

Також поширені мікрокредити до 25 тис. євро, термін дії яких – до 20 

років. 
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Зокрема у Великобританії діє Схема гарантування кредитів малим 

підприємствам, згідно якої малі підприємства з доходом до 5-6 млн. 

фунтів можуть отримати позику 250 тис. фунтів на термін 5 років під 

2% річних. 

Для порівняння в Україні банки видають кредити під 15-30% річних і 

більше. Також, для того  щоб отримати позику на ведення бізнесу, 

підприємцю необхідно надати пакет з 10-15 документів.  За таких 

обставин, виконати умови банків може далеко не кожен підприємець. І 

навіть це  не гарантує отримання кредиту. Тому українські дрібні 

підприємці кредитуються у ломбардах та інших аналогічних установах 

або у приватних осіб під 27-93% в місяць, а це 324-1116% річних, що 

суттєво впливає на вартість товарів та послуг для кінцевих споживачів. 

Фактично підприємець змушений працювати не на розвиток бізнесу, а 

на повернення позик. 

Статистика свідчить, що більше половини (58%) представників 

малого бізнесу в Україні вважають державну підтримку розвитку 

малого бізнесу не  задовільною та такою, що перешкоджає та обмежує 

його діяльність. Серед важливих проблем ведення бізнесу в Україні 

підприємці вважають обтяжливість податкового адміністрування та 

бухгалтерського обліку, а також труднощі у регуляторному середовищі.  

Малий бізнес, так би мовити, ―втомився‖ від постійних змін.  Практично 

кожен четвертий підприємець назвав постійну зміну законодавства 

головною  перешкодою розвитку малого бізнесу в Україні. З огляду на 

те, що розвиток малого підприємництва є одним з визначальних важелів 

ринкових реформ, оскільки сприяє зростанню зайнятості, формуванню 

підприємницької культури, рівномірному розвитку регіонів, науково-

технічного прогресу, Україні необхідна комплексна програма підтримки 

та розвитку малого бізнесу, 

На сьогодні в Україні прийнята та діє низка нормативно правових 

актів, які заклали підґрунтя для формування та розвитку малого 

підприємництва: 

- Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування та 

звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 року 

ғ727/98, що був розроблений разом з підприємницькими асоціаціями й 

відповідними державними органами, які закріплюють спрощену 

систему на законодавчому рівні; 

- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності щодо видачі копії 

ліцензії» від 03.11.2011 року. 

Діє також низка законів України, а саме: «Про національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
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господарської діяльності», указів Президента України, інших 

програмних законодавчих та нормативно - правових документів, а 

також «Методичні Рекомендації регіональних та місцевих програм 

розвитку малого підприємництва», затверджених наказом Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва від 18 вересня 2012 року ғ 44. 

Але, наведена вище нормативна та законодавча база не вирішує 

назрілих проблем в українському малому підприємництві, наявність 

яких гальмують його розвиток.  Адже, роль держави у підтримці 

розвитку малого підприємництва в Україні має бути ключовою  та 

відповідати потребам   як суспільства так і економіки. 
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Problems of marketing analysis of tourist potential of Ukraine are considered. 
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Питання розвитку туризму є особливо актуальним в сучасному світі, 

адже цей вид діяльності для багатьох країн стає стратегічним, у тому 

числі і для України. Так, за даними Всесвітньої туристичної організації 

у сфері туризму акумулюється близько 10% виробленого у світі 

валового продукту та близько 30% світової торгівлі послугами, близько 

7% світових інвестицій, кожне 15 робоче місце, близько 5% податкових 

надходжень. Кількість міжнародних туристичних мандрівок постійно 

зростає (з 25 млн. у 1950 р. до 675 млн. у 2000 р.), відповідно до 

прогнозів експертів, доходи від готельно-туристичних послуг також 

зростатимуть, і до кінця 2020 р. становитимуть близько 2 трлн. дол.[4]. 

Щодо аналізу останніх досліджень та публікацій, то за останні роки 

науковці почали приділяти більше уваги питанню вітчизняного 

туризму, а зокрема  Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П., 

Зеленська О.О., Григор’єва Т.В., Пархоменко О.Г., Дудко В.Б., 

Михайловський М.О., Бондар С.І. описують суть в'ізного туризму [2], 

Давиденко І.В. розглядає компоненти туристичного потенціалу [1]. 

Проте зрозуміло, що поки не вдалося урахувати усі структурні 

елементи, що призводить до неточної кількісної та якісної оцінки галузі. 

Недостатньо розкрито питання маркетингового аналізу туристичної 

галузі у вітчизняній економічній літературі, що зумовлює необхідність 

розгляду цієї проблематики. 

Існує чимало визначень туристичного потенціалу територій, однак 

найбільш влучним у висвітленні даної теми є наступне: «туристичний 

потенціал території – багатоаспектне поняття, яке охоплює сукупність 

природних, етнокультурних та соціально-історичних ресурсів, а також 

наявної господарської і комунікаційної інфраструктури території, що 
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служать чи можуть служити передумовами розвитку певних видів 

туризму» [2].  

Україна має потужний туристичний потенціал: її вдале розташування 

у центрі Європейського континенту, м’який клімат, 2 моря, які 

забезпечують вихід до Світового океану, родючі ґрунти, унікальні 

поклади природних ресурсів, два гірських хребти, вдалий історичний 

транзитний коридор, привітне населення, самобутні традиції регіонів 

тощо. Проте, варто зазначати, що вітчизняний туристичний потенціал 

використовується неефективно.   

Згідно з рейтингом конкурентоспроможності туристичної галузі, 

складеним Всесвітнім економічним форумом, Україна за рівнем 

туристичної привабливості посідала 78 місце (2007 р.), 85 місце (2011 

р), 76 місце (2012 р.), 88 місце (2017 р.) зі 140 країн світу [4]. Україна 

увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки, займаючи 127 

місце зі 136 поруч із такими країнами, як Гондурас, Кенія, Єгипет, 

Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен та Колумбія. 

За даними Всесвітньої туристичної організації, щорічно подорожує 

більше 800 млн. чоловік. Згідно з прогнозами витрати туристів без 

авіаперевезень до 2020 р. становитимуть 5 трлн. долларів США. Варто 

зазначити, що більш ніж в 40 країнах світу туризм є основним джерелом 

надходжень національного бюджету. Наприклад, в Іспанії частка 

прибутків від іноземного туризму в загальній сумі надходжень від 

експорту товарів та послуг складає 35%, на Кіпрі та в Панамі – понад 

50%, на Гаїті – більш як 70%. А що вже казати про про Єгипет та 

острови Океанії. 

Щодо вітчизняної ситуації, то варто наголосити на тому, що 78% 

туристів, які відвідують Україну, це резиденти країн колишнього СРСР 

(Росія, Білорусія, Молдова), менш вагома частка припадає на мешканців 

Угорщини, Словаччини та Польщі. При цьому частка іноземних 

туристів, які подорожували в туристичних групах лише 1,2%, решта хоч 

і зазначались такими, однак насправді перетинали кордон України у 

приватних чи ділових цілях. Ці показники дуже чітко відображають 

стан вітчизняної туристичної галузі [4]. 

Найбільшим попитом серед туристів користується м. Київ (близько 70 

тис), далі – Карпатський регіон (від 20 до 50 тис. відвідувань) і решта 

країни, на яку в середньому припадає близько 3-5 тис. відвідувань 

щороку [4]. Ці цифри видаються мізерними, адже, на фоні того, що 

Україна, справді, має чим привабити туриста у інших її регіонах. 

Розглянемо проблему вітчизняної туристичної галузі з позиції 

комплексу маркетингу:  

- Product. Під продуктом ми розуміємо туристичний продукт за 

найпоширенішим його визначенням (туристичний продукт — комплекс 

туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час 
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його подорожі [5]). Основним завданням галузі сьогодні є формування 

продукту, що відповідає вищезазначеним критеріям. Тобто 

першочерговим є вирішення низки проблем: аварійний стан доріг, 

низький рівень сервісу, невідповідність світовим стандартам об’єктів 

туристичної інфраструктури, слабка мережа міжнародних транспортних 

коридорів, технологічна відсталість галузі - це те, що ми маємо 

сьогодні. 

- Price. Щодо цін установлених на український туристичний продукт, 

то хоча вони й досить доступні для зовнішнього туриста, проте дуже 

часто не відповідають якості туристичного продукту. 

- Place і Promotion. Оскільки, просування українського туристичного 

продукту на світовий ринок практично відсутнє існує гостра 

необхідність створення державної політики підтримки галузі і 

просування туристичного продукту країни на міжнародних ринках. 

Важливим є створення іміджу «безпечної країни» для туриста. 
Отже, підсумовуючи, хочемо зазначити, що виведення туристичної 

галузі на належні позиції світових рейтенгів не можливе без 

використання маркетингових інструментів. Питання розвитку 

маркетингу туристичної галузі лежить не лише в площині окремого 

субєкта господарювання, що створює туристичний продукт, але й 

державної політики загалом. 
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В літературі з економіки та менеджменту  представлені різні підходи 

до визначення фірми та аналізу її діяльності.  

Економічна теорія розглядає фірму як об’єкт мікроекономіки, яку ще 

називають теорією цін, і яка досліджує поведінку виробників (фірм) та 

споживачів ( домашніх господарств),  закономірності встановлення 

загальної та часткової рівноваги на ринках різних типів за допомогою 

цінових механізмів. При цьому реалізується так званий макропідхід ( не 

плутати з макроекономікою), за якого фірма розглядається немов ззовні 

як єдине ціле і відстежуються лише вплив на неї оточення та її на нього, 

а внутрішні складові елементи фірми і їх зв’язки ігноруються.  Такий 

спосіб аналізу функціонування  об’єкту в кібернетиці називається 

методом «чорної скриньки». Цей підхід представлений  теорією фірми 

– від з’ясування її економічної природи [6] до побудови економіко-

математичних моделей у вигляді виробничих функцій [2;3;5]. При 

цьому фірма визначається як деяка організація, що витрачає економічні 

фактори для виготовлення матеріальних продуктів або послуг, які вона 

продає домашнім господарствам, іншим фірмам та решті можливих 

споживачів з метою отримання прибутку. Спрямованість на отримання 

прибутку є чи не головною ознакою фірми, яка відрізняє її від решти 

економічних об’єктів (уряд, домашні господарства, неприбуткові 

громадські організації тощо), що діють в межах національної економіки 

або у міжнародному масштабі.  

За мікропідходу ( не плутати з мікроекономікою) досліджуваний 

об’єкт розглядається зсередини -  вивчаються його складові елементи та 

зв’язки між ними, тобто структура системи і закономірності її 

функціонування. Це протилежний до «чорної скриньки» метод, який 

полягає у  прагненні спостерігача максимально усунути невизначеність 

структури системи і механізмів її функціонування. Очевидно, що тут 

мова йде також про фірму у поданому вище розумінні. 
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Слід наголосити, що доводиться чути висловлювання, які підміняють 

поняття «фірма» поняттям «організація» у контексті досліджуваної 

нами проблематики, тобто управління мікроекономічними  об’єктами, 

розробки інформаційних систем для них і т.п. Це неприпустимо, 

оскільки фірма є економічною категорією, а під організацією розуміють 

міждисциплінарну категорію, яка найточніше визначається так: 

«Організація (франц. organization – будова, устрій ) - властивість 

матеріальних і абстрактних систем розкривати взаємозалежну поведінку 

частин системи ( елементів, підсистем) в рамках цілого. Організація 

системи виявляється передусім у обмеженні різноманітності її 

поведінки і є у певному розумінні її інваріантною властивістю. Різні 

спостерігачі , залежно від мети і засобів дослідження, можуть виявляти 

в матеріальній системі різні організації» [5, с.368]. Запропоновані  у 

спеціальній  літературі з теорії організації  інші визначення 

«організації», через їх всеосяжність, взагалі не мають нічого спільного з 

економікою, менеджментом, інформаційними системами у менеджменті 

і суміжною проблематикою: «Організація являє собою свідомо 

координоване соціальне утворення з визначеними межами, яке 

функціонує на відносно постійній основі для досягнення загальної цілі 

або цілей» [4, с.65]. Або ж: «Організація – 1) внутрішня 

впорядкованість, узгодженість взаємодії  більш або менш 

диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена його 

будовою; 2) сукупність процесів або дій, які ведуть до утворення і 

удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого; 3) об’єднання 

людей, які спільно реалізують деяку програму або ціль і діють на основі 

визначених процедур і правил (механізмів)» [1, с.369]. Тут же подано 

близьке до нього поняття: «Організаційна система – об’єднання людей, 

які спільно реалізують деяку програму або ціль і діють на основі 

визначених процедур і правил (механізмів) (іноді вживається як синонім 

термін ‖активна система ―)»[1, с.369], яке чомусь слово в слово 

повторює варіант 3) попереднього визначення «організації». 

Порівнюючи ці два поняття - фірми і організації, можемо зробити 

висновок, що кожна фірма звичайно ж є організацією, причому 

економічною організацією, яка створена людьми , об’єднує в собі різні 

взаємозалежні  фактори виробництва для досягнення загальної мети. 

Однак не кожна організація є фірмою. Наприклад, військове 

формування (сотня, полк, армія), політична партія, симфонічний 

оркестр є організаціями, але не фірмами. Відрізняються між собою і 

зміст діяльності  керівників фірми (менеджерів) та інших організацій 

(командирів, лідерів, диригентів),  що влучно описує П.Друкер: « Сама 

по собі кар’єра  менеджера жодним чином не може розглядатись як 

підготовка до політичної кар’єри, до служби на командних посадах у 

Збройних силах, до діяльності в церковній ієрархії або, наприклад, в 
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університеті. Кваліфікація, компетенція і практичний досвід з 

аналітичної і адміністративної роботи, які мають універсальний 

характер і тому можуть знадобитись у будь-якій сфері діяльності, 

безумовно, надзвичайно важливі, однак з точки зору основних цілей 

різних некомерційних установ їх значення все ж підпорядковане, 

вторинне» [2, с.24]. 

З сказаного вище однозначно випливає, що поняття фірми і 

організації  ґрунтовно відрізняються між собою. Звідси висновок: зміст 

інформації, її джерела та споживачі, призначення та структура їхніх 

інформаційних систем кардинально відрізняються одна від другої. 
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Результати досліджень показують, що управління різноманітними 

організаціями в умовах швидких і непередбачуваних змін ринкових 

відносин є значно складніші, ніж в умовах централізованої 

адміністративно-командної системи, де все вирішується вольовими, 

командними методами. Це пов’язано не тільки з розширенням 

самостійності, прав та відповідальності в організації, але й необхідністю 

їх пристосування до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі: 

постійному виникненню нових цілей і завдань, котрі раніше не 

ставилися і не вирішувалися; загострення процесів конкуренції 

внаслідок утворення багатьох нових підприємств і перепрофілюванням 

старих; зміною форм власності організаційних формувань; виникнення і 

налагодження нових господарських зв’язків; поступового раціонального 

формування нової ринкової моделі та механізмів від лагодження 

системи управління.  

Політичні, економічні, соціально-побутові проблеми мають 

розв’язуватися завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям як 

дороговказу до всеохоплюючих змін всіх сфер повсякденного життя у 

XI столітті. Економіка знань як багатовимірна категорія несе у собі 

можливості нагромадження і обміну новими знаннями як науково-

технічного, так і гуманітарного змісту. Тільки нові знання, що 

втілюються через новітні технології забезпечують домінуючу частку 

приросту ВВП. Модернізаційний проект розвитку країн, її економіки і 

суспільства повинен бути інновативно-інноваційним, який тісно 

пов’язується з розвитком фундаментальних наук у власному науково-

технічному середовищі країни. Як приклад, сьогодні в українському 

науково-технологічному середовищі працює понад 100 тис. молодих 

науковців й інженерів, економістів-менеджерів, які розвивають ІТ-

технології. Вже сьогодні їх вклад до бюджету становить понад 5 млрд. 

грн. Тільки такий модернізаційний проект перебудови економіки 

забезпечує умови для нового рівня конкурентоспроможності. В 

результаті будуть створюватися умови в економіці для динамічного 

зростання, а суспільство буде прагнути до досягнення вищої якості у 
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всіх сферах. Це спричинить випереджуючий розвиток країни в цілому 

по всіх сферах. 

Навіть поверховий аналіз ознак сучасного українського суспільства 

свідчить, що воно має тільки окремі ознак сучасного суспільства 

високорозвинених країн. Це – світський характер суспільного життя з 

поєднанням віри до церкви, яка вчить високої моралі, любові до людей, 

справедливості; до української армії, яка ціною життя захищає від 

російського агресора, відстоює територіальну цілісність і незалежність 

України,  її свободу. Дуже повільно відбуваються процеси формування 

демократії і демократичної системи влади (мова йде про політичні і  

економічні реформи). 

Важливою ознакою сучасного українського суспільства є те, що 

економіка і суспільство мають  індустріальний характер, хоч в окремих 

секторах відбувається деіндустріалізація діяльності. Відсутня активна 

інноваційна діяльність, яка повинна забезпечувати досягнення вищого 

рівня розвитку. 

Україна сьогодні стає на шлях, коли подальші перетворення 

прогресивного характеру і  ознак сучасного цивілізаційного суспільства 

набувають незворотного характеру. Проте цей процес гальмується 

високим рівнем корупції у всіх галузях і сферах економіки. 

Всеохоплююча корупція руйнує духовність, політику, економіку, 

освіту, науку, мораль, сім’ю, безпеку держави, природу, техносферу та 

взаємовідносини між ними. 

За повідомленнями голови НАБУ А. Ситника вже відкрито більше 300 

корупційних проваджень проти народних депутатів і чиновників. Ця 

цифра щодня зростає. Проте розгляд справ гальмується в суддівській 

системі, яка ще до кінця не перебудована. Народні суди при розгляді 

корупційних справ покривають злочинців, зменшують їм у кілька разів 

заставу проти визначеної слідством тощо. 

Е-декларації засвідчили про корумпованість політків і народних 

депутатів. Вони задекларували свої статки на суму 12,5 млрд. грн., які 

не перебувають навіть на депозитних банківських рахунках. Цю суму 

можна порівняти із сумою 12,5 млрд. грн., виділених із бюджету на 

потреби ЗСУ.  

Не краща ситуація у банківській системі. У 2016 р. вкладники України 

втратили від банкрутства комерційних банків понад 500 млн. грн. своїх 

збережень внаслідок різних маніпуляцій і неналежного контролю НБУ 

за їх діяльність. 

А чого вартує маніпуляція із тарифами на газ та електроенергію, де за 

субсидії розраховуються більшість споживачів, які не злидарюють і не 

розкошують? У виграші перебувають мільярдери, які приватизували 

облгази і всю газо- і електропостачальну системи і вимагають плати за 

постачання газу і електроенергії? Одним словом – газова корупція. 
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Альтернативою субсидіям має стати економічно обґрунтована вартість 

послуги і належна заробітна плата  та розмір пенсії, коли буде 

збалансована вартість послуги і купівельна спроможність населення. 

Великі зловживання і розкрадання коштів виявлено на митниці, при 

закупівлях організаціями і проведенні конкурсів з продажу державного 

майна. 

Зазначене свідчить, що у перших посадових осіб відсутня сила волі 

для створення належних умов для гармонізації за часом проведення, 

сутнісно-економічних і соціальних перетворень усього життя 

суспільства. 

Цього вимагає нова управлінська парадигма відкритості, демократії і 

заінтегрованості універсальних законів, спрямованих на підвищення 

ролі культури, використання соціально-психологічних методів 

мотивації і різних форм і типів інновацій. 

Базою синтезування нових знань, теорій і концепцій розвитку став 

системних підхід. Квантова механіка, біоенергетика і штучний інтелект 

кардинально змінюють життя суспільства. Системне розуміння цих 

революцій передбачає майбутнє, де людина не буде пасивним 

спостерігачем Природи, а становиться рушійною силою створення нової 

реальності. Нова парадигма ментальності стала основним способом 

осмислення, сприйняття і розуміння світоустрою та формування нової 

філософії інноваційного управління життєдіяльністю суспільства та 

його розвитку. Системний підхід вимагає розуміння належного 

використання системного гармонізаційного функціонування всіх 

підсистем суспільства, їх взаємозв’язків і взаємовпливу. 

Нова парадигма вимагає переходу від стабільності до змін і кризового 

управління, від контролю до делегування владних повноважень, від 

конкуренції до співробітництва. Ключовим ресурсом стає людина як 

фахівець. Саме фахівець, спеціаліст, його компетентність і 

відповідальність перетворюється у ХХІ столітті з людини економічної і 

інтелектуальної у людину космічну (―Homo cosmicus‖). Завданням її  є 

сформуватися в умовах динамічного, складного, постійно змінюваного і 

ризикованого середовища. ―Homo cosmicus‖ має стати господарем та 

учасником перетворень, глобальних трансформацій та упорядкування 

змінного хаотичного стану розвитку суспільства. 

Незбалансованість структурних елементів життєдіяльності системи 

веде до великих збитків і масового зубожіння народу. Державне 

облаштування України, розподіл повноважень між різними гілками 

влади не є цілісним і системним. Монополізована українська економіка 

і слабка державна влада створили непереборні труднощі для 

ефективного формування ринкових відносин і забезпечення успішного 

проведення економічних і соціальних перетворень. 
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Великою помилкою попередніх урядів та керівництва України стала 

зневага до стратегічного мислення, розробки справжньої моделі 

майбутнього  на 10-15 років, стратегічного курсу його реалізації за 

рахунок структурних змін та перерозподілу робочої сили на користь 

галузей виробництва послуг і споживчих товарів. Державна влада 

самоусунулась від управління державними підприємствами на користь 

розкрадання державної власності, необґрунтованої приватизації і вивозу 

капіталу в офшорні зони. Це спричинило хронічну нестачу коштів у 

бюджетах і привело до обвального знищення життєвого рівня народу і 

масового виїзду кращих спеціалістів за кордон в пошуках роботи, щоб 

прогодувати свої родини та навчати дітей. 

Влада зволікає на користь корупціонерів зі створенням 

антикорупційного суду. Цим самим блокується ефективна і незалежна 

діяльність антикорупційних органів. Системна управлінська криза в 

Україні має соціальну, національну і цивілізаційну основу. Її подолання 

передбачає оновлення і звільнення суспільства від соціальних паразитів, 

яких суспільство утримує добровільно. 

Зазначені рухи повинні досягати очищення від паразитів відповідно 

до притаманної їм енергетики. В першу чергу мова йде про очищення у 

внутрішні справи держави російських політків, бізнесменів та 

спецслужб російської держави, вчинення ними диверсійних актів, 

інформаційного спотворення української політики. Важливо очиститись 

і від внутрішньої ―п’ятої колони‖, яка за підкуп розпалює ворожнечу 

між жителями Заходу і Сходу України, який переріс у сепаратизм. 

Національний рух має своїм завданням активізувати українців за 

створення української не тільки за формою національних державних 

атрибутів, а й за духом національної держави України. Національний 

рух має відсікти чужоземних паразитів у мовній сфері, взяти на 

озброєння принципи національної економічної політики, які формують 

весь ланцюг суспільного виробництва. Національне очищення вимагає 

повсемісної активізації українських патріотів у царині творення по-

новому всіх сфер життя, розбудови в першу чергу українських 

державних інститутів тощо. 

Спрямування зазначених процесів має забезпечувати духовно-

світоглядний рух і висока свідомість українських громадян. Енергетика 

цього руху забезпечить творення нової української спільноти, наділеної 

здоров’ям, енергійністю, плодовитістю, однорідністю, згуртованістю і 

здатністю до відтворення українського етносу, який у ХХ столітті 

втратив від геноциду, голодоморів, загарбницьких російських воїн і 

більшовицьких гулагів більше 30 млн. кращих українців. Для цього 

потрібні докорінні зміни мислення, світогляду, соціальної організації 

суспільства, технологій, харчування, ментальності і внесення 

енергетичних змін до існуючого способу життя. 
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Відновлення і розбудову нової української спільноти має забезпечити 

нова українська еліта – патріотична, компетентна, сильна, благочестива. 

Технічний прогрес, розвиток науки й освіти стануть запорукою росту 

цивілізованості українського суспільства, його духовності, гуманізму й 

моралі. Саме така діяльність має стати єдино можливим способом життя 

кожної молодої людини, яка все робить добровільно і тільки те, що її 

цікавить. Це відкриває перед кожною людиною широкі можливості для 

творчого самовираження й віднайдення своєї місії, мети критеріїв 

виконання задуманого і наближеного до мети. Головне у цій діяльності 

– проявляй ініціативу, дій на випередження і твори нове. 

Зазначена діяльність кожної людини повинна здійснюватися на всіх 

семи рівнях буття кожної людини і спільноти в цілому: на фізичному, 

економічному, генетичному, організаційному, хронологічному і 

світоглядному. 

Оскільки життя існує на всіх площинах, то тільки гармонізація і 

координовані дії людей та їх спільноти сформують сильну українську 

державу. Всі сім рівнів стають організуючим каркасом для тотального 

навчання кожного. Це означає: атакуй першим, проявляй ініціативу, 

твори нове, дій на випередження. Навчайся працювати, працюй 

граючись! Всі навчають всіх! 
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In with paper we study the role of the information technologies in improving the 

quality of higher education. The impact of side demand for higher education on the 

dynamics the quality of higher education is analysed. Our results prove that the 

most efficient tool for improvement in the quality of higher education is the sharp 

reduction in the level of side demand for higher education. 

Ключові слова – вища освіта; якість вищої освіти; вищий навчальний заклад; 

інформаційні ресурси; побічний попит на вищу освіту. 

І. Вступ 
Застосування інформаційних ресурсів та технологій в вищій освіті є 

актуальною проблемою, проте їх застосування ще не гарантує 

покращення якості освіти. Тому не менш актуальною проблемою, 

враховуючи ненульові витрати впровадження інформаційних ресурсів в 

навчальний процес, є визначення умов за яких їх впровадження буде 

ефективним та доцільним. 

ІІ. Мета 
В даній роботі ми спробуємо оцінити перспективи та доцільність 

впровадження інформаційних ресурсів в вищій освіті в умовах 

домінування побічного попиту на вищу освіту. 

ІІІ. Результати дослідження 
Застосування інформаційних ресурсів в вищій освіті має на меті 

підвищення її якості. Проте слід зауважити, що інформаційні ресурси, 

як й інші новітні технології, що активно впроваджуються в навчальний 
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процес не гарантують автоматично підвищення якості освіти, вони 

можуть лише полегшити навчання студенту, що прагне отримати якісну 

освіту. У свою ж чергу налаштованість студентів витрачати власний час 

та зусилля для отримання якісної вищої освіти визначається тим який з 

двох типів попиту на вищу освіти – безпосередній або побічний – є 

домінуючим [1, 2]. 

За відсутності побічного попиту, активне застосування новітніх 

технологій та інформаційних ресурсів у повчальному процесі є 

головною та достатньою умовою якості вищої освіти. 

Протилежна ситуація складається у випадку домінування побічного 

попиту на вищу освіту. Студент, що пред’являє побічний попит, 

незацікавлений в отриманні якісної освіти, його мета отримання 

побічних благ, що лише формально пов'язані з процесом навчання. 

Навчальний же процес розглядається таким студентом як складна 

бюрократична процедура, проходження якої є необхідним для 

отримання побічних благ. Зрозуміло, що за подібних обставин, останнє 

чим буде керуватися майбутній студент під час вибору ВНЗ, це 

застосування ВНЗ інформаційних ресурсів у навчальному процесі. 

Відповідно, у ВНЗ немає жодних стимулів для їх активного 

впровадження у навчальний процес. 

Тобто успішність застосування інформаційних ресурсів 

визначатиметься структурою попиту на вищу освіту. Чим вище буде 

доля побічного попиту на вищу освіту, тим менш ефективним та 

доцільним буде застосування інформаційних ресурсів.  

Очевидним, також, є те, що несприятиме підвищенню якості вищої 

освіти й адміністративне втручання у вигляді прийняття формальних 

правил, що передбачають штучне провадження інформаційних ресурсів 

у навчальний процес: надаючи умови для отримання якісної освіти вони 

не створюють жодних стимулів її отримувати. Відповідно, подібні 

формальні правила будуть характеризуватися значним рівнем умовної 

неефективності [3] і їх прийняття буде недоцільним без усунення 

основних чинників побічного попиту. 

Висновок 
Таким чином, можна стверджувати, що в умовах коли на ринку вищої 

освіти домінує побічний попит, застосування інформаційних ресурсів в 

освіті не буде супроводжуватися суттєвим покращенням якості освіти, 

через відсутність у студентів, що пред’являють побічний попит, будь-

якої зацікавленості в отриманні якісних знань. Масштабне застосування 

інформаційних ресурсів в вищій освіті матиме сенс лише за умови 

усунення чинників побічного попиту. 
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The article describes the ways of determining the positions of sites of Ukrainian 

universities in the Internet. The author offered the method of computation the 

aggregated rating of a site. 
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beta, тІЦ, агрегована рейтингова оцінка сайту. 

Вступ  
За сучасних умов стрімкого впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності суспільства 

особливої значущості набуває представництво у віртуальному просторі 

суб’єктів освітньої сфери, зокрема і вишів України. Присутність ВНЗ у 

мережі Інтернет сьогодні є досить вагомою, бо на основі змістовної та 

інформаційної складових web-сайту навчального закладу складають 

світовий рейтинг ВНЗ – Webometrics. Під час формування рейтингу 

аналізують понад 20 000 вищих навчальних закладів і визначають їхнє 

місце відповідно до ступеня представлення своєї діяльності в Інтернет-

просторі, застосовуючи свою власну методологію оцінки, суть якої 

полягає в оцінюванні діяльності університетів з урахуванням 

організованих навчальними закладами заходів та їх актуальності і 

впливу. [1] В той же час за нових економічних умов значно зросла 

конкуренція серед вишів. Тепер добробут ВНЗ все більше залежить від 

власних зусиль, спрямованих на популяризацію вишу, тобто на 

здійснення його PR-діяльності, що повинно сприяти встановленню та 

підтримці взаєморозуміння та співробітництва між освітньою 

установою, споживачами освітніх послуг, іншими групами 

громадськості та суспільства в цілому [3]. Ефективним напрямком такої 

діяльності є використання комунікаційних каналів Інтернет з метою 

позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг. Тому 

сайт вишу повинен розглядатися, в тому числі, як комерційна площадка. 

З цією метою потрібно оцінювати сайт вишу з точки зору його дизайну, 

адаптивності, юзабіліті, відвідуваності, цитованості тощо.  

Метою роботи є дослідити способи визначення позицій сайтів вишів 

України в мережі Інтернет. Інструментарієм дослідження є сервіси 

конкурентної розвідки, а саме www.cy-pr.com та http://www.raskruty.ru. 
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Виклад основного матеріалу 
З метою дослідження обрано 100 вишів України, що потрапили в 

«Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року» (за версією 

інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.ua») [2]. Для аналізу веб-

рейтингів сайтів в дослідженні обрано Alexa Rank, SEMrush Rank, CYPR 

траст 
beta

 та тІЦ. Alexa Rank – це рейтингова система оцінки сайтів, 

заснована на підрахунку загальної кількості перегляду сторінок і 

частоти відвідувань конкретного ресурсу. Alexa Rank обчислюється 

виходячи з показників за три місяці. SEMrush Rank – це число, яке 

показує, на якому місці знаходиться сайт в рейтингу SEMrush і залежить 

від органічного рейтингу та пошукового трафіку сайту. Чим нижчі 

значення рейтингів Alexa Rank та SEMrush Rank, тим авторитетніший 

сайт. CYPR траст 
beta

 показує видимість сайту в пошукових системах та 

запропонований компанією CYPR. Рівень трасту сайту – це ступінь 

довіри до нього з боку пошукових систем. Факторами, що впливають на 

трастовість сайту, є: вік сайту; стабільність посилань на сайт; обсяг 

посилань на сайт; трастовість доменів, що посилаються на сайт; 

відсоток унікального контенту; відсутність посилань з сайту на домени, 

що знаходяться під фільтром пошукових систем; кількість зовнішніх 

посилань з сайту [4]. Тематичний індекс цитування (тІЦ) – це 

визначення авторитетності інтернет-ресурсів з урахуванням якісної 

характеристики – посилань на них з інших сайтів. тІЦ розраховується за 

спеціально розробленим алгоритмом, в якому особливе значення 

надається тематичній близькості ресурсу і сайтів, що посилаються на 

нього. Чим вищі  значення рейтингів CYPR траст 
beta

 чи тІЦ, тим вищі 

пошукові позиції для конкретного домена.  

Провівши аналіз веб-рейтингів сайтів Топ-100 вишів України станом 

на 28 вересня 2017 року виявлено, що між досліджуваними 

рейтинговими оцінками відсутній кореляційний зв'язок (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Коефіцієнти кореляції між рейтинговими оцінками сайтів Топ-100 

вишів України 

 Alexa Rank SEMrush 

Rank 

CYPR траст 

beta 

тІЦ 

Alexa 

Rank  
1 0.235 0.087 -0.146 

SEMrush 

Rank 
 1 0.192 -0.278 

CYPR 

траст beta 
  1 -0.251 

тІЦ    1 
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Окрім того, не виявлено кореляційного зв’язку між рейтингом CYPR 

траст 
beta

 і кількістю посилань на сайти, а також між рейтингом тІП і 

кількістю посилань на сайти (див. табл. 2).  

Таблиця 2 

Тіснота кореляційного зв’язку між кількістю посилань на сайти та 

рейтингами CYPR траст 
beta

 і тІЦ 

 Кількість 

посилань на сайт з 

соціальних мереж 

(Facebook) 

Кількість 

доменів сайту 

(дані ресурсу 

Linkpad) 

Кількість 

зовнішніх 

посилань на сайт 

(дані ресурсу 

Linkpad) 

CYPR 

траст beta 
-0.036 -0.310 -0.125 

тІЦ 0.260 0.586 0.182 

Відсутність кореляційних зв’язків між самими рейтинговими 

оцінками сайтів та між рейтинговими оцінками і показниками, які, 

здавалося б, мають прямий вплив на відповідні рейтингові оцінки, 

можна пояснити складністю алгоритмів розрахунку рейтингів 

(алгоритми розрахунку рейтингів не оприлюднюються). Зважаючи на 

авторитетність рейтингових оцінок, можна припустити, що кожна з них 

відображає певні аспекти позиціонування сайту в мережі Інтернет. В 

процесі проведення конкурентної розвідки з метою SEO-оптимізації 

сайту такі оцінки потрібно враховувати. Так як рейтингові оцінки не 

корелюють між собою, трудністю є виявлення на підставі таких оцінок 

сильніших конкурентів. Тому у роботі запропоновано методику 

розрахунку агрегованої рейтингової оцінки сайту: 

1. Відібрати показники рейтингової оцінки сайтів-конкурентів. 

2. Оцінити сайти конкурентів за обраними рейтинговими 

показниками. 

3. Розрахувати нормалізовані рейтингові оцінки сайтів конкурентів за 

формулою: 

min,

max,

1

R
R

R

R
R

R

R

ik

k

ik

ik

k

ik

ik

n

ik

значенняоптимальнеякщо
ik

значенняоптимальнеякщо

  (1) 

де 
R

n

ik

 – нормалізована оцінка сайту k –го конкурента зі i –им 

рейтингом; 
R ik

 – оцінка сайту k –го конкурента зі i –им рейтингом/ 
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4. Розрахувати агреговані рейтингові оцінки сайтів конкурентів за 

формулою: 
I

i

n

ik

n

k IRAR
1

1     (2) 

де 
AR

n

k

 – агрегована рейтингова оцінка сайту k –го конкурента. 

5. Впорядкусати сайти конкурентів за зростанням значення 

агрегованої рейтингової оцінки. Сайтам з меншим значення агрегованої 

рейтингової оцінки відповідають вищі пошукові позиції в мережі 

Інтернет. 

Висновок 
Вишам України для успішного функціонування на ринку освітніх 

послуг потрібно здійснювати SEO–оптимізацію сайтів. В процесі 

пошукової оптимізації сайтів використання показника агрегованої 

рейтингової оцінки сайту дасть змогу виконувати ефективну 

конкурентну розвідку. 
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In these theses some of results of the personnel marketing research are presented.  

Personnel marketing is presented as a philosophy of the organization and strategy 

of human resources management, as well as one of the functions of the personnel 

service of the enterprise. The directions of improvement of the personnel marketing 

system are proposed. 
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людські ресурси. 

Маркетинг персоналу - це один із напрямів діяльності компанії, який 

спрямований на виявлення потреб в працівниках, а також задоволенні 

цих потреб шляхом організації ефективної системи персоналу. 

Маркетинг персоналу часто розглядають як певну філософію організації 

та стратегію управління людськими ресурсами компанії, або ж як одну 

із функцій кадрової служби підприємства. 

Маркетингова діяльність у сфері управління персоналом включає в 

себе: аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, розробку компетенцій та 

вимог до персоналу, виявлення потреби в персоналі, розрахунок витрат 

на персонал, розробку заходів, необхідних для покриття потреби в 

персоналі, формування та реалізацію плану маркетингу персоналу, 

розробку системи мотивації праці. 

Маркетинг персоналу як інструмент цілеспрямованої та ефективної 

роботи з персоналом є складовою стратегії і тактики виживання 

підприємства у ринкових відносинах. [2, C.175] 

З позиції маркетингу персоналу - робоче місце в організації є певним 

товаром, який продається на ринку праці. Компанія прагне створити 

таке робоче місце і такі умови праці для своїх співробітників, щоб його 

можна було вигідно продати, залучивши більш кваліфікованих фахівців 

і таким чином підвищити ефективність функціонування компанії. Тому 

маркетинг персоналу можна також трактувати як вид управлінської 

діяльності, спрямований на залучення, утримання, навчання та 

мотивацію високопрофесійних фахівців, які вміють і бажають надавати 

якісні послуги. 

Філософія маркетингу персоналу полягає у тому, щоб через ефективне 

задоволення потреб співробітників, які взаємодіють зі споживачами, 
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підприємство збільшило свій потенціал співпраці із клієнтами, чим 

забезпечить собі конкурентоздатність та стабільний розвиток на ринку. 

Для досягнення цілей маркетингу персоналу комплекс маркетингу 

повинен включати в себе кілька елементів: дотримання корпоративної 

культури, формування і розвиток маркетингового підходу до персоналу, 

поширення маркетингової інформації серед працівників, ведення 

системи заохочення і нагород, мотивації праці, кадровий аудит. 

Основними принципами маркетингу персоналу є: 

— відповідність обраних кадрових стратегій основним принципам 

кадрової політики підприємства; 

— стратегічний підхід до формування кадрового складу з 

урахуванням перспектив розвитку підприємства; 

— формування потреби в персоналі з урахуванням професійно- 

кваліфікаційних і особистісних вимог, що пропонуються кожною 

посадою; 

— реалізація активної позиції на ринку праці з метою впливу на 

процеси формування трудових ресурсів, що забезпечує найбільш повне 

задоволення специфічних вимог підприємства до персоналу; 

— забезпечення відповідності умов, що пропонуються роботодавцем, 

вимогам певних кваліфікаційних груп працівників, що склалися на 

ринку праці. [1, С. 142] 

Таким чином одним із напрямів удосконалення системи маркетингу 

персоналу є організація в рамках відділів кадрів підприємств відділів 

маркетингу робочої сили, працівники якого повинні володіти 

суміжними професіями психолога, економіста з праці і виробляти 

стратегію праці для робітників, виявляти особистісну та професійну 

відповідність претендентів на існуючі вакансії, управляти кар'єрою 

працівників, здійснювати періодичні перевірки якісної відповідності 

працівників займаним посадам, а також проводити контроль 

ефективності збереження існуючих та створення нових робочих місць. 

Висновок 
Сьогодні система управління розвитком ринку праці на основі 

маркетингового підходу набуває особливої актуальності. Методи та 

інструменти управління персоналом доповнюються такими 

маркетинговими засобами, як сегментація ринку робочої сили, 

формування позитивного іміджу компаній та регіонів, маркетингові 

дослідження попиту і пропозиції; прогнозування розвитку ринку праці. 

Використання маркетингових підходів до управління розвитком 

персоналу зокрема та ринку праці загалом забезпечує збільшення 

реальної віддачі і результативності виробництва без залучення 

додаткових ресурсів. 



194  Ірина Білик 

Література 
1. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. 

2. Кармазін В. А. Маркетинг персоналу як фактор реалізації кадрової 

стратегії підприємства / В. А. Кармазін, О. О. Пермінова. // Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні 

науки. – 2011. – ғ20. – С. 168 – 175. 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»                   С. 195-198 

© Євген Борщук, Артур Гураш, 2017 

Людський капітал в умовах інформаційної 

економіки  

Євген Борщук, Артур Гураш 

Кафедра економіки, Львівський регіональний інститут державного управління 

НАДУ при Президентові України, УКРАЇНА, м. Львів-Брюховичі, 

вул. Сухомлинського,16 
E-mail: editor@academy.lviv.ua 

The role of human capital in the functioning of the information economy as the 

main source of socio-economic development is researched. The article substantiates 
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Криза економіки індустріальної доби і становлення 

постіндустріального суспільства, обумовлюють нагальну потребу 

розробки нової економічної парадигми, в якій центральне місце, 

займали б інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал. На роль 

такої нової парадигми претендує теорія інформаційної економіки в якій 

головним чинником розвитку стає людський капітал [1-3].  

Сучасний людський капітал як чинник розвитку інформаційної 

економіки формується за рахунок інвестицій у виховання, освіту, 

здоров'я, знання, підприємницькі здібності, інформаційне забезпечення, 

безпеку та економічну свободу населення, а також науку, культуру та 

мистецтво. Для України, суспільство якої за чверть століття зазнало 

значної інформаційної трансформації, проблеми розвитку і 

використання людського капіталу набувають особливої актуальності, 

вирішення яких сприятиме ефективній інтеграції молодої держави в 

світове господарство, підвищенню її конкурентоспроможності та 

ефективності функціонуванню в умовах відкритої ринкової економіки, 

що обтяжена кризовими явищами [4].  

Сучасна науково-технічна революція корінним чином змінює роль 

інформації в системі чинників суспільного виробництва, висунувши її в 

ряд вирішальних засобів праці і також найважливіших продуктів 

людської праці. Інформаційні ресурси стали одним із провідних 

господарських ресурсів, разом з працею, капіталом і природними 

ресурсами. У останні десятиліття процес інформатизації суспільства, 

mailto:editor@academy.lviv.ua
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який охоплює сьогодні багато країн світу, все більш виразно приймає 

характер глобальної інформаційної революції.  

Під терміном «Інформаційна революція» будемо розуміти 

перетворення суспільних відносин через кардинальні зміні у сфері 

накопичення і обробки інформації, що формує технологічну основу для 

об’єднання інтелектуального потенціалу соціуму. Характерні 

особливості останньої інформаційної революції обумовили перехід до 

нового якісного етапу розвитку людства, від «матеріального» до 

інформаційного суспільства – суспільства, заснованого на виробництві, 

розповсюдженні і споживанні інформації (рис. 1). 

 
Рис. 1 Характерні особливості інформаційної революції 

 

Інформаційне суспільство характеризується тим, що інформація, 

знання, інформаційні послуги й всі галузі, пов’язані з їхнім 

виробництвом, ростуть випереджаючими темпами і домінують в 

економічному розвитку. Фундаментом інформаційного суспільства є 

інформаційна економіка (Information economy) – нова галузь економіки, 

що вивчає економічні закони у сфері виробництва та відтворення 

науково-технічної інформації. Цю область науки також називають 

економікою знань (Knowledge economy).  

Система інформаційної економіки будується на базі телекомуніка-

ційних мереж, включаючи Інтернет, на платформі «хмарних обчис-

лень», що забезпечує масовий формат електронної економічної взаємо-

дії на глобальному рівні. Можливість обмінюватися інформацією, 

товарами і послугами зі всім світом, включаючи доступні інформаційні і 

комунікаційні технології і послуги, надійні джерела електричної енергії, 

а також недорогу транспортну систему для перевезення людей і товарів, 

є необхідними умовами для участі в системі інформаційної економіки. 

Поняття інформації тісно переплітається з поняттям людського 

капіталу. Можна сказати, що вони взаємозалежні та взаємодоповнюють 

одне одного. Інформація є рушійною силою людського капіталу. Вона 
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дає спеціалістам та населенню навички та досвід життя, освіту, нагрома-

дженні та поточні знання, формує та стимулює науку, інновації, пошук 

потрібних методів лікування та підтримки здоров'я, поточну інформа-

цію, статистику, прогнози і плани, правила та орієнтири у житті тощо. 

У рамках нової парадигми розвитку країн і світового господарства 

людський капітал зайняв провідне місце в національному багатстві (до 

80% у розвинених країн) і в сукупному продуктивному капіталі. 

Інформатизація, швидкі темпи модернізації технологій, посилення 

конкуренції обумовлює необхідність використання інтелекту і 

здібностей працівників, впровадження технічних, технологічних й 

організаційних інновації, що в сукупності входять у поняття 

«інтелектуальний капітал». Інтелектуальний капітал у розвинутих 

країнах світу сьогодні є одним із стратегічних ресурсів, поруч з 

традиційними, такими як: запаси сировини, державна територія, золоті 

запаси, валютний резерв тощо. 

Знання і інформація дозволяють досягти поставлених цілей, 

мінімально витрачаючи ресурси, переконати людей в їх особистій 

зацікавленості в цих цілях. За деякими підрахунками, сьогодні в світі 

близько 70 % приросту валового внутрішнього продукту припадає на 

застосування нових знань, що втілюються в інноваційних технологіях 

виробництва і управління. Знання постають вирішальним чинником 

суспільного розвитку 

Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum) 

оприлюднено цьогорічний рейтинг країн світу за оцінкою розвитку 

людського капіталу, в якому відмічається покращення ситуації в 

Україні. При проведенні рейтингової оцінки застосовується Індекс 

людського капіталу (Human Capital Index), при визначенні якого 

враховуються складові, які характеризують рівень освіти в країні, 

професійної підготовки, працевлаштування і зайнятості, тривалості 

життя тощо. 

У 2016 році за Індексом людського капіталу Україна посіла 26 місце 

серед 130 країн світу, покращивши за рік позицію на 5 пунктів. Індекс 

людського розвитку (ІЛР) України становить 0,743. Це 84-е місце серед 

188 країн і територій. З 1990 року показники ІЛР В Україні  

підвищилися в середньому на 5,2 %. При цьому, тривалість життя при 

народженні зросла на 1,3 року, середня тривалість навчання 

збільшилася на 2,2 року, а очікувана тривалість навчання — на 2,9 роки; 

ВНП на душу населення знизився на 31,9 %. Разом із цим, результати 

України залишаються нижчими за середні показники країн, що 

належать до групи з високим рівнем людського розвитку, і нижчими за 

середні показники по країнах Європи і Центральної Азії. 

У документі ООН «Глобальні цілі сталого розвитку 2030» [5] йдеться 

про рівномірніший розподіл переваг від розвитку серед різних груп і 
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поколінь. У доповіді наводяться рекомендації щодо переорієнтації 

політики з метою забезпечення того, щоб прогрес досяг тих верств 

населення, які відстали найбільше.  

Незважаючи на певний регрес за показниками індексу людського 

розвитку, Україна запроваджує комплексний пакет важливих реформ, 

які сприятимуть розвитку людського капіталу - реформи у сфері 

охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, земельна реформа 

та децентралізація,  у сфері державного управління. Кінцевим 

результатом цих реформ повинен стати прогрес у сфері людського 

розвитку для кожного без винятку громадянина України.  

Слід зазначити, що незважаючи на досить широку концептуальну базу 

дослідження інформаційної економіки, багато теоретико-

методологічних питань залишаються дискусійними і потребують 

подальшого уточнення та обґрунтування, зокрема, вимагають уточнення 

питання, що стосуються сучасного стану інформаційної економіки в 

Україні, а також перспектив її розвитку в Україні. 

На нашу думку, розбудова інформаційної економіки має 

здійснюватись перед усім шляхом консолідації інформаційно-

технологічних і комунікаційних галузей, що розвиваються бурхливими 

темпами та сучасних високотехнологічних матеріальних виробництв, 

які найтіснішим чином пов’язані із процесами інформатизації 

суспільства. 
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І.Вступ  
Перехід до інформаційного суспільства передбачає переміщення 

інформації, знань та умінь в основу економічного розвитку держави. 

Головним фактором виробництва виступає саме людина з її досвідом, 

трудовим та інтелектуальним потенціалом, що виражається категорією 

людського капіталу. 

В України є два шляхи подальшого розвитку: залишатися країною 

Периферії чи виходити на світовий ринок з конкурентоспроможною 

продукцією. Для другого варіанту необхідно усвідомити, яке місце в 

економічному зростанні займає людський капітал, чому саме цей 

фактор виступає найголовнішим у сучасному світі, що потрібно 

реформувати для розвитку людського капіталу. 

Питання людського капіталу вивчалось такими видатними вченими, як 

Т. Шульц, Г. Беккер, Е. Денісон, Р. Солоу, Дж. Кендрік, М. Фішер, М. 

Блауг, Л. Туроу, С. Кузнец, С. Фабрикант, Р. Лукас [11]. Серед 

українських вчених теорією людського капіталу займаються 

О. Грішнова ("Людський капітал:формування в системі освіти і 

професійної підготовки"), Н. Голівкова ("Людський капітал як фактор 

зростання та розвитку економіки"), В. Антонюк ("Формування та 

використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна 

оцінка та забезпечення розвитку"), Г. Прошак ("Людський капітал в 

умовах формування національної економіки України"), О. Стефанішин 

("Людський потенціал економіки України") тощо. І хоча в останній час 
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ця тема турбує багатьох, залишаються не до кінця вивчені питання 

сутності людського капіталу, ефективність інвестицій в людський 

капітал, його значення для України. 

 

ІІ. Основна частина 
Формування ринкового середовища в Україні і загострення 

міжнародної конкуренції на тлі всеохоплюючої глобалізації об’єктивно 

вимагають кардинально змінити погляди на джерела і чинники 

економічного зростання національної економіки. Утвердження в 

розвинених країнах „нової економіки‖, що базується на знаннях та 

інноваціях, використанні інформаційних технологій, підштовхує до 

усвідомлення того, що пошук невикористаних резервів, оптимальних 

шляхів для ефективного довгострокового розвитку України слід вести у 

площині визнання теорії людського капіталу та реального 

запровадження її провідних положень у практику ринкових 

перетворень, зокрема, ідей щодо інвестування у розвиток людського 

капіталу. 

Саме поняття "людський капітал" було введено на початку 1960-х рр. 

Т. Шульцем, який у 1970 р. став Нобелівським лауреатом з економіки, а 

базова теоретична модель було розроблена Г. Беккером, який також 

здобув Нобелівську премію. Проблема бідності країн Третього світу 

стала імпульсом до вивчення "людського фактору" Шульцем, який 

вважав, що людський капітал базується на розвитку знань та здібностей 

людини, які здобуваються шляхом освіти, зміцнення здоров’я. Все це 

приносить матеріальну вигоду у вигляді заробітної плати. За Беккером 

доходи людей відзначаються раніше прийнятими рішеннями стосовно 

витрат на здоров'я, освіту та професійну підготовку. Усі інвестиції у 

людський потенціал приносять такі вигоди, як престижна робота, 

доступ до нематеріальних цінностей [1]. Беккер оцінив віддачу від 

інвестицій в освіту як відношення доходів до витрат (прямих та 

альтернативних) та отримав 12-14% на рік [3]. 

В українській економічній енциклопедії людський потенціал — 

ступінь втілення в людині природних здібностей, таланту, рівня освіти, 

кваліфікації, а також у спроможності приносити доход [4]. Людський 

потенціал ширше поняття, ніж людський капітал — інтенсивний 

виробничий фактор розвитку країни, який, на нашу думку, включає в 

себе інтелект, здоров'я, знання, рівень життя, досвід, вміння, умови 

праці та життя, культурний та духовний стан людини та усі обставини 

на протязі її життя. 

Саме людський капітал є найвагомішим ресурсом інформаційної 

економіки, економіки знань.  

Одним з найголовніших складових людського капіталу виступає 

вміння людини. Рівень розвитку навиків людини залежить від її знань та 
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природних і набутих здібностей. Більшість навиків з'являється завдяки 

досвіду праці. Але важливим є і спосіб сприйняття інформації. Завдяки 

досвіду можна легше пристосовуватися до колективу, нових умов праці, 

досягти певного професійного та фінансового рівня [4]. 

Наявність вміння щось робити та якість цієї роботи визначає 

кваліфікацію працівника. Однак, не слід забувати про значення 

мобільності людини, тобто здатності та готовності переходити від 

одних видів занять до інших, що пов’язано з потребами суспільства та 

змінами у галузях промисловості. Найбільшою мобільністю володіють 

молоді люди. Однак через погані умови праці в Україні саме молодь 

більш усіх схильна до трудової мобільності, тобто міграції, серед яких 

30% — із середньою професійною освітою та 22,5% — з вищою [3]. 

Складовим компонентом людського капіталу також виступає 

мотивація. Причому сучасна тенденція є такою, що на зміну мотивації 

продуктивної праці приходить мотивація інтелектуальної праці. Це 

спонукає людину до саморозвитку та самовдосконалення, набуття нових 

знань та досвіду, постійного оновлення знань, що в свою чергу 

призводить до відновлення самого людського капіталу. Результатом 

такої мотивації виступає нова технологія, розробки нових товарів, 

послуг, техніки та інших засобів праці. В українського населення 

відсутня мотивація до саморозвитку через соціально-економічний стан 

країни. 

Розвиток людського капіталу передбачає великі інвестиції на нього. 

Інвестиції в людський капітал характеризуються великим часовим 

проміжком між вкладеннями та віддачею, тому саме держава може 

виступати у якості каталізатора таких інвестицій.  

Ми вважаємо, що для поліпшення інвестування в людський капітал, 

покращення якісних показників його розвитку необхідно розробити 

комплекс дієвих заходів щодо підвищення ефективності демографічної, 

соціальної, міграційної, житлової, освітньої політики держави. Розвиток 

людського капіталу повинен бути визнаний як чинник зміцнення 

конкурентоспроможності держави і пріоритет соціально-економічного 

розвитку України. 

Висновок 
Людський капітал в умовах становлення економіки знань є одним із 

головних чинників економічного зростання. Він підвищує можливості 

суспільства у виробництві нових товарів і послуг, здатний приносити 

його власнику протягом певного часу доход. Критерієм виміру 

людського капіталу є інвестування в людину, всі види вкладень в неї, 

що сприяють зростанню продуктивності праці та її інтелектуалізації, 

підвищенню персоніфікованих доходів людини. 



202  Ірина Булах, Олена Шиманська 

На жаль, Україна значно поступається рівнем розвитку людського 

капіталу розвиненим країнам. Це проявляється у низькій якості життя, 

недостатньому фінансуванні людського розвитку за рахунок усіх 

джерел, втраті позицій у розвитку людського потенціалу країни. 

Ми вважаємо, що для забезпечення якісного формування та 

відтворення людського капіталу необхідно: забезпечити відповідність 

професійно-кваліфікаційної структури пропозиції робочої сили попиту 

на неї, контроль над трудовою міграцією населення, особливо молоді, 

зниження безробіття, контролювання диференціації доходів населення, 

забезпечення діалогу "ВНЗ-підприємство" для надання можливості 

проходити якісне стажування, розміщення на території України 

інтелектуально насичених виробництв, збільшення стимулу до зайняття 

технічними спеціальностями, контроль над демографічною ситуацією, 

покращення інфраструктури: медицини, освіти, житлових умов, 

покращення умов праці, створення бізнес-інкубаторів для підприємств, 

що займаються інноваційною діяльністю, підтримка малого та 

середнього бізнесу, що гарантують робочі місця та впроваджують 

інноваційні проекти у виробництво, залучення внутрішніх та зовнішніх 

інвесторів до інноваційних проектів, закупівля новітніх розробок,  

забезпечення політичної та економічної стабільності. Все це підвищить 

впевненість населення України у майбутньому, покращить рівень життя 

та буде спонукати людей до самоінвестування, що буде розвивати та 

відтворювати людський капітал. 
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Глобальні тенденції розвитку вищої освіти спонукають 

запроваджувати нові методики викладання. Одним із таких методів є 

проектно-орієнтоване навчання - світовий тренд, який необхідно 

використовувати і в Україні. Споживач освітньої послуги сьогодні 

вимагає не лише традиційного навчання, а потребує інноваційних 

підходів до викладання з ухилом до практичної підготовки [1]. 

Впровадження інноваційних підходів до викладання зумовлено 

проблемами дисбалансу на ринку праці щодо невідповідності між 

попитом та пропозицією випускників ВНЗ у контексті задоволення 

потреби національної економіки у фахівцях відповідного профілю та 

рівня кваліфікації. Наукові дослідження свідчать, що у 2028 році 40% 

випускників університетів повинні будуть самі створити для себе робочі 

місця чи навіть професії. Компанії просто не матимуть змоги брати всіх 

спеціалістів [2]. 

Питання реформування системи освіти - це не лише проблема 

України, а загальносвітова. Дослідженню даної проблеми присвяченні 

численні праці українських та іноземних науковців. Вітчизняні вчені та 

науковці Л.Антошкіна, О.Бріт, М.Гончаренко, Л.Парфьонова, 

В.Луговий та Н.Стеблюк, Дериховська В. І. та ін. зазначають, що 

неможливо побудувати дієву систему задоволення потреби національної 

економіки у спеціалістах відповідного профілю без розробки єдиних 

концептуальних засад державного прогнозування та стратегічного 

планування потреби у випускниках ВНЗ.  

Проблемі використання проектних технологій в освітньому процесі 

присвячували свої праці К. Баханов, О. Пехота, І. Єрмаков, В. Гузеев, Г. 
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Селевко, Є. Полат та ін. Особливий  інтерес  становлять  дослідницькі  

роботи  останніх  років О. Коберник,  І. Коновальчук, Т. Подобедової, в 

яких відображено суть процесу проектної діяльності, відповідна 

технологія та умови її впровадження в навчально-виховний процес. 

На думку Б. Вульфсона, проект – це процес  вивчення певного 

матеріалу із набуттям знань та навичок, а потім конструювання на 

основі здобутих знань проектів [3]. 

Як правило, метод проектів розглядається дослідниками  у 

різноманітних аспектах: це технологія, метод, сукупність прийомів, 

система навчання тощо. Але загальним для всіх визначень є розуміння 

мети методу проектів: розв’язання проблем, набуття  нових знань, 

отримання продукту діяльності та інше. 

В основі методу проектів лежать ідеї Джона Дьюї, який створив 

концепцію прагматичного навчання. Концепція базується на методах, 

що забезпечують власні відкриття тих, хто навчає і вчиться, та 

орієнтованих на наукове дослідження як зразок створення стратегії 

навчання у межах гуманістичного напрямку. У педагогічних поглядах 

та експериментальних роботах Джона Дьюї започатковані ідеї побудови 

навчання на активній основі через доцільно-мотивовану діяльність учня 

у співвідношенні з його особисто-визначеним інтересом. Надзвичайно 

важливим є показати індивіду його особисту зацікавленість у здобутті 

цих знань, де і яким чином вони можуть йому знадобитись у житті [4]. 

Проектно-орієнтоване навчання – це особлива філософія освіти, 

організації навчального процесу та досягнення практичних результатів 

діяльності в процесі навчання. Впровадження такої форми навчання у 

вітчизняну систему освіти має бути стрімким і гармонійним з іншими 

шляхами реформування усієї системи освіти. 

Реформування сучасної системи вищої освіти – це комплексне 

реформування з метою забезпечення якості людського капіталу, 

динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому. Для того, щоб 

українська вища освіта по-справжньому ефективно виконувала ці 

важливі завдання, необхідне її оновлення з урахуванням актуальних 

світових тенденцій розвитку освіти у широкому соціально-

економічному контексті [1]. 

Серед найгостріших проблем сучасної української вищої освіти, варто, 

на наш погляд, виділити механізм реалізації та цілісності реформ, 

зокрема відсутність єдиного стратегічного підходу до реформування 

освіти. Реформи освіти в Україні носять перманентний характер. 

Стратегії реформування освіти позбавлені аналізу реальних суспільно-

економічних процесів. Пропонуючи новий хід модернізації освіти, 

автори, зазвичай, не окреслюють кінцеву кількісну і якісну мету таких 

змін. Зміни в освіті, як правило, прив’язані до вимог європейських та 

міжнародних інституцій, які дотують бюджет України. Реформи 
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відбуваються за кліше європейської або американської систем освіти і 

віддалені від потреб нашого суспільства. Окремі кроки таких реформ 

були успішними та дієвими, але вцілому такі зміни не носять 

комплексного характеру і покращують лише окремі складові освіти, а не 

галузь вцілому. 

Також сучасна освіта характеризується відсутністю єдиного 

методологічного підходу до системи викладання і підготовки фахівців, 

що часто призводить до кардинального розриву у вміннях і 

компетенціях випускників різних закладів вищої освіти. 

Однією із структурних змін у системі вищої освіти повинна бути і 

зміна рівня фінансування та перерозподіл коштів на користь 

капітальних видатків в освіті. Існує великий розрив у фінансуванні 

різних потреб освітньої сфери. Так, фінансування стипендій займає 

близько 31%, а капітальних видатків освітньої сфери лише - 0,3%, що не 

сприяє підвищенню якості освіти. Як зазначають експерти видатки на 

освіту не збільшуються, попри те, що кожного року нібито відбувається 

збільшення обсягу державного замовлення [5]. 

Проблеми комунікації та інтеграції освіти, реальних секторів 

економіки і органів державної влади. Так, зокрема, в епоху інноваційної 

економіки ми досі немаємо реального визнання в державі освіти 

локомотивом суспільного та економічного розвитку. Існує певна 

неузгодженість законів прямої дії, їх функціональна неповнота, 

недосконалість законодавчої і нормативно-правової бази розвитку 

державно- громадської системи управління освітою.  

Особливої уваги заслуговує проблема низького соціального і 

матеріального статусу педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. Відсутність соціально-економічних стимулів у 

педагогічних, науково-педагогічних працівників для виявлення 

громадської ініціативи, самодіяльності і самоврядування суб’єктів 

освітнього процесу. 

Зазначені та інші напрями розвитку освіти поки що не набули 

системного, взаємопов’язаного характеру, а відтак, не утворюють 

цілісної державної політики в освіті. 

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що у вітчизняних реаліях 

відсутності комплексної стратегі розвитку освіти говорити про 

ефективність в провадження будь-якого інноваційного методу навчання, 

зокрема і проектно орієнтованого це всеодно, що ловити рибу голими 

рукуми – можливо пощастить. Питання реформ освіти – це питання ғ 1 

виживання країни в сучасному глобальному світі. 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки актуальними є 

проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників в умовах високої конкуренції як на внутрішньому, так 

і на зовнішньому ринках.  

Тлумачення терміну «конкурентоспроможність» досить різноманітне. 

За класичним визначенням М. Портера, «конкурентоспроможність – це 

визначене сукупністю чинників положення товаровиробника на 

внутрішніх і зовнішніх ринках, віддзеркалене через сукупність 

показників» [1, с. 18].  

Конкурентоспроможність підприємства – здатність підприємства 

виготовляти та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. В 

економічній літературі пропонують розрізняти чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства [2]: перший рівень – менеджери 

дбають лише про випуск продукції, на споживача не зважають; другий 

рівень – менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства повністю 

відповідала стандартам, встановленим конкурентами; третій рівень – 

менеджери вже не зважають на стандарти конкурентів, а вже самі 

потроху стають «законодавцями моди» у галузі; четвертий рівень – коли 

успіх у конкурентній боротьбі забезпечує насамперед не виробництво, а 

управління і підприємство повністю стає «законодавцем моди» на 

певному ринку. 

Безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва є зростання 

продуктивності праці. Зростання полягає у тому, що частка затрат 

минулої праці – збільшується, але так, що загальна сума праці у кожній 

одиниці продукту зменшується. Згідно класичній теорії зростання 

заробітної плати й продуктивності праці має зростати синхронно [3].  В 
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загальному розумінні продуктивність визначається як співвідношення 

обсягу виробленої продукції до затрат праці, тобто, співвідношення 

результату до витрат ресурсів. Зростання продуктивності праці дозволяє 

оцінити збільшення обсягу (або вартості) продукції, виготовленої у 

розрахунку на одного робітника.  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його 

часки на ринку, можна досягнути за допомогою таких шляхів: 

впровадити новий вид продукції; знизити ціни на продукцію або 

послуги; використати засоби ефективних маркетингових комунікацій; 

збільшити кількість торгових представників і т. п.  

Одним із найефективніших чинників підвищення 

конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах є 

впровадження інновацій.  

В класичному визначенні Шумпетера Й. є п'ять видів інновацій: 1) 

інновації, наслідком яких є виробництво нового продукту, що має якісно 

нові особливості по відношенню до існуючих; 2) новий підхід до 

комерційного використання продукції, без суттєвої зміни технології її 

виробництва; 3) вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, 

чи існував цей ринок раніше чи ні; 4) використання нових джерел 

сировини і напівфабрикатів; 5) зміна організаційних та інституційних 

форм, наслідком чого може бути, наприклад, створення монопольного 

положення або ослаблення монопольної влади іншого підприємства [4, 

c. 158-159]. 

Лідером серед країн за показником високої  продуктивності праці є 

США, аутсайдером – Конго. Нажаль, Україна поступається у цьому 

рейтингу усім країнам Східної Європи і навіть деяким африканським, 

зокрема, Марокко, Тунісу та Єгипту. Згідно дослідженням Міжнародної 

організації праці, Україна за цим показником знаходиться тільки на 89-м 

місці з 121 можливих [5].  

Як свідчать результати проведених досліджень, причинами низької 

продуктивності праці на вітчизняних підприємствах є: недосконалий 

рівень організації та нормування праці, що призводить до 

неефективного використання трудового потенціалу; відсутність 

належного нормування праці, що не забезпечує одночасне зростання 

продуктивності та заробітної плати і призводить до втрати зв’язку 

заробітної плати з кінцевими результатами праці. Головною причиною 

низької продуктивності праці, на нашу думку, є технологічна 

«відсталість» більшості вітчизняних підприємств. Також зростанню 

продуктивності праці перешкоджає висока ступінь монополізації 

економіки і зарегульованість бізнесу. 

Для підвищення продуктивності праці на кожному підприємстві 

необхідно вживати заходи, які, з одного боку, сприятимуть поліпшенню 

результатів роботи самого підприємства (організації, установи), а з 
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іншого – сприятимуть подоланню негативних наслідків економічної та 

фінансової кризи, зміцненню економіки держави та підвищенню рівня 

життя населення. 
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Вступ 

Зростання рівня бідності населення України, погіршення соціально-

економічних умов людського розвитку по завершенні бойових дій на 

сході України можуть посилити міграцію, зокрема, тієї частини 

населення, у якої сформовані військові компетентності, а також 

призвести до створення приватних військових компаній в Україні, які 

надаватимуть послуги службово-бойової діяльності іншим державам, 

що цього потребуватимуть. 

Щоб мати цілісне уявлення про закономірності й сутнісні 

характеристики міжнародної міграції людей з сформованими 

військовими компетентностями в умовах загострення глобальних 

проблем війн, збройних конфліктів та тероризму, доцільно розглянути 

генезис об’єкта дослідження через призму теорій глобалізації, 

міжнародних економічних відносин, міжнародної і національної 

безпеки, суспільних благ, демографії, соціальної економіки та політики, 

а також розкрити сутність регулювання зайнятості у військових 

формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення, що 

дасть можливість вирішувати зазначені проблеми.  

mailto:medvidmm@ukr.net
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 Мета і завдання дослідження 

Теоретичні та практичні аспекти міжнародної трудової міграції 

розглядали такі вітчизняні науковці як О. Білик, Н. Ваврищук, 

О. Гаврилюк, О. Грішнова, С. Іяд, О. Кислицина, Е. Лібанова, 

І. Майданік, І. Ольшевська, О. Пелех, О. Позняк, А. Самойленко, 

М. Стасюк та інші. Безпосередньо регулюванню міжнародної міграції 

присвячені праці таких учених як М. Бублій, Е. Дробко, Н. Тиндик, 

О. Малиновська та інших. Різні аспекти формування і розвитку 

людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності 

вивчає М. Медвідь [1-5]. 

Незважаючи на важливість і цінність наукових праць учених, 

міжнародна міграція людей з сформованими військовими 

компетентностями в умовах загострення глобальних проблем війн, 

збройних конфліктів та тероризму залишається недостатньо 

дослідженою. Цим і зумовлено вибір теми, визначення мети, задач, 

об’єкта, предмета і логіки дослідження. 

Метою дослідження є теоретичне узагальнення міжнародної міграції 

людей з сформованими військовими компетентностями в умовах 

загострення глобальних проблем війн, збройних конфліктів та 

тероризму а також розробка науково-методичних основ ефективного 

регулювання у цій сфері.  

Згідно із зазначеною метою та відповідно до логіки дослідження 

поставлено і вирішено комплекс завдань:  

– дослідити такі явища як війни, збройні конфлікти та тероризм а 

також їх глобальні імперативи;  

– уточнити сутність дефініції «міграція людей з сформованими 

військовими компетентностями»; 

– визначити зміст, особливості, напрямки та наслідки міжнародної 

міграції людей з сформованими військовими компетентностями в 

умовах загострення глобальних проблем війн, збройних конфліктів та 

тероризму  

– удосконалити класифікацію форм міжнародного руху людських 

ресурсів; 

– дослідити регулятивну інституалізацію міжнародної міграції людей 

з сформованими військовими компетентностями;  

– виявити ключові чинники при прийняття рішення про міграцію 

людей з сформованими військовими компетентностями;  

– обґрунтувати закономірності розвитку міжнародної міграції людей з 

сформованими військовими компетентностями;  

– концептуалізувати державну економічну політику регулювання 

міжнародної міграції людей з сформованими військовими 

компетентностями в умовах загострення глобальних проблем війн, 

збройних конфліктів та тероризму.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA$
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Об’єктом дослідження є процеси міжнародної міграції людей.  

Предметом дослідження постають умови, чинники та форми 

міжнародної міграції людей з сформованими військовими 

компетентностями.  

Інформаційну базу для проведення такого дослідження становитимуть 

звіти й аналітичні публікації міжнародних організацій, нормативно-

правові акти України, дані державної служби статистики України, 

нормативно-правові акти й офіційні статистичні матеріали країн, 

закордонні та вітчизняні періодичні видання, публікації досліджень 

провідних вітчизняних та закордонних вчених.  

Взаємовигідна міжнародна співпраця 

В умовах відсутності достатніх умов у державі соціального захисту 

людей з сформованими військовими компетентностями (учасників 

бойових дій) важливого значення набуває розроблення та реалізація 

механізму соціального захисту людей з сформованими військовими 

компетентностями, який базується на взаємовигідній міжнародній 

співпраці. 

Такий механізм був розроблений та запропонований головою 

Чернігівської обласної ради 6 скликання Миколою Вікторовичем 

Звєрєвим та його елементи реалізовані у діяльності Міністерства 

оборони Республіки Латвія у вигляді проекту співпраці між державними 

інституціями та громадськими організаціями України і Латвії. 

Вигодами для держав реалізації даного проекту були: 

для України – надання допомоги учасникам бойових дій (колишнім 

військовослужбовцям) у питаннях соціального захисту, зокрема їх 

реабілітації та працевлаштування; 

для Латвії – отримання досвіду у вирішені питань соціального захисту 

учасників бойових дій та отримання найманих працівників з 

сформованими військовими компетентностями й досвідом бойових дій, 

які успішно використовуються у професійній підготовці 

військовослужбовців військових формувань Латвії. 

В грудні 2016 року на запрошення Міністерства оборони та 

Національної гвардії Латвії делегація учасників бойових дій з України 

перебувала у шести військових округах Латвії. У розрізі візиту були 

реалізовані пропозиції М. В. Звєрєва у вигляді заходів щодо надання 

всебічної соціальної допомоги колишнім військовослужбовцям за участі 

як державних, так і громадських організацій обох країн. 

За результатами співробітництва України і Латвії з питань 

соціального захисту учасників бойових дій:  

декілька осіб пройшли реабілітацію в медичних закладах, 

реабілітаційних центрах та санаторно-курортних закладах;  
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декілька осіб працевлаштовано у підрозділах військових формувань та 

цивільних підприємствах різних галузей економіки Латвії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

теоретико-прикладних основ регулювання міжнародної міграції людей з 

сформованими військовими компетентностями. Основні рекомендації та 

розробки дослідження упроваджено у практичну діяльність 

Міністерства оборони Республіки Латвія 

Висновок 

У статті звертається увага читачів на малодосліджену проблему 

міжнародних економічних відносин – загострення глобальних проблем 

війн, збройних конфліктів та тероризму, наслідками якої є міжнародна 

міграція людей з сформованими військовими компетентностями. 

Визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження. 

Підкреслюється важливе значення створення взаємовигідної  

міжнародної  співпраці  між країнами та наводиться приклад результатів 

такої співпраці між Україною та Латвією. 
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The article reveals the features of stress-interview as an innovative method of 

personnel selection, describes some ways of its conduct, outlines the scope of 

application. 

Ключові слова – стрес-інтерв’ю, рекрутер, стресостійкість, кадровий ресурс. 

 

Сучасний етап економічного розвитку потребує підвищення 

ефективності управління підприємством на основі використання всіх 

його ресурсів, серед яких важливе місце належить персоналу і потребує 

визначення нових підходів та методів. Персонал у всьому світі 

розглядають як найцінніший виробничий ресурс і є важливою 

рушійною силою економічного розвитку. Для суб’єктів господарювання 

першорядною метою є забезпечення стабільними кадровими ресурсами, 

які відповідають професійним та кваліфікаційним вимогам та мають 

потенціал для подальшого внутрішнього професійного розвитку. Для 

забезпечення цієї мети потрібно застосовувати інноваційні методи 

підбору персоналу. Ефективний добір кадрів являє собою одну з форм 

попереднього контролю якості людських ресурсів. 

Стрес-інтерв’ю – це специфічний метод підбору персоналу, що 

характеризується нестандартністю проведення співбесіди, значним 

розумовим і психічним навантаженням для претендентів й спрямований 

на визначення рівня стресостійкості, логічності мислення, швидкості 

реагування на змінення ситуації у кандидата. Мета його проведення 

полягає у створенні для претендента таких стресових ситуацій, які в 

майбутньому матимуть місце під час його роботи на певній посаді та 

проаналізувати, наскільки успішно він впорався б із ними [2]. 

Даний метод підбору персоналу застосовується для тих кандидатів, в 

яких умови праці передбачають можливість виникнення стресових і 

конфліктних ситуацій. Під час проведення стрес-інтерв’ю менеджер з 
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підбору персоналу намагається маніпулювати поведінкою 

співрозмовника з метою перевірки стресостійкості фахівця, оцінки його 

вмінь працювати в справжніх конфліктних ситуаціях, які можуть 

виникнути в майбутній роботі. У процесі бесіди кадровий фахівець, що 

володіє спеціальними навиками ведення агресивних діалогів, провокує 

претендента на вимушену реакцію. В основному стрес-інтерв'ю 

використовується для виявлення таких якостей, як стресостійкість, 

врівноваженість, вміння правильно реагувати в нестандартних 

ситуаціях, підбирати аргументи для обгрунтованої відповіді. Інтерв'ю 

досить складне для проведення, особистісно орієнтоване, але абсолютно 

необхідне для підбору персоналу на складні посади, пов'язані з 

активним спілкуванням. 

Як окремий метод підбору персоналу стрес-інтерв’ю зустрічається 

рідко. Частіше стресові питання застосовують на одному з етапів 

звичайної співбесіди. У складніших ситуаціях використовують систему 

співбесіди в незручних для претендента умовах [3]. Найчастіше стрес-

інтерв’ю проводять з фахівцями таких професій, як керівники, 

менеджери з персоналу та реклами, офіс-менеджери, менеджери 

торгового залу, касири-операціоністи, журналісти та репортери тощо. 

Застосовувані під час стрес-інтерв'ю методи можуть бути різними. 

Вперше такі технології були застосовані в середині XX століття для 

перевірки працівників військових відомств, поліції і пожежників. 

В Україні конфліктні співбесіди стали проводити відносно недавно, і 

до них донині у багатьох фахівців досить неоднозначне ставлення. Деякі 

рекрутери стверджують, що такий спосіб тестування дійсно допомагає 

дізнатися про сильні і слабкі сторони кандидата, інші вважають, що 

використання стрес-інтерв'ю – це неповага до учасників процесу.  

Основними методами стрес-інтерв’ю є запізнення рекрутера до 

початку співбесіди, його важке мовчання, спроби нескінченно говорити 

і не давати вам вставити слово, безтактні питання і інше. 

Запізнення є найкращою перевіркою того, наскільки сильно кандидат 

зацікавлений в отриманні вакансії, на яку він претендує. У цьому 

випадку застосовується навмисна затримка часу початку співбесіди, 

більш ніж на 15 хвилин. Штучне створення ситуацій перешкод, які 

збивають  пантелику, допомагає виявити чи зможе потенційний 

кандидат на посаду продовжувати з переговори з замовником навіть 

тоді, коли той без кінця відволікається; чи зможе він відновити в будь-

який момент бесіду, підхопити обірвану думку;  яким чином людина 

реагує на прояви неповаги до себе і на постійний дефіцит часу, адже в 

процесі роботи з цим все одно доведеться зіткнутися. 

Метод «тяжкого мовчання» передбачає  штучне затягування пауз в 

розмові. Дана поведінка  дозволяє зрозуміти те, чи може кандидат на 

посаду вчасно підтримати розмову навіть тоді, коли співрозмовник 
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критично налаштований по відношенню до нього, або занадто 

зайнятий.  

Штучно створена ситуація, коли неможливо вставити своє слово в 

монолог людини, що проводить співбесіду, дозволяє визначити, 

наскільки є здатність налагодити контакт навіть з дуже складним 

клієнтом.  

Роботодавець під час співбесіди намагається знайти найбільш слабкі 

сторони претендента і тиснути на них. Наприклад, може запитати, з чим 

не вдавалося впоратися на попередній роботі, про причини, за якими 

колишній роботодавець міг бути не задоволений роботою. Це одночасно 

і перевірка самооцінки здобувача, і його здатності до проведення 

самопрезентації (адже здобувачеві доведеться, при успішному 

проходженні такого інтерв'ю, стати обличчям компанії).  

Спровокувати на конфліктта поставити в незручне становище 

рекрутер може провокаційними або безтактними питаннями, 

розпитуванням про особисте життя. 

По завершенні співбесіди роботодавець повідомляє претенденту на 

зазначену посаду про те, що він піддавався тестуванню і про те, 

наскільки успішно пройшло таке стрес-інтерв'ю. 

Отже, стрес-інтерв’ю виступає як специфічний інноваційний вид 

добору персоналу,  що  є особистісно-орієнтованим та покликаний 

виявити стресостійкі  якості кандидата на посаду.  
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Determined the basic parameters of young specialists competitiveness in the labor 

market. Considered the influence of quality and education level on the 

competitiveness of young specialists. Analyzed the current state of the labor market 

in Ukraine (youth segment). There were proposed measures to improve the 

interaction of the labor market and the market of educational services. 

Ключові слова – ринок праці, параметри конкурентоспроможності фахівця, 

якість освітніх послуг, система освіти, зайнятість молоді, попит на ринку праці . 

Вступ 
В умовах нестабільної української економіки, обтяженої гострою 

політичною кризою та військовими діями на сході країни проблема 

конкурентоспроможності молоді на ринку праці зайняла важливе місце 

у сучасних наукових дослідженнях. Молоді фахівці формують 

майбутній потенціал країни, однак на сьогодні саме вони мають значні 

труднощі в процесі переходу від освіти до самостійного трудового 

життя. Соціально-економічна нестабільність у країні вимагає 

збалансованого розвитку ринків праці та освітніх послуг, формування 

інноваційної моделі економіки, важливу роль в якій повинні відігравати 

молоді конкурентоспроможні фахівці. 

Основний виклад матеріалу 
Глобальна економічна криза загострює ситуацію і на ринку праці, 

зокрема найбільш проблемною його часткою залишається молодіжний 

сегмент. Молодь найбільш гостро відчуває соціальні, психологічні та 

економічні наслідки безробіття, оскільки поряд з нею активно діють 

представники інших вікових груп економічного активного населення.  

Найбільш значущими параметрами конкурентоспроможності молодих 

фахівців на ринку праці є [1]:  

- освітньо-професійний рівень, інтелектуальний та творчий потенціал, 

який охоплює рівень та якість здобутої професійної освіти, її 

відповідність потребам економіки, професіоналізм, нагромаджений 

інтелектуальний потенціал, творче відношення до праці; 

- професійну мобільність працівника, його здатність і готовність до 

освоєння нових професійних знань, підвищення кваліфікації, до пошуку 
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більш привабливого ринку праці, але і в рамках національного та 

міжнародного ринків праці; 

- економічне становище, рівень життя, що забезпечує доступ до 

якісної освіти, охорони здоров’я, дає змогу здійснювати більш тривалий 

пошук відповідного робочого місця тощо. 

Основними чинниками низької конкурентоспроможності сучасної 

молоді на ринку праці вважаємо невідповідність рівня та якості 

отриманої освіти професійним обов'язкам, відсутність досвіду роботи. 

Загострюють ситуацію і нестабільність на ринку праці, невизначеність 

трудових відносин, невідповідність пропозицій роботодавців запитам 

молоді, яка характеризується надзвичайно динамічними соціальними 

потребами і обмеженістю ресурсів. 

В умовах трансформаційних перетворень наростає комплекс проблем, 

пов'язаний з кадровим забезпеченням економіки України і діяльністю 

системи освіти, оскільки інформаційне суспільство вимагає якісно нової 

освітньої системи, модернізованої та адаптованої до сучасних умов 

ринку праці. 

За даними державної служби зайнятості (табл.1) найбільшу потребу 

відчувають роботодавці у працівниках робітничих професій, зокрема: 

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, складання устаткування та машин – 17,9 

тис. осіб та кваліфіковані робітники з інструментом – 13,2 тис. осіб. 

Таблиця 1. 

Потреба роботодавців у працівниках за професійними групами  

у 2017 році
1
 [4] 

  

січень – березень січень – червень 

тис. 

осіб 

у % до 

відповідного 
періоду 2016р. 

тис. 

осіб 

у % до 

відповідного 
періоду 2016р. 

Потреба у працівниках, усього 73,5 147,4 66,5 163,0 

  у тому числі 
    

законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, менеджери (управителі) 
4,4 144,0 4,5 157,1 

професіонали 6,4 132,9 6,5 150,0 

фахівці 5,8 140,5 6,0 136,8 

технічні службовці 2,8 151,2 3,3 184,8 

працівники сфери торгівлі та послуг  11,0 169,0 10,1 153,8 

кваліфіковані робітники сільського та 
лісового господарств, риборозведення 

та рибальства 

2,7 122,8 1,0 130,8 

кваліфіковані робітники з 
інструментом 

13,2 157,4 13,4 165,4 

робітники з обслуговування, експлуа-

тації та контролювання за роботою 

технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин 

17,9 139,7 11,8 184,3 

найпростіші професії 9,3 152,5 9,9 176,3 
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1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Аналіз сучасного стану ринку праці та ринку освітніх послуг свідчить 

про відсутність між ними взаємозв’язку та взаємодії. Необхідність 

співпраці вузів і підприємств-роботодавців, основних споживачів 

кадрів, є на сьогодні особливо важливим завданням, оскільки від їх 

конструктивного партнерства залежати якість і конкуренто-

спроможність вищої освіти. Партнерство вузів і роботодавців сприяє 

зміцненню конкурентних переваг регіону як центру інтелектуальних 

ресурсів і людського капіталу, розвитку інноваційних форм 

підприємництва та зміцненню економіки регіону. 

Однією з головних ознак конкурентоспроможності молодого фахівця 

вважаємо відповідність вимогам підприємств-роботодавців. Саме тому 

система нових професійних й освітніх стандартів повинна будуватися з 

урахуванням вимог підприємств-роботодавців і задоволення запитів 

регіонального ринку праці до переліку напрямів підготовки і 

компетенцій молодих фахівців. Одними з перспективних напрямків 

діяльності вузів повинні стати дослідження перспектив розвитку і 

тенденцій ринку освітніх послуг у сфері вищої професійної освіти, а 

також проведення маркетингових досліджень споживачів освітніх 

послуг вищих навчальних закладів та суб'єктів ринку праці регіону.  

В даний час одним із важливих завдань в системі вищої професійної 

освіти є розробка науково-методичного забезпечення процесу 

управління якістю освіти на основі аналізу його розвитку, моніторингу, 

прогнозування і використання маркетингового підходу.  

Актуальним завданням стає дослідження власної конкурентоспро-

можності через вивчення різних аспектів роботи молодих фахівців, в 

тому числі за отриманою спеціальністю, існуючих стратегій 

працевлаштування, чинників вибору місця і умов праці, а також 

формування напрямків для максимального зближення системи освіти і 

ринку праці, тобто випускника і роботодавця. 

В умовах соціально-орієнтованого ринку праці необхідним є розробка 

соціально-економічної моделі забезпечення конкурентоспроможності 

молоді на ринку праці, яка включатиме такі функціональні підсистеми: 

підсистема прогнозування та планування розвитку молодіжного ринку 

праці, підсистема організації збалансованості ринку освітніх послуг та 

ринку праці, підсистема мотивації до праці, зайнятості та 

підприємництва та підсистема контролю молодіжного ринку праці [2].  
Функціональна підсистема організації збалансованості ринку освітніх 

послуг та ринку праці передбачає:  

- зменшення рівня відокремленості ринку освітніх послуг та ринку 

праці;  
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- сприяння тісній співпраці навчальних закладів, роботодавців та 

держави в аспекті відповідності пропозиції молодих фахівців з попитом 

на ринку праці;  

- сприяння популяризації спеціальностей, які характеризуються 

більшою вірогідністю подальшого працевлаштування;  

- використання науково-обґрунтованих прогнозів потреб фахівців і 

співставлення їх з попитом на ринку праці в коротко- та довгостроковій 

перспективі.  

Удосконалення системи освіти та професійної підготовки є важливим 

чинником підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці. 

Процес формування конкурентоспроможного фахівця в сучасних 

умовах повинен ґрунтуватися на багатогранному співробітництві 

освітніх установ і бізнесу на основі спільно розроблених освітніх 

програм, профілів підготовки з чітко продуманими і сформульованими 

цілями навчання і характеристикою компетенцій випускника. 

Ефективним могло б стати створення в закладах професійної освіти 

модельних підприємств чи організацій, де молодь змогла засвоювати 

практичні навички роботи. 

Висновок 
Сучасне інформаційне суспільство вимагає удосконалення системи 

освіти для забезпечення підвищення якості освітніх послуг, що ц свою 

чергу сприятиме підвищенню конкурентоспроможності молоді на ринку 

праці України. Подальших досліджень потребують проблеми 

вимірювання і оцінки конкурентоспроможності молоді на ринку праці, 

розроблення комплексу заходів взаємодії роботодавців і навчальних 

закладів з метою підвищення якості освітніх послуг. 
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The article states that in modern systems of intellectual resources 

management, it is envisaged to use subsystems such as knowledge management, 

intellectual capital management and the use of intellectual potential of business 

entities. Intellectual capital is considered as a system of relations that arise between 

market actors in the production, exchange, distribution and consumption of 

intellectual property. 

Organizational mechanism of intellectual capital management is considered 

as a set of elements (goals, functions, knowledge management structures, methods 

of intellectual capital management, criteria and methods for assessing the efficiency 

of management of intellectual capital) and objects of management (types of 

intellectual capital) and the interrelationships between them 

Ключові слова - інтелектуальний  капітал, інтелектуальний потенціал, 

управління знаннями, управління інтелектуальним капіталом, організаційний 

механізм управління  

Дослідження процесу формування, акумулювання й ефективного 

використання інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання 

сьогодні здобуває все більшу актуальність для реформування економіки 

й розробки соціально-економічної політики стимулювання розвитку 

економіки знань.  

Вирішення проблеми ефективного використання інтелектуального 

капіталу організацій пов'язано з такими найважливішими науковими і 

практичними задачами, як підвищення конкурентоспроможності 

підприємств, модернізація української економіки, ефективне 

використання інтелектуального потенціалу.  

Розвиток теоретичної думки в умовах розгортання економіки знань 

передбачають використання економічних, фінансових, соціологічних та 

інформаційних вимірів, як це відображено у теоріях: 

- теорії інтелектуального капіталу (Е. Брукінг, Т. Стюарда)[1]; 

- теорій інформаційного етапу розвитку економіки (П. Друкера, В. 

Хайєка, А. Чухно)[5]; 

- розвитку теорії інтелектуального потенціалу (Л. Мельника, 

І.Мойсеєнко)[3]; 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=E2FM9We5JWvIQuiZE4cifoC_9u1L9AiT9hN
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- управлінських теорій використання інтелектуального капіталу 

(О.Кендюхова, В.Петренко)[2]. 

Узагальнюючи проведений попередній аналіз рівня дослідження 

проблеми використання інтелектуального капіталу необхідно зробити 

наступні висновки:вплив інформаційно-інтелектуальних чинників на 

результативність функціонування окремих економічних суб'єктів і на 

економічне зростання в цілому має особливий характер і постійно 

зростає у міру розвитку економіки знань і ускладнення механізмів 

взаємодії ринкових суб'єктів; найбільш розробленими напрямами в 

теоретико-методологічному плані є дослідження, що вивчають вплив 

окремих інформаційно-інтелектуальних чинників на результативність 

функціонування підприємств та організацій в рамках концепції 

людського капіталу та теорії економічних потенціалів; проблеми 

формування інтелектуальних активів як сукупності всіх інформаційно-

інтелектуальних чинників розвитку (людські ресурси, техніко-

технологічний потенціал, патенти, ліцензії, «ноу - хау» різного 

характеру, організаційна (корпоративна) культура, торгова марка, 

репутація фірми і т.і.) активно обговорюються останнім часом в 

науковій і науково-практичній літературі, проте механізми формування 

і використання таких активів, а також ступінь їх впливу на ефективність 

функціонування організацій вимагають глибшого теоретичного 

осмислення та методичної формалізації. 

Оскільки існуючі підходи не відображають сучасних особливостей 

розвитку інтелектуального капіталу, його поелементної структуризації, 

методології функціонування в умовах розвитку економіки знань 

пропонується для розробки механізму управління інтелектуальним 

капіталом  поділити його на окремі складові елементи з подальшим 

групуванням за однорідними ознаками, тобто здійснити його 

структуризацію та класифікацію елементів. Структурно 

інтелектуальний капітал суб'єктів господарювання (ІК) складається з 

таких складових: людський капітал (ЛК), організаційний капітал (ОК), 

ринковий капітал (РК), інноваційний капітал (ІнК), інформаційний 

капітал (ІфК): 

   ІК = ЛК + ОК + РК + ІнК + ІфК, 

Запропоноване поняття структури інтелектуального капіталу містить 

ряд особливостей:інтелектуальний капітал – це складна сукупність 

інтелектуальних ресурсів, які важко ідентифікувати та оцінити 

(компетенції, структурні та ринкові ресурси); інтелектуальний капітал 

відображає конфігурацію інтелектуальної власності; інтелектуальні 

ресурси (знання) як засоби створення нової вартості містяться на 

перетині внутрішнього потенціалу суб'єктів господарювання та 

споживчих потреб ринку; інтелектуальний капітал має характер 

найбільш довгострокового активу, які якісно розвиваються, а 
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ефективність їх використання постійно зростає; об’єднання складових 

інтелектуального капіталу (людський капітал, структурний капітал, 

ринковий капітал, інновації) на основі системи управління знаннями 

дозволяє досягти синергетичних ефектів використання його 

інтелектуального потенціалу[1,3]. 

Теорія  інтелектуального капіталу як окремої наукової концепції є 

закономірним наслідком розвитку економічної, соціальної та 

управлінської думки під впливом факторів техноглобалізму [1,4,5]. Як 

економічну категорію інтелектуальний капітал пропонується розглядати 

як систему  відносин, що виникають між суб’єктами ринку з приводу 

виробництва,  обміну, розподілу та споживання  потенціалу 

інтелектуальних ресурсів та використання інтелектуальної власності на 

нематеральні активи. Інтелектуальний потенціал – це можливості 

розвитку та інноваційного використання складових інтелектуального 

капіталу: людського капіталу, структурного та ринкового капіталу, 

інтелектуальної власності. Виходячи з цих особливостей використання 

інтелектуального капіталу на рис.1 відображено  зв’язок 

інтелектуальних ресурсів, інтелектуального капіталу, інтелектуального 

потенціалу.  

 
Рис. 1. Взаємозв’язок категорій інтелектуального капіталу, потенціалу 

та ресурсів бізнесу 

 

В сучасних системах управління інтелектуальними ресурсами 

суб’єктів господарювання передбачається використання підсистем типу 

управління знаннями з елементами управління інтелектуальним 

капіталом суб’єктів господарювання( яка  дає значні економічні та 

соціальні ефекти за рахунок енергетики структурного та  

інформаційного поєднання ресурсів) та інтелектуально креативних 

систем управління людським капіталом, які передбачають діагностику 

персоналу та напрямки розвитку[4,5].  

Процес управління інтелектуальним капіталом суб’єктів 

господарювання  розглядається як система трьох взаємодоповнюючих 

підсистем, визначених за принципами: функціональності, прийняття 

рішень, інформаційності. Для формування бази знань про суб’єкти 
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господарювання пропонується використати як універсальні знання 

макро та мікроекономічних теорій так і соціотехнічні аспекти діяльності 

суб’єктів господарювання. База знань в менеджменті суб’єктів 

господарювання повинна бути побудована на дослідженні двох галузей 

знань: об’єктної та проблемної. Нова концепція побудови системи 

управління знаннями повинна відображати зв’язок між основними 

процесами суб’єктів господарювання: праця, навчання, організація[2].  

З системного погляду, організаційний механізм управління 

інтелектуальним капіталом розглядається як сукупність елементів 

(цілей, функцій, структури управління знаннями, методів управління 

інтелектуальним капіталом,  критеріїв та методів оцінки ефективності 

управління інтелектуальним капіталом) і об'єктів управління (типів та 

видів інтелектуального капіталу та взаємозв’язків між ними [1,3]. 

Головне завдання організаційного механізму управління 

інтелектуальним капіталом - забезпечити його ефективне використання 

і розвиток. Диференціація основної функції, перехід до окремих завдань 

є найважливішим методологічним питанням. Призначення 

організаційного механізму управління інтелектуальним капіталом 

повинне полягати у: 

 формуванні системи управління інтелектуальним капіталом 

суб’єктів господарювання і забезпеченні її адекватності існуючим 

зовнішнім і внутрішнім умовам діяльності суб’єктів 

господарювання;  

 забезпеченні ефективного функціонування інтелектуального 

капіталу;  

 відтворенні інтелектуального капіталу;  

 раціональному використанні всіх підвидів інтелектуального 

капіталу;  

 реалізації стимулів, спрямованих на ефективне використання і 

відтворення інтелектуального капіталу;  

 створенні нормативної бази управління інтелектуальним капіталом з 

метою обґрунтування управлінських рішень, які приймаються;  

 розподілі обов'язків між суб'єктами управління інтелектуальним 

капіталом[3].  

Основні положення побудови організаційного механізму управління 

ІК є такими:  

теоретичною базою побудови системи управління знаннями є 

методологія формування інтелектуального капіталу та використання 

потенціалу інтелектуальних активів суб’єктів господарювання;  

визначення структури систем управління знаннями як сукупності 

різного рівня знань відповідно до інтелектуального капіталу та 

ключових компетенцій суб’єктів господарювання;  
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розробка методик дослідження і процедур ідентифікації елементів 

системи управління знаннями та оцінки стану інтелектуального капіталу 

і рівня інтелектуального потенціалу;  

системна методологія розвитку потенціалу інтелектуальних активів 

організації на основі діагностики та оцінки їх стану;  

моделювання створення нових знань та  інновацій управлінського 

типу;  

вироблення критеріїв оцінки ефективності управління знаннями. 

В організаційному механізмі розрізняють три підходи до побудови 

підсистеми управління знаннями(УЗ). Персоніфікований підхід до 

побудови системи УЗ означає, що головне– це лише інфраструктура. 

Цей підхід передбачає безпосереднє спілкування між працівниками, 

виявлення та передачу неформальних знань на зборах, тренінгах та 

нарадах. Крім цього, створюються умови для передачі передового 

досвіду та вироблення нових системних знань. Основне завдання такої 

підсистеми УЗ – виявлення, зберігання та використання знань 

персоналу. 

 Технологічний підхід до побудови підсистеми УЗ використовується 

для великих підприємств, які нагромадили великий обсяг даних про 

виробництво, постачальників та клієнтів, що розміщені у різних 

функціональних підрозділах, але дані відрізняються від знань точністю. 

Знання – це точна інформація з даної проблеми. Система, яка здатна 

сформувати відповідь на запит, – це і є система управління знаннями з 

єдиним інформаційним простором, у якій для кожного управління 

визначається коло потреб, права доступу, параметри пошуку та ключові 

компетенції.  

Навчальний підхід до впровадження підсистеми УЗ передбачає 

організацію комунікацій, направлених на оновлення існуючих знань та 

формування нових для своєчасного розв’язування правильних задач. 

Тобто підсистема УЗ дозволяє розробляти стратегію, яка відображається 

у постановці правильних задач та ефективному їх розв’язанні. 

Використання УЗ дозволяє виробляти нові колективні знання 

(компетенції) і перетворювати їх в інтелектуальний капітал та 

використовувати потенціал. Для відповіді на питання про можливості 

інтелектуального капіталу (ІК) необхідне детальне вивчення структури 

знання суб’єктів господарювання і методів їх використання, що також 

забезпечить розуміння існуючих і потенційних майбутніх їх 

можливостей. При цьому можливості  можуть бути виражені через 

інструментарій, що забезпечує фільтрацію інформації і асиміляцію 

нових знань з попереднім знанням, та перетворення цих знань в 

комерційні результати на основі ключових компетенцій. 

Формування організаційно-економічного механізму управління 

інтелектуальним капіталом як системи управління повинне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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здійснюватися на науково обґрунтованих принципах. Перелік загальних 

принципів формування інтелектуального капіталу представлений в 

таблиці. 

Механізм управління інтелектуальним капіталом зв'язує у часі 

функціонування цілого ряду інтелектуальних ресурсів. Інтеграція 

механізму управління інтелектуальним капіталом із загальним 

господарським механізмом суб’єктів господарювання, стратегією його 

розвитку і поточними завданнями є можливою лише за умов 

стратегічного, тактичного та оперативного планування. 

Управління  інтелектуальним капіталом з системного погляду  

передбачає використання взаємодоповнюючих підсистем, визначених за 

принципами: функціональності, прийняття рішень, інформаційності.  

Таблиця  

Принципи формування механізму управління 

 інтелектуальним капіталом 

Принципи управління Ознаки функціонування 

Цільової суміщеності допускає створення цілеспрямованої системи 
управління, в якій усі її елементи складають 
єдиний механізм, спрямований на вирішення 
загального завдання 

Безперервності та 
надійності 

створення таких організаційно-економічних 
умов, за яких досягаються стабільність і 
безперервність ефективного функціонування 
інтелектуального капіталу. 

Планомірності означає, що система управління має бути 
націлена на вирішення не тільки поточних, 
але й довгострокових завдань розвитку 
інтелектуального капіталу 

Динамізму механізм управління повинен мати високу 
адаптивність до вимог зовнішнього і 
внутрішнього середовища 

Ефективності 
управління 

пов'язаний з можливістю використати безліч 
варіантів досягнення однієї й тієї самої мети, і 
завдання полягає в тому, щоб вибрати з них 
найкращий 

Наукової 
обґрунтованості 
методів управління 

методи, форми і засоби управління 
інтелектуальним капіталом мають бути 
науково обґрунтовані та перевірені на 
практиці. 

Складено авторами  

 

Для формування бази знань про суб’єкти господарювання 

пропонується використати як універсальні знання макро та 

мікроекономічних теорій так і соціотехнічні аспекти діяльності 
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суб’єктів господарювання, а менеджмент суб’єктів господарювання 

повинен бути націленим на дослідження двох галузей:  об’єктної та 

проблемної з врахуванням знання про зовнішнє середовище та знання 

про внутрішнє середовище функціонування, які є основою когнітивного 

менеджменту. 

Позитивний управлінський синергізм управління інтелектуальним 

капіталом суб’єктів господарювання визначають такі фактори: 

структура інтелектуального капіталу, підсистема управління знаннями, 

рівень використання інтелектуальної власності,організаційний механізм 

управління інтелектуальним капіталом та використанням потенціалу.  

Висновки. 
Таким чином, організаційний механізм управління інтелектуальним 

капіталом розглядається як система елементів (функцій, методів, 

принципів, факторів) та об'єктів (видів інтелектуального капіталу) 

управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу 

елементів управління на необхідний стан інтелектуальних ресурсів на 

основі використання системних принципів формування 

інтелектуального капіталу та побудови бази знань. Коли йдеться про 

організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним 

капіталом, економічна складова цього механізму полягатиме не тільки у 

методах, але й у цілях його функціонування. Функціонування 

організаційного механізму управління інтелектуальним капіталом 

передбачає використання функціональної та інформаційної бази знань, 

які відображають структуру інтелектуального капіталу суб’єкту 

господарювання та рівень використання знань. З організаційного боку 

підсистема управління знаннями впроваджується на основі комбінації 

персоніфікованого, навчального та інформаційного підходів. 

Підвищення ролі і значення інтелектуального капіталу у формуванні 

економіки нового типу визначає напрямки подальших досліджень, що 

стосуються визначення елементного складу інтелектуального капіталу, 

розробки методики і методів оцінки інтелектуального капіталу та 

інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання, вимірювання 

інтелектуального капіталу і його результатів, оцінки його вкладу у 

виробничий процес і можливість включення його у стратегічне і 

оперативне управління суб’єктами господарювання. 
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The socio-economic consequences of increasing the minimum wage level are 

analyzed. The main attention is focused on the projected growth of unemployment 

at various models of the labor market and the development of the inflation process 

as a result of state interference in the process of pricing at the labor market. It is 

emphasized on the ambiguity of the effect of minimum wage growth on relative 

poverty and state of public finances in economy. 

Ключові слова − мінімальна заробітна плата, еластичність попиту на працю, 

інфляція попиту, інфляція витрат, безробіття, рівень бідності. 

 

Законодавче встановлення мінімальної заробітної плати (МЗП) 

передбачає заборону оплати праці нижче визначеного рівня і покликане 

підтримати доходи низькооплачуваних найманих працівників. 

Позитивним аспектом підвищення МЗП є зростання доходів та 

зменшення рівня бідності в країні, а також те, що вона стимулює 

безробітних активніше займатися пошуками роботи, аніж існувати на 

соціальні виплати та допомоги.  

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні викликало гостру 

полеміку в суспільстві. Опоненти підвищення МЗП наголошують на 

неминучості зростання рівня безробіття та розгортанні інфляційного 

процесу в країні.  

Вплив мінімальної заробітної плати на функціонування ринку праці 

значною мірою залежить від рівня конкурентності останнього та від 

того, чи володіють працедавці ринковою владою над заробітною 

платою. На конкурентному ринку праці заробітна плата дорівнює 

граничному продукту праці, а вільне її коливання збалансовує попит і 

пропозицію на цьому ринку. Встановлення ж МЗП на рівні, вищому від 

ринкового, спонукає фірми зменшувати попит на працю, передусім 
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некваліфікованих працівників, робота яких оплачується за 

мінімальними ставками. Водночас вища заробітна плата заохочує до 

збільшення пропозиції праці. Отже, на конкурентному ринку праці 

обов'язкова мінімальна заробітна плата знижує зайнятість і створює 

вимушене безробіття. Величина такого безробіття залежатиме від 

еластичності попиту на працю: що нееластичнішим є цей попит, тим 

менша кількість людей втрачатиме роботу. Іноді замість того, щоб 

звільняти працівників фірми можуть віддати перевагу скороченню часу 

їх роботи, полегшуючи для себе тягар зростання МЗП. 

На ринку праці з домінантною фірмою-наймачем, яка володіє 

відповідною купівельною (монопсонічною) силою, заробітна плата і 

кількість найманих працівників є нижчими за їх конкурентний рівень. 

Підвищення мінімальної МЗП на такому ринку (однак до рівня, 

нижчого за конкурентний) спричинятиме зростання зайнятості, 

пом’якшуючи негативний ефект монопсоністичної влади. Більша 

кількість найманих працівників матиме роботу, отримуючи вищу 

заробітну плату, тоді як роботодавець-монопсоніст втрачатиме частину 

свого прибутку. Оптимальний рівень мінімальної заробітної плати на 

такому ринку дорівнює конкурентному рівню заробітної плати, що 

максимізує зайнятість. 

Процес досягнення рівноваги на реальному ринку праці ускладнює 

відсутність досконалої еластичності попиту та пропозиції праці − 

відповідного часу та зусиль для працівників вимагає пошук роботи, а 

для фірм − винаймання відповідного рівня кваліфікації працівників. У 

моделях реального ринку праці результативність останнього (заробітна 

плата, кількість вакансій та кількість безробітних) визначають крива 

пропозиції вакансій, шкала заробітної плати та крива Беверіджа. Крива 

Беверіджа показує виявлену емпіричним шляхом обернену залежність 

між кількістю вакансій і рівнем безробіття. Існування вакантних 

робочих місць одночасно з наявністю значного безробіття може 

пояснюватись відсутністю відповідної інформації у працівників, 

низькою їх мобільністю або слабкою мотивацією адаптації до 

динамічних умов ринку праці. Розташування кривої Беверіджа щодо 

початку координат залежить від ефективності процесу узгодження 

пропозиції робочих місць і пропозиції праці. У такій моделі ринку праці 

встановлення мінімальної заробітної плати, що перевищує її 

рівноважний рівень зменшує прибуток фірм, відповідно вони 

відкриватимуть менше вакансій, а рівень безробіття зростатиме. 

Низка теоретичних положень акцентує на тому, що рівень безробіття 

в результаті встановлення чи підвищення мінімальної заробітної плати 

залежатиме від рівноважного рівня оплати праці до урядового 

втручання. Останній, зі свого боку, обумовлений, серед іншого, 
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можливістю працівників впливати на рівень заробітної плати, тобто 

ринковою владою трудових спілок. 

Якщо трудові спілки практично не володіють ринковою владою, 

працедавці одноосібно встановлюють оплату праці на низькому рівні, 

привласнюючи весь споживчий надлишок, а стимули безробітних до 

пошуку роботи є слабкими. Отже, на такому ринку зростання МЗП 

обумовлюватиме інтенсивніший пошук роботи та спричинятиме 

зростання рівня зайнятості. 

За протилежної ситуації, коли переговорна сила трудових спілок, а 

відтак і заробітна плата є високими, наймання додаткових працівників 

не генеруватиме додаткового прибутку для фірми. Отже, відкриття 

нових робочих місць стає витратним, і рівень безробіття є високим. За 

таких умов підвищення МЗП певною мірою розхолоджуватиме 

безробітних у пошуку роботи, оскільки вони прогнозують зменшення 

кількості вакантних робочих місць та усвідомлюють примарність надії 

працевлаштування [1]. 

Зауважимо, що питання розбалансованості ринку праці внаслідок 

підвищення МЗП різко актуалізується за умов економічної кризи. Під 

час піднесення економіки, навпаки, зі збільшенням попиту на вироблені 

товари і послуги фірми можуть наймати більше працівників, навіть за 

зростання рівня МЗП. 

Негативним соціально-економічним наслідком втручання держави у 

процес ціноутворення на ринку праці є істотний інфляційний тиск на 

ціни як з боку пропозиції, так і з боку попиту. Щоб компенсувати 

зростання витрат на робочу силу, фірми підвищуватимуть ціну на свою 

продукцію − інфляція витрат. Фактично відбувається перекладення 

тягаря зростаючих витрат на оплату праці на споживачів. Рівень цін 

може також зростати внаслідок збільшення сукупного попиту, 

обумовленого зростанням оплати праці − інфляція попиту.  

Зростання МЗП зазвичай збільшує кількість осіб, які працюють на 

чорному ринку (без оформлення трудової угоди), оскільки фірми 

прагнуть уникнути виплати законодавчо встановленого мінімуму 

оплати праці. Неофіційне працевлаштування та відсутність належно 

оформлених трудових відносин практично позбавляє працівників усіх 

соціальних та трудових гарантій, що істотно нівелює позитивний 

соціальний ефект підвищення МЗП. 

Деякі фірми можуть уникнути виплати МЗП на встановленому 

законодавством рівні, залучаючи, наприклад, працю іммігрантів чи 

дитячу працю, виплачуючи їм меншу заробітну плату.  

Попри те, що задекларованою метою підвищення МЗП є підтримання 

доходів найменш оплачуваних найманих працівників, воно має доволі 

обмежений вплив на подолання відносної бідності. Зокрема значна 

частина отримувачів МЗП може не перебувати за межею бідності та 
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отримувати доходи ще й інших джерел. Підвищення МЗП зазвичай не 

має істотного впливу на доходи найбідніших верств населення, яке 

здебільшого покладається не на заробітну плату, а на різноманітні 

виплати та допомоги. Велика сім’я з єдиним годувальником, який 

отримує заробітну плату, дещо вищу за мінімальну, також істотно не 

виграє від її підвищення, хоча реальний подушний дохід такої сім’ї є 

низьким. 

Дослідження канадських фахівців підкреслюють, що підвищення 

мінімальної заробітної плати може навіть збільшити відносну бідність 

через погіршення можливостей працевлаштування, особливо молодих 

людей, у сім’ях з низьким рівнем доходу. Ефективнішим інструментом 

збільшення доходів працівників з низькою оплатою праці вони 

вважають пільги з податку на індивідуальні доходи, які враховують 

сімейні обставини та місце проживання осіб і є менш витратними для 

держави [2].  

Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на державні фінанси 

є неоднозначним. З одного боку, це вимагатиме додаткових бюджетних 

ресурсів на оплату праці у державному секторі, однак, з іншого боку, 

низка податкових надходжень може орієнтуватись на рівень мінімальної 

заробітної плати і зростати з його підвищенням. Так, в Україні розмір 

мінімальної заробітної плати визначає величину єдиного податку для 

суб’єктів малого бізнесу, податку на нерухомість, соціальні внески та 

відрахування. Зростання рівня мінімальної заробітної плати обумовлює 

збільшення надходжень до пенсійного фонду, а також відповідне 

зменшення соціальних виплат, зокрема субсидій на житлово-комунальні 

послуги тощо.  

Результати низки досліджень виявляють ланцюговий ефект 

підвищення МЗП на макрорівні, а також те, що зростання заробітної 

плати може призвести до зростання продуктивності працівників [3]. Це 

підвищує ефективність економіки загалом і може не тільки запобігти 

звільненню працівників, а й стимулювати зростання рівня зайнятості. 

Отже, підвищення мінімальної заробітної плати може мати як 

позитивні, так і негативні соціально-економічні наслідки. Результуючий 

ефект використання такого інструменту державного втручання в процес 

ринкового ціноутворення залежатиме від багатьох чинників, зокрема 

особливостей ринку праці, прихованого інфляційного потенціалу 

економіки, структури доходів населення тощо. 
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Вступ 
Регулювання заробітної плати в Україні обумовлене нерівномірним її 

розподілом як у регіональному вимірі, так і за видами економічної 

діяльності. Величина заробітної плати є ключовим показником в оцінці 

соціального становища та стандартів життя населення країни. Якщо у 

2016 році співвідношення між найнижчим рівнем оплати праці та її 

середнім рівнем в України становить 0,54, то у сфері інфомраційних 

технологій цей показник дорівнює 1,8. Оскільки відсутність рівноваги 

на ринку праці є одним із чинників безробіття, то виникає потреба у 

детальному аналізі причин та наслідків нерівномірності розподілу 

заробітної плати між сферою інформаційних послуг та іншими галузями 

вітчизняної економіки. 

Особливості диференціації заробітної плати 
У 2016 році рівень оплати праці в Україні був одним з найнижчих 

серед європейських країн. У середньому розмір номінальної заробітної 

плати становив 2639 грн у 2011 році, 4207 грн – у 2015 році та 5187 грн 

– у 2016 році. 

У регіональному розрізі середньої заробітної плати бачимо, що 

найбільш високооплачуваним регіоном є м. Київ, де середня заробітна 
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плата у 2016 році становила 8586 грн на одного штатного працівника. 

Для порівняння у м. Тернополі цей показник становив 3731 грн, що у 

2,3 рази нижче рівня столиці країни. У Львівській області величина 

номінальної заробітної плати у 2016 році становила 4574 грн, область 

посідала за цим показником 9 місце серед 24 областей України. 

Динаміку розподілу середньої заробітної плати за регіонами України 

представлено на рис. 1. Як бачимо, упродовж 2011-2017 років помітною 

є тенденція до зростання нерівномірності у її розподілі за регіональною 

ознакою. 
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Рис.1 Динаміка розподілу середньої заробітної плати за регіонами в 

Україні, 2011–2017 рр. 

Динаміка розподілу середньої заробітної плати за регіонами України, 

2011–2017 рр. 

 

Основною причиною нерівномірності регіонального розподілу 

заробітної плати, на нашу думку, є її диференціація за видами 

економічної діяльності, що зумовлено особливістю географічно-

просторового розмі-щення регіону, його забезпеченістю виробничими 
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ресурсами, тяжінням економіки регіону до того чи іншого виду 

економічної діяльності тощо. 

У вітчизняній економіці простерігається не лише нерівномірний 

територіальний, але і галузевий розподіл заробітної плати. Найменш 

оплачуваними галузями економіки в Україні є поштова та кур’єрська 

діяльність, сфера тимчасового розміщення й організації харчування, 

освіта та функціонування бібліотек. У серпні 2017 році до найбільш 

оплачуваних галузей України належить сфера авіаційного транспорту 

(35 тис. грн), фінансова та страхова діяльність (13 тис. грн), а також 

сфера інфмораційних послуг та телекомунікацій (12 тис. грн). 

Найбільш перспективною щодо темпів зростання рівня оплати праці в 

Україні є ІТ-сфера. У 2013 році частка IТ-ринку у ВВП України 

становила 0,5–0,8 %, а у загальному обсязі українського експорту – 9 % 

[1]. У м. Львові, наприклад, на ІТ-галузь припадає 14,4 % ВВП міста. 

ІТ-спеціалісти отримують одну з найвищих заробітних плат. У Львові 

у ІТ галузі зайнято приблизно 20 тисяч осіб, їхня середньомісячна 

заробітна плата у грудні 2016 року становила 570 дол. США для 

молодшого спеціаліста (junior) та 3000 дол. США для старшого 

спеціаліста (senior) [2]. Отже, заробітна плата молодого ІТ спеціаліста 

утричі, а заробітна плата старшого спеціаліста у 15,5 разів перевищує 

середню заробітну плату в Україні. 

Така ситуація на ринку інформаційних послуг збільшує кількість 

бажаючих отримати місце праці у цій сфері. Пропозиція праці зростає 

разом із попитом на трудові ресурси. Розширенню ІТ сфери сприяють 

значні обсяги інвестицій у галузь. Ринок ІТ через ринкові механізми 

досягає рівноважного стану, а заробітна плата виступає основним 

регулятором цієї рівноваги. Зрозуміло, що у майбутньому значне 

збільшення пропозиції праці (зростання випускників ІТ спеціальностей 

та розвиток системи перекваліфікації кадрів) перенаситять ІТ-ринок, а 

дія ринкового механізму поступово знижуватиме рівноважну заробітну 

плату. Така ситуація за різними оцінками можлива у перспективі 5-10 

років. 

Сьогодні ринок ІТ забезпечує стабільні та високі трудові доходи, 

активізує інвестиційну діяльність, пришвидшує зростання ВВП. Отже, 

розвиток ІТ-сфери сприяє зростанню зайнятості у цій галузі, а заробітна 

плата попри значне випереджання її середнього рівня забезпечує 

стабільний сукупний попит на ІТ-спеціалістів. 

Висновок 
З огляду на нерівномірність в оплаті праці, в Україні існує потреба у 

формуванні якісного людського капіталу через освітні та культурні 

програми, реформування охорони здоров’я, розвиток науко-технічних 

програм підвищення продуктивності працівників низькооплачуваних 
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сфер діяльності та спрямування інвестиційних ресурсів у перспективні 

галузі економіки України. Ці заходи дозволять підвищити оплату праці 

у найменш оплачуваних галузях та збільшити розмір середньої 

заробітної плати в цілому у вітчизняній економіці. 

Активний розвиток в останні роки в Україні спостерігається у сфері 

інформаційних технологій, де простежується збільшення пропозиції 

праці, попиту на трудові ресурси, а також зростання заробітної плати. З 

огляду на це, пріоритетними напрямами державної політики повинні 

стати програми розвитку ІТ галузі, формування регіональних ІТ 

кластерів, залучення прямих іноземних інвестицій відомих міжнародних 

ІТ компаній, створення сприятливого макроекономічного середовища 

для розвитку сфери комп’ютерних та телекомунікаційних послуг. Така 

політика сприятиме збільшенню кількості зайнятих у ІТ сфері, 

зниженню рівня молодіжного безробіття, зростанню середньої 

заробітної плати у вітчизняній економіці. 
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Інтелект в сучасних умовах асоціюється з природною розумовою 

діяльністю людини і зі штучним інтелектом, сутність якого полягає у 

відтворенні машинами окремих інтелектуальних дій людини 

(сприйняття інформації, елементи міркування та ін.). Відомий 

технологічний футуролог Рей Курцвейл і засновник компанії SpaceX 

Ілон Маск  передбачили майбутні досягнення в галузі штучного 

інтелекту та прогнозують, що у 2020 – 2030 рр. штучний інтелект може 

взяти гору над людським інтелектом [1;2]. Така перспектива 

прискореного розвитку штучного інтелекту  зумовлює актуальність 

підвищення конкурентоспроможності людського інтелектуального 

потенціалу і, передусім, його якості. 

Досвід розвинених країн показав, що сучасна концепція розвитку 

людського інтелектуального  потенціалу має розбудовуватись з 

врахуванням таких основних принципів:  

1) стратегічий підхід у розвитку людського потенціалу на основі його 

якісного удосконалення;  

2) інвестиційність, яка передбачає економічну ефективність 

капіталовкладень у людський потенціал та інвестування у його розвиток 

для поліпшення якісних характеристик;  

3)  безперервність інноваційного навчання і поступу людського 

потенціалу на основі розкриття інтелектуальних, творчих і 

підприємницьких здібностей, емпатії, зростання компетенцій та 

підвищення мотивації. 

Нині високий рівень загального інтелекту (IQ) не гарантує успіху 

індивіду в кар’єрі та щастя в особистому житті. Поділяємо думку 

Д. Гоулмана, що геніальне лідерство зачіпає наші емоції[3]. І хоча 

вітчизняна освіта досі переважно орієнтована на отримання академічних 

знань, в той же час  практика показує, що саме  від емоційного інтелекту 

(EQ) залежить успіх  топ-менеджера, підприємця. 

Емоційний інтелект є здатністю людини тлумачити власні емоції і 

почуття з метою використання отриманої  інформації для реалізації 

своїх цілей [4]. IQ – система пізнавальних здібностей (відчуття, 

сприйняття, пам’ять, мислення, знання та вміння). На відміну від IQ, 

рівень якого багато в чому визначений генетично, рівень EQ залежить 
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від зусиль самої людини . За структурою емоційний інтелект  

складається, в основному, з чотирьох  рівнів: 

1) усвідомлення своїх емоцій;  

2) уміння керувати  власними емоціями, визначати ступінь 

корисності, заміщати їх іншими;  

3) усвідомлення емоцій інших людей, визначення емоційних станів;  

4) управління емоціями інших людей.  

У структурі емоційного інтелекту виокремлюють також два аспекти – 

внутрішньоособистісний і міжособистісний. Основними компонентами 

першого є: самооцінка, усвідомлення власних почуттів, упевненість у 

собі, терпимість, самоконтроль, відповідальність, мотивація досягнень, 

оптимізм і гнучкість. Міжособистісний аспект емоційного інтелекту 

включає: емпатію, толерантність, комунікабельність, відкритість, 

діалогічність, антиципацію. Рівень емоційного інтелекту є важливим 

засобом успішної самореалізації особистості, оскільки високий 

емоційний інтелект допомагає збалансувати емоції і розум, відчути 

внутрішню свободу та відповідальність за себе, усвідомити власні 

потреби і мотиви поведінки, а також скоригувати стратегію власного 

життя.  

Отже, емоційний інтелект – це самосвідомість, самоконтроль, 

соціальна чуйність та управління відносинами. Тому лідер з високим 

рівнем емоційного інтелекту – не тільки тактик, але й стратег, який 

керує своїм емоційним станом та станом співробітників впродовж 

довгострокового періоду. Це надзвичайно актуальне для сучасних 

соціально-економічних зрушень, що відбуватимуться в економіці 

України. Так, реалізація плану Маршалла з 2018 року сприятиме: 

форматуванню управлінських інституцій, формуванню громадських 

інститутів, особливо у сферах комунікації з владою та громадського 

контролю, впровадженню технологій електронного врядування, 

підвищенню дієздатності територіальних громад тощо. «Допомога на 

цих напрямах надається вже понад десятиріччя, проте точково, чого 

недостатньо для масової інституційної модернізації країни», – вважає 

Я.Жалило[4]. Така перспектива створення «українського економічного 

дива» дозволить найповніше як розвинути здібності особистостей, так і 

їх зреалізувати .  

Література 
1. К 2029-му Курцвайль пророчит роботам мудрость бόльшую, чем у 

человека[Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

https://www.computerra.ru/.../k-2029-mu-kurtsvayl-prorochit- robotam-

bolshuyu-mudrost-chem-chelovechya/ 2.Майбутнє від Ілона Маска: поради 

урядам і молодим людям [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу:.https://www. biz.nv.ua  

http://www.computerra.ru/.../k-2029-mu-kurtsvayl-prorochit-%20robotam-bolshuyu-mudrost-chem-chelovechya/
http://www.computerra.ru/.../k-2029-mu-kurtsvayl-prorochit-%20robotam-bolshuyu-mudrost-chem-chelovechya/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv_Oy9gNnUAhXGApoKHQtyDRQQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fbiz.nv.ua%2Fukr%2Fpublications%2Fmajbutnje-vid-ilona-maska-poradi-urjadam-i-molodim-ljudjam-859929.html&usg=AFQjCNExXkBjiXCSMMb81JlUgFroze3CBg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv_Oy9gNnUAhXGApoKHQtyDRQQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fbiz.nv.ua%2Fukr%2Fpublications%2Fmajbutnje-vid-ilona-maska-poradi-urjadam-i-molodim-ljudjam-859929.html&usg=AFQjCNExXkBjiXCSMMb81JlUgFroze3CBg


240  Ольга Стефанишин 

2. Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект в бизнесе» [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: http://www.the-

village.ru/village/business/case/150061-deniel-goulman-emotsionalnyy-

intellekt 

3. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості / С.Д.Максименко –К.: 

Видавництво ТОВ «КММ», –2006, –240 с. 

4. Я.Жалило. План Маршалла 2.0 чи черговий скарб гетьмана Полуботка? 

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  https://dt.ua/macrolevel/plan-

marshalla-2-0-chi-chergoviy-skarb-getmana-polubotka-255557_.html 



Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»                   С. 241-254 

© Bіта Браєр, Анна Грищук 2017 

Секція 6. Теорія і практика 
інформаційної безпеки в Україні 
 

 
 

Cутність інформаційної безпеки та захисту 

інформації в Україні  

Bіта Браєр 

Науковий керівник: доц. Грищук А.  

Кафедра менеджменту, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, УКРАЇНА, м. Львів, просп. Свободи, 18,  

E-mail: denbrayn000@gmail.com 

 
The new information technologies facilitate the transformation of traditional 

administrative processes to services that can be performed online. Information 

security has become a vital entity to most organizations today due to current trends 

in information transfer through a borderless and vulnerable world. The concern 

and interest in information security is mainly due to the fact that information 

security risk analysis (ISRA) is a vital method to not only to identify and prioritize 

information assets but also to identify and monitor the specific threats that an 

organization induces; especially the chances of these threats occurring and their 

impact on the respective businesses. However, organizations wanting to conduct 

risk analysis process may face problems in developing and implementing effective 

methods that would augur well in meeting their needs. This is due to the existence 

of numerous types of system and data representation system used by various 

organizations. In addition no standard reference benchmarking as in the 

comparative framework for evaluating these ISRA methods to access the 

information security risk. Common practice, organizations will choose the most 

appropriate ISRA method by carrying out a comparative study between the 

available methodologies before a suitable method is selected to conduct the risk 

assessment. Limited study shows effect on type of data representation in analyzing 

risk for information security. In this session, step by step in analysing information 

security risks for various meta data representation in complex system which will be 

describe and demostrate further. At the end of the session, the info-structure for 

ISRA aims to assist organizations in generating appropriate and informative 

information for analyzing risk will be presented. 

Ключові слова - безпека, інфораційна безпека, інформаційне середовище, 

інформаційний ресурс, інформаційне право, інформаційна сфера, дестабілізуючі 

фактори, інформаційний патронат 
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 Термін "безпека" розуміють як стан захищеності життєво важливих 

інтересів особи, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх 

загроз. Але його зміст у науковому розумінні ще повною мірою не 

визначений. Сьогодні точиться дискусія навколо цього питання, зокрема 

навколо оцінки критеріїв безпеки, характеристик вірогідних небезпек та 

їх структури або принципів побудови системи забезпечення 

національної безпеки. 

Водночас менеджери відчувають певний дефіцит у спеціальній 

літературі з питань правового висвітлення сучасних проблем 

інформаційного права. Незважаючи на вихід у світ окремих вдалих 

видань і наукових статей, висвітлені ці проблеми лише загалом. Крім 

того, у сучасній науковій і навчальній літературі нерідко "не завжди 

адекватно" відображені проблеми правового забезпечення 

інформаційних процесів або недостатньо фактичного матеріалу. 

При аналізі проблем інформаційної безпеки у методологічному плані 

найбільш важливим є: 

· визначення та обґрунтування понятійного апарату; 

· налагодження структурно-функціональних зв'язків базових понять та 

розробка на цій основі відповідних нормативно-правових засад системи 

інформаційної безпеки; 

· удосконалення системи управління інформаційною безпекою на 

державному та місцевому рівнях; 

· визначення критеріїв ефективності функціонування системи 

інформаційної безпеки в різних сферах життя та діяльності суспільства 

(політичній, економічній, науки і техніки, духовній тощо). 

Загалом система інформаційної безпеки має відбивати стан 

захищеності національних інтересів саме в інформаційній сфері від 

зовнішніх та внутрішніх загроз як для самої держави або суспільства, 

так і для конкретної людини. 

Система інформаційної безпеки є одночасно й елементом у системі 

вищого рівня — міжнародного, національного, місцевого. Але сьогодні 

низка підсистем, які входять до цієї макросистеми, ще не вивчені на 

належному рівні, а також не мають комплексного, системного 

дослідження з виходом на сучасні конструкції та пропозиції. Це 

стосується проблем інформаційної безпеки в Україні. 

Вивчення науково-теоретичних та практичних проблем інформаційної 

безпеки дозволить визначити та розв'язати завдання щодо створення 

системи інформаційної безпеки, які б функціонували ефективно. 

Мета даної роботи полягає у визначенні заходів забезпечення 

інформаційної безпеки у політичній, економічній, науки і техніки, 

правоохоронній сферах тощо. 

Поняття інформаційної безпеки, залежно від його використання, 

розглядається у декількох ракурсах. 
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У найзагальнішому випадку інформаційна безпека — це стан 

захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує 

його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, 

організацій, держави. 

Під інформаційним середовищем [information environment] розуміють 

сферу діяльності суб'єктів, пов'язану зі створенням, перетворенням і 

споживанням інформації. Інформаційне середовище умовно поділяється 

на три основні предметні частини: 

· створення і розповсюдження вихідної та похідної інформації; 

· формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних 

продуктів, надання інформаційних послуг; 

· споживання інформації; 

та дві забезпечувальні предметні частини: 

· створення і застосування інформаційних систем, інформаційних 

технологій і засобів їхнього забезпечення; 

· створення і застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки. 

Більш розгорнуте формулювання інформаційної безпеки — це стан 

захищеності потреб в інформації особистості, суспільства і держави, 

при якому забезпечується їхнє існування і прогресивний розвиток 

незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз. 

Слід відзначити, що задоволення в будь-якій мірі потреб в інформації 

призводить до оволодіння відомостями про навколишній світ та 

процеси, що протікають в ньому, тобто інформованості особистості, 

суспільства та держави. Стан інформованості визначає ступінь 

адекватності сприйняття суб'єктами навколишньої дійсності і як 

наслідок — обґрунтованість рішень та дій, що приймаються [4]. 

В залежності від виду загроз інформаційній безпеці інформаційну 

безпеку можна розглядати наступним чином: 

· як забезпечення стану захищеності особистості, суспільства, 

держави від впливу неякісної інформації; 

· інформації та інформаційних ресурсів від неправомірного впливу 

сторонніх осіб; 

· інформаційних прав і свобод людини і громадянина. 

В інформаційному праві інформаційна безпека — це одна із сторін 

розгляду інформаційних відносин у межах інформаційного 

законодавства з позицій захисту життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства, держави та акцентування уваги на загрозах 

цим інтересам і на механізмах усунення або запобігання таким загрозам 

правовими методами.  

Відповідно до усталених поглядів, інтереси особистості в 

інформаційній сфері полягають: 

· в реалізації конституційних прав людини та громадянина на доступ 

до інформації, на використання інформації в інтересах здійснення не 
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забороненої законом діяльності, фізичного, духовного та 

інтелектуального розвитку; 

· у захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку. 

Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають: 

· у забезпеченні інтересів особистості в цій сфері; 

· у зміцненні демократії; 

· у створення правової соціальної держави; 

· у досягненні та підтриманні суспільного спокою; 

· у духовному відновленні держави. 

Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов: 

· для гармонійного розвитку державної інформаційної 

інфраструктури; 

· для реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина 

в галузі одержання інформації та користування нею з метою 

забезпечення непорушності конституційного ладу, суверенітету та 

територіальної цілісності держави, політичної, економічної та 

соціальної стабільності, у безумовному забезпеченні законності та 

правопорядку, розвитку рівноправного та взаємовигідного 

міжнародного співробітництва [2]. 

Об'єктами інформаційної безпеки [information security object] можуть 

бути: свідомість, психіка людей; інформаційні системи різного 

масштабу і різного призначення. До соціальних об'єктів інформаційної 

безпеки звичайно відносять особистість, колектив, суспільство, 

державу, світове товариство. 

До суб'єктів інформаційної безпеки [information security subject] 

відносяться: 

· держава, що здійснює свої функції через відповідні органи; 

· громадяни, суспільні або інші організації і об'єднання, що володіють 

повноваженнями по забезпеченню інформаційної безпеки у 

відповідності до законодавства. 

Інформаційна безпека особистості — це захищеність психіки і 

свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: 

маніпулювання свідомістю, дезінформування, спонукання до 

самогубства, образ і т. ін. 

Інформаційна безпека держави (суспільства) характеризується мірою 

захищеності держави (суспільства) та стійкості основних сфер 

життєдіяльності (економіки, науки, техносфери, сфери управління, 

військової справи і т. ін.) відносно небезпечних (дестабілізуючих, 

деструктивних, що уражають державні інтереси і т. ін.) інформаційних 

впливів, причому як з упровадження, так і добування інформації. 

Інформаційна безпека держави визначається здатністю нейтралізувати 

такі впливи. 
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Концепція інформаційної безпеки держави — це систематизована 

сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її 

забезпечення. 

В концепції інформаційної безпеки держави: 

· проводиться системна класифікація дестабілізуючих факторів і 

інформаційних загроз безпеці особистості, суспільства і держави; 

· обґрунтовуються основні положення з організації забезпечення 

інформаційної безпеки держави; 

· розробляються пропозиції по способах і формах забезпечення 

інформаційної безпеки.  

Дестабілізуючі фактори [destabilizing factor] — явища та процеси 

природного і штучного походження, що породжують інформаційні 

загрози. 

Джерелами дестабілізуючих факторів можуть бути як окремі особи, 

так і організації та їхні об'єднання. До найбільш сильних із них 

відносяться ворожі держави або коаліції ворожих держав, в яких для 

формування інформаційних загроз створюються і функціонують 

спеціальні органи і служби. 

Особливу групу джерел складають інформаційні системи і засоби, 

оскільки вони одночасно є знаряддям приведення в дію інформаційних 

загроз, каналом їхнього проникнення у свідомість особистості або 

суспільну свідомість і генератором спонтанних загроз, що виникають 

внаслідок технічних несправностей і інших причин. 

Джерелом дестабілізуючих факторів може бути також природне 

середовище. Кожному джерелу властиві певні види дестабілізуючих 

факторів, які можна представити двома групами: міждержавні 

дестабілізуючі фактори і внутрішньодержавні дестабілізуючі фактори. 

Сукупність джерел разом із властивими їм видами дестабілізуючих 

факторів формують цілий спектр інформаційних загроз, що впливають 

на стан інформованості особистості, суспільства і держави. До них 

відносяться: викрадення, знищення, втрата, приховування, спотворення, 

розголошення, фальсифікація, компрометація корисної (істинної) 

інформації, а також фабрикування, розповсюдження і впровадження 

дезінформації. 

До внутрішньодержавних дестабілізуючих факторів відносять: 

· правовий вакуум у більшості питань забезпечення інформаційної 

безпеки; 

· навмисне або ненавмисне порушення законодавства з питань 

інформаційної безпеки; 

· політичні конфлікти; 

· зловмисні дії злочинних елементів або груп; 

· відмови, збої, технічні помилки інформаційних систем (засобів); 
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· природні явища (процеси), що ускладнюють одержання, передачу, 

прийом і зберігання інформації або руйнують інформаційні системи. 

Міждержавні дестабілізуючі фактори — це конфлікти різноманітних 

масштабів і проявів (в економіці, політиці, ідеології, дипломатії і т. ін.). 

Загрози інформаційній безпеці [information security threat] — 

сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим 

інтересам особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері. 

Основні загрози інформаційній безпеці можна розділити на три групи: 

· загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, 

дезінформації) на особистість, суспільство, державу; 

· загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх осіб 

на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво інформації, 

інформаційні ресурси, на системи їхнього формування і використання); 

· загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на 

виробництво, розповсюдження, пошук, одержання, передавання і 

використання інформації; праву на інтелектуальну власність на 

інформацію і речову власність на документовану інформацію; праву на 

особисту таємницю; праву на захист честі і достоїнства і т. ін.). 

Фактори загроз за видовою ознакою поділяються на політичні, 

економічні та організаційно-технічні. 

Під політичними факторами загроз інформаційній безпеці розуміють: 

· зміни геополітичної обстановки внаслідок фундаментальних змін у 

різноманітних регіонах світу, зведення до мінімуму ймовірності світової 

ядерної війни; 

· інформаційна експансія розвинених країн, які здійснюють 

глобальний моніторинг світових політичних, економічних, воєнних, 

екологічних та інших процесів, та розповсюджують інформацію з 

метою здобуття односторонніх переваг; 

· становлення нової державності в пострадянських країнах на основі 

принципів демократії, законності, інформаційної відкритості; 

· знищення колишньої командно-адміністративної системи 

державного управління, а також системи забезпечення безпеки; 

· порушення інформаційних зв'язків унаслідок утворення на території 

колишнього СРСР нових держав; 

· прагнення пострадянських країн до більш тісного співробітництва із 

закордонними країнами в процесі проведення реформ на основі 

максимальної відкритості сторін; 

· низька загальна правова та інформаційна культура сторін. 

Основними економічними факторами загроз безпеці інформації є: 

· перехід на ринкові відносини в економіці, поява на ринку великої 

кількості вітчизняних та зарубіжних комерційних структур — 

виробників та споживачів інформації, засобів інформатизації та захисту 
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інформації, включення інформаційної продукції в систему товарних 

відносин; 

· критичний стан вітчизняних галузей промисловості, яка виробляє 

засоби інформатизації та захисту інформації; 

· розширення кооперації із зарубіжними країнами в розвитку 

інформаційної інфраструктури. 

Основними організаційно-технічними факторами загроз 

інформаційній безпеці є: 

· недостатня нормативно-правова база у сфері інформаційних 

відносин, у тому числі в галузі забезпечення інформаційної безпеки; 

· недостатнє регулювання державою процесів функціонування та 

розвитку ринку засобів інформатизації, інформаційних продуктів та 

послуг; 

· широке використання у сфері державного управління та кредитно-

фінансової сфери незахищених від витоку інформації імпортних 

технічних та програмних засобів для зберігання, обробки та 

передавання інформації; 

· зростання обсягів інформації, яка передається відкритими каналами 

зв'язку; 

· загострення криміногенної обстановки, зростання числа 

комп'ютерних злочинів, особливо в кредитно-фінансовій сфері. 

Глобальні фактори загроз інформаційній безпеці: 

· недружня політика іноземних держав у галузі глобального 

інформаційного моніторингу, розповсюдження інформації, 

розповсюдження інформації та нових інформаційних технологій; 

· діяльність іноземних розвідувальних та спеціальних служб; 

· діяльність іноземних політичних та економічних структуру, 

спрямована проти інтересів держави; 

· злочинні дії міжнародних груп, формувань та окремих осіб. 

Регіональні фактори загроз інформаційній безпеці: 

· використання інформаційної інфраструктури колишнього СРСР для 

передавання конфіденційної інформації; 

· невідповідність інформаційного забезпечення державних та 

суспільних інститутів сучасним вимогам управління економічними, 

політичними та соціальними процесами; 

· відставання від розвинених країн світу з темпів та масштабів 

розробки та впровадження нових інформаційних технологій; 

· недопустимо високий рівень технологічної залежності держави від 

зарубіжних держав у зв'язку з широким використанням імпортних 

засобів обчислювальної техніки, систем телекомунікації, зв'язку та 

інформаційних технологій; 

· розвиток зарубіжних технічних засобів розвідки, та промислового 

шпигунства, що дозволяє одержати несанкціонований доступ до 
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конфіденційної інформації, у тому числі такої що складає державну 

таємницю; 

· зростання злочинності в інформаційній сфері; 

· використання старих методів та засобів захисту національних 

інформаційних мереж, широке розповсюдження комп'ютерних вірусів, 

призначених для ураження систем управління та зв'язку; 

· відсутність ефективної системи забезпечення цілісності, незмінності 

та схоронності нетаємної інформації, у тому числі такої, що є 

інтелектуальною власністю. 

Локальні фактори загроз інформаційній безпеці: 

· перехоплення електронних випромінювань; 

· застосування підслуховуючих пристроїв або закладок; 

· дистанційне фотографування; 

· розкрадання носіїв інформації та промислових відходів; 

· копіювання носіїв інформації з подоланням заходів захисту; 

· незаконне приєднання до апаратури та ліній зв'язку; 

· упровадження та використання комп'ютерних вірусів і т. ін. 

Виходячи з визначення загроз інформаційній безпеці, можна виділити 

декілька основних джерел загроз, які можуть торкатися інтересів 

особистості, суспільства і держави. 

Інтереси особистості, які необхідно охороняти в інформаційному 

суспільстві, полягають насамперед у реальному забезпеченні 

конституційних прав і свобод людини і громадянина на доступ до 

відкритої інформації, на використання інформації в інтересах 

здійснення не забороненої законом діяльності, а також у захисту 

інформації, що забезпечує особисту безпеку, духовний та 

інтелектуальний розвиток. 

Найбільш небезпечним джерелом загроз цим інтересам вважається 

суттєве розширення можливості маніпулювання свідомістю людини за 

рахунок формування навкруг неї індивідуального "віртуального 

інформаційного простору", а також можливість використання 

технологій впливу на її психічну діяльність. 

Важливою особливістю способу життя людини в інформаційному 

суспільстві є суттєве скорочення "інформаційних" відстаней (часу 

доступу до необхідної інформації), що веде до появи нових 

можливостей — як з формування особистості, та і з реалізації її 

потенціалу. Людство впритул підходить до рубежів, за якими 

інформаційна інфраструктура стає, по суті, основним джерелом 

інформації для людини, здійснює безпосередній вплив на її психічну 

діяльність, на формування її соціальної поведінки. 

Проблема формування розумових потреб і мотивації соціальної 

поведінки поки не має загального вирішення навіть для індустріального 

суспільства і ще більше ускладнюється стосовно інформаційного 
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суспільства. Вона є однією з найбільш складних у сучасній 

психологічній науці. 

В цілому структура споживчо-мотиваційної сфери особистості 

утворюється базовими потребами, зумовленими його генотипом (у їжі, 

особистій безпеці, потреба у продовження роду, довголітті, а також 

потребами у спілкуванні з іншими людьми), похідними потребами, що 

формуються діючою системою виховання. Способи і форми 

задоволення цих потреб у значній мірі залежать від інформації і знань, 

що одержуються з навколишнього світу і, зокрема, надходять через 

інформаційну інфраструктуру. Спрямованість використання одержаної 

інформації і результати, що одержуються, визначаються, насамперед, 

особою людини та її духовним потенціалом. 

Складність процедур, що реалізуються в сучасних технологіях 

доступу до необхідних інформаційних ресурсів, критично збільшують 

залежність окремої людини від інших людей, які здійснюють розробку 

інформаційних технологій, визначення алгоритмів пошуку необхідної 

інформації, її попередньої обробки, приведення до виду, зручного для 

сприйняття, доведення до споживача. По суті, ці люди формують для 

людини інформаційний фон його життя, визначають умови, в яких він 

живе і діє, вирішує свої життєві проблеми. Саме тому вважається 

виключно важливим забезпечити безпеку взаємодії людини з 

інформаційною структурою. 

Іншим небезпечним джерелом загроз інтересам особистості є 

використання на шкоду її інтересам персональних даних, що 

нагромаджуються різноманітними структурами, в тому числі органами 

державної влади, а також розширення можливості прихованого 

збирання інформації, що складає його особисту і сімейну таємницю, 

відомості про її приватне життя. 

Це зумовлено, у першу чергу, труднощами реалізації механізмів 

охорони цих відомостей, подальшими досягненнями у 

мікромініатюризації засобів прихованого збирання і передавання 

інформації. 

Інтереси суспільства, що вступило у стадію постіндустріального 

розвитку, полягають у захисті життєво важливих інтересів у цій сфері, 

забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини і 

громадянина в інтересах зміцнення демократії, досягнення і 

підтримування суспільної злагоди, підвищення творчої активності 

населення. 

Одним із джерел загроз інтересам суспільства в інформаційній сфері є 

безперервне ускладнення інформаційних систем і мереж зв'язку 

критично важливих інфраструктур забезпечення життя суспільства. 

Ці загрози можуть проявлятися і вигляді як навмисних, так і 

ненавмисних помилок, збоїв і відмов техніки і програмного 
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забезпечення, шкідливого впливу зі сторони злочинних структур і 

кримінальних елементів. Об'єктами реалізації таких структур можуть 

виступати системи енергетичної, транспортної, трубопровідної і деяких 

інших інфраструктур. 

Небезпечним джерелом загроз виступає можливість концентрації 

засобів масової інформації (ЗМІ) в руках невеликої групи власників. 

Ці загрози можуть проявлятися у вигляді маніпуляції суспільною 

думкою по відношенню до тих чи інших суспільно значимих подій, а 

також руйнування моральних устоїв суспільства шляхом нав'язування 

чужорідних цінностей. 

Нарешті, небезпечним джерелом загроз є розширення масштабів 

вітчизняної і міжнародної комп'ютерної злочинності. 

Ці загрози можуть проявлятися у вигляді спроб здійснення 

шахрайських операції з використанням глобальних або вітчизняних 

інформаційно-телекомунікаційних систем, відмивання фінансових 

коштів, одержаних протиправним шляхом, одержання неправомірного 

доступу до фінансової, банківської та іншої інформації, яка може бути 

використаною з корисливою метою[1]. 

Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов 

для гармонійного розвитку інформаційної інфраструктури держави, 

реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в 

інтересах зміцнення конституційного ладу, суверенітету і 

територіальної цілісності країни, встановлення політичної і соціальної 

стабільності, економічного процвітання, безумовного виконання законів 

і підтримки міжнародного співробітництва на основі партнерства. 

У першу чергу загрози інтересам держави також можуть проявлятися 

у вигляді отримання протиправного доступу до відомостей, що 

складають державну таємницю, до іншої конфіденційної інформації, 

розкриття якої може нанести збитки державі. 

Проте найбільш небезпечними джерелами загроз інтересам держави в 

інформаційному суспільстві може стати неконтрольоване 

розповсюдження інформаційної зброї та розгортання гонки озброєнь у 

цій галузі, спроби реалізації концепції ведення інформаційних війн. 

Поняття інформаційної зброї визначається як сукупність засобів, 

методів і технологій, що забезпечують можливість силового впливу на 

інформаційну сферу протилежної сторони з метою руйнування її 

інформаційної інфраструктури, системи управління державою, 

зниження духовного потенціалу суспільства. 

Серед найбільш серйозних завдань, які можуть вирішуватися за 

допомогою сучасної інформаційної зброї, можна виділити наступні: 

· створення атмосфери бездуховності та аморальності, негативного 

відношення до культурної спадщини противника; 
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· маніпулювання суспільною свідомістю та політичною орієнтацією 

соціальних груп населення держави з метою створення політичної 

напруги та хаосу; 

· дестабілізація політичних відносин між партіями, об'єднаннями та 

рухами з метою провокації конфліктів, розпалювання недовіри, 

загострення політичної боротьби, провокування репресій проти 

опозиції, провокація взаємного знищення; 

· зниження інформаційного забезпечення влади та управління, 

інспірація помилкових управлінських рішень; 

· дезінформація населення про роботу державних органів, підрив 

їхнього авторитету, дискредитація органів управління; 

· провокування соціальних, політичних, національних і релігійних 

сутичок; 

· ініціювання страйків, масових заворушень та інших акцій 

економічного протесту; 

· ускладнення прийняття органами важливих рішень; 

· підрив міжнародного авторитету держави, її співробітництва з 

іншими країнами; 

· нанесення втрат життєво важливим інтересам держави в політичній, 

економічній, оборонній та інших сферах. 

Руйнівний вплив інформаційної зброї в інформаційному суспільстві 

може бути більш потужним та ефективним, ніж це уявляється зараз. Це 

є особливо небезпечним в умовах існування майже монопольного 

положення компаній невеликої кількості країн на ринку інформаційних 

продуктів, оскільки це здатне спровокувати бажання використати 

наявну перевагу для досягнення тієї чи іншої політичної мети[1]. 

Забезпечення інформаційної безпеки — це сукупність заходів, 

призначених для досягнення стану захищеності потреб особистостей, 

суспільства і держави в інформації. 

Держава здійснює свої заходи через відповідні органи, а громадяни, 

суспільні організації і об'єднання, що мають відповідні повноваження, 

— у відповідності із законодавством. В основу забезпечення 

інформаційної безпеки держави повинні бути покладені наступні 

принципи: 

· законність, дотримання балансу інтересів особистості, суспільства і 

держави; 

· взаємна відповідальність суб'єктів забезпечення інформаційної 

безпеки; 

· інтеграція систем національної і міжнародної безпеки. 

Специфічними принципами забезпечення інформаційної безпеки є: 

· превентивний характер проведення її заходів по відношенню до 

заходів інших видів безпеки; 
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· адекватна інформованість об'єктів безпеки, в тому числі і 

міжнародних. 

Превентивність (лат. praeventio від praevenio — "попереджую") 

зумовлена властивою людині послідовністю виконання операцій, що 

складає будь-яку елементарну дію. Усе починається з приймання 

(добування) інформації, а закінчується активною дією: реакцією на 

одержану інформацію. Оскільки це справедливо по відношенню до 

будь-якого виду діяльності, то можна стверджувати, що даний принцип 

є загальним, і його дія розповсюджується на всі сфери безпеки 

особистості, суспільства та держави. 

Адекватна інформованість об'єктів безпеки означає, що всі вони 

мають право володіти інформацією про явища і процеси, що їх 

цікавлять, яке обмежене тільки законодавчо з метою охорони особистої, 

сімейної, професійної, комерційної та державної таємниці, а також 

моралі. 

Права та свободи суспільства в питаннях пошуку, володіння та 

розповсюдження інформації повинні регулюватися законодавчими 

актами, які видаються, щодо специфіки діяльності суспільних об'єднань 

та організацій або змісту інформації. Наприклад, адекватна 

інформованість суспільства про його матеріальні цінності досягається у 

сфері нормотворчості та право-застосування законодавства про захист 

комерційної таємниці. Права та свободи суспільства в духовній сфері 

повинні захищати законодавчі акти, які визначають порядок освіти та 

функціонування освітніх, просвітницьких, культурних, релігійних 

організацій, а також засобів масової інформації. В основі прав і свобод 

держави у сфері її інформованості з питань світової політики, 

економіки, науки, ресурсів, екології, оборони і т.ін. лежать діючі норми 

та принципи міждержавного права. Головним слід вважати принцип 

рівної безпеки. Стосовно до інформаційної сфери можна говорити про 

його трансформацію в принцип адекватної інформованості держав 

світового співтовариства, який передбачає право кожної держави на 

інформаційну безпеку, забезпечення інформаційної безпеки усіх членів 

співтовариства в рівній мірі, врахування інтересів усіх сторін без будь-

якої дискримінації, виключення односторонніх переваг, відмова від дій, 

що наносять шкоду іншій державі. 

Законодавча база, яка визначає перелік відомостей, що віднесені до 

державної таємниці, механізм та порядок її захисту повинні 

розроблюватися, виходячи із наведеного принципу, а також 

багатосторонніх угод держав, які входять до міжнародної системи 

інформаційної безпеки. Формування останньої буде, очевидно, справою 

далекої перспективи, яка ознаменує собою вищий рівень прояву довіри 

та зацікавленості держав світового співтовариства в забезпеченні 
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виконання на практиці принципу адекватної інформованості. Така 

система повинна стати підсистемою у системі колективної безпеки[6]. 

Державна система забезпечення інформаційної безпеки країни 

[government system of national information security] являє собою 

організаційне об'єднання державних органів, а також сил та засобів 

інформаційної безпеки, що виконують свої функції на основі закону під 

контролем і захистом судової влади. Державна система складає 

найважливішу ланку системи інформаційної безпеки особистості, 

суспільства і держави в правовій державі. Основними завданнями такої 

системи є: 

· виявлення і прогнозування дестабілізуючих факторів і інформацій 

них загроз життєво важливим інтересам особистості, суспільства та 

держави; 

· здійснення комплексу оперативних і довготривалих заходів з їхнього 

попередження і усунення; 

· створення і підтримання в готовності сил та засобів забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Органи (служби) інформаційної безпеки можуть створюватися (на 

законодавчих засадах) і в недержавних структурах для захисту своїх 

потреб в забезпеченні необхідною інформацією. Дані органи на основі 

укладення відповідних угод можуть бути приєднані до єдиної державної 

системи інформаційної безпеки. 

На теперішній час окремі елементи системи інформаційної безпеки 

створені та функціонують (органи зовнішньої розвідки, інформаційні 

служби різноманітних міністерств, система технічного та 

криптографічного захисту інформації держави і т. н.). Проте для їхнього 

функціонування ще недостатня правова база. Зміст діяльності органів 

інформаційної безпеки також ще не в повній мірі відповідає покладеним 

на них завданням. Це пояснюється в першу чергу недостатнім 

опрацюванням питань, що стосуються форм і способів забезпечення 

інформаційної безпеки[5]. 

Форми і способи забезпечення інформаційної безпеки утворюють 

власне інструмент, з допомогою якого сили інформаційної безпеки 

вирішують весь комплекс завдань із захисту життєво важливих 

інтересів особистості, суспільства та держави. Тому необхідне чітке 

юридичне оформлення при розробці нормативних актів, які регулюють 

діяльність органів інформаційної безпеки. 

Найважливіша вимога до обґрунтування способів, форм і механізмів 

їхньої реалізації полягає в абсолютному верховенстві права у будь-якій, 

в тому числі і політичній діяльності. У свою чергу, кожний суб'єкт 

інформаційного процесу повинен мати відповідну правову свідомість, 

бути законослухняним, добре уявляти наслідки свої дій для інших 

суб'єктів та міру відповідальності на випадок порушення їхніх життєво 
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важливих інтересів. Це є принциповим, оскільки застосування тих чи 

інших форм і способів залежить від того, чи є інформаційні загрози 

наслідком ненавмисних або навмисних дій суб'єктів інформаційного 

процесу. У першому випадку забезпечення інформаційної безпеки 

здійснюється відповідно у формах інформаційного патронату та 

інформаційної кооперації, у другому — у формі інформаційного 

протиборства. 

Інформаційний патронат [information patronage] (лат. patronatys від 

patronys — "захисник") — форма забезпечення інформаційної безпеки 

фізичних і юридичних осіб з боку держави. Він припускає забезпечення 

органів управління системи інформаційної безпеки держави 

відомостями про дестабілізуючі фактори і загрози стану інформованості 

фізичних і юридичних осіб (інформаційне забезпечення інформаційної 

безпеки) і власне захист життєво важливих інтересів цих осіб від 

інформаційних загроз або, як ще кажуть, — інформаційний захист[3]. 

При цьому інформаційне забезпечення інформаційної безпеки 

[information support of information security] включає збирання 

(добування) відомостей про дестабілізуючі фактори та інформаційні 

загрози, їхню обробку, обмін інформацією між органами керування і 

силами та засобами системи інформаційної безпеки. Його основу 

складає збирання (добування) необхідних відомостей, здійснюване в 

процесі розвідувальної, контррозвідувальної, оперативно-розшукової і 

оперативно-інформаційної діяльності. 
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В сучасних умовах, основний акцент боротьби провідних країн світу 

за економічне лідерство змістився з матеріальної сфери в 

інтелектуальну, основними обʼєктами якої є знання та інформація. У 70-

ті роки ХХ ст. Д. Белл сформулював теорію постіндустріального 

суспільства, у межах якої споживання традиційних ресурсів 

розглядається як таке, що все більше втрачає своє значення для 

розвитку суспільства, вагомішими стають знання та людський інтелект. 

За умов глобалізації інтелектуальна власність є потужним інструментом 

економічної експансії, конкуренції країн за доступ до ресурсів та ринків 

Ефективна система інтелектуальної власності здатна забезпечити 

економічне зростання будь-якої країни. Сфера інтелектуальної 

власності – це сукупність галузей економіки і видів суспільної 

діяльності, які не беруть безпосередньої участі у створенні матеріальних 

благ, а виробляють унікальний продукт – інтелектуальний, що підпадає 

під дію прав інтелектуальної власності.  

Щорічно обсяги експорту наукоємної продукції приносять, у 

середньому, США близько 700 млрд дол., Німеччині – 500 млрд дол., 

Японії – 400 млрд дол. [2]. 

Для того, щоб вітчизняна економіка змогла вийти на вектор стрімкого 

економічного розвитку, значну увагу слід приділити розвиткові системи 

інтелектуальної власності. Слід впровадити національну стратегію 

розвитку та захисту інтелектуальної власності, котра посилить 

національну здатність виробляти об’єкти інтелектуальної власності, які 

б були економічно значущими активами. Тобто необхідні правові 

реформи у сфері захисту інтелектуальної власності, для розвитку та 

ефективної реалізації інтелектуального потенціалу вітчизняного 

суспільства, визнання того, що саме інтелект і знання є дійсним 

капіталом нації. На папері існують різноманітні стратегії та концепції 
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[4] розвитку даної сфери, тому основна проблема полягає саме у 

практичній площині. 

В сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційної економіки 

виникає певна дихотомія між доступністю інформації та її захистом, у 

випадку, коли вона є інтелектуальною власністю. Необхідність 

публікації результатів наукових досліджень у міжнародних 

інформаційних ресурсах все частіше наражається на небезпеку втрати 

авторства чи привласнення інтелектуальних зусиль іншою особою. 

Сучасні технології створюють унікальні можливості для 

несанкціонованого використання інтелектуального продукту.  

Захищеність інтелектуальних ресурсів є важливою умовою 

забезпечення конкурентоспроможності не лише підприємств але й 

економіки вцілому. На рівні держави вже відбулося визнання потреби 

дотримання безпеки інтелектуальної власності як складової 

національної економічної безпеки. Проте, державна система правової 

охорони інтелектуальної власності засвідчила низьку ефективність у 

розв’язанні ключових завдань і нездатність забезпечити розвиток сфери 

інтелектуальної власності як важливого елементу національної 

інноваційної системи. 

Основними способами захисту інтелектуальної власності є 

адміністративний, цивільно-правовий способи та кримінальна 

відповідальність. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні досить інтенсивно 

відбувалося становлення системи охорони інтелектуальної власності. 

Подальше удосконалення національного законодавства України 

здійснюється з урахуванням вимог угоди ТRІРS як однієї з 

найважливіших угод Світової організації торгівлі. 
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Сьогодні інформаційта і пожежна безпека як складові національної 

безпеки є важливими умовами існування держави і суспільства. В 

Законі України «Про основи національної безпеки України» 

національна безпека трактується як захищеність життєво важливих 

інтересів людини, громадянина, суспільства та держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, сучасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам [1].  

Важливість інформаційної безпеки обумовлено тим, що національні 

інтереси реалізуються через інформаційну сферу, а інформаційна 

складова характерна для будь-якої сфери життєдіяльності суспільства. 

Об’єктами національної безпеки, а відповідно інформаційної та 

пожежної безпеки є людина, суспільство та держава (в системі 

пожежної безпеки крім цього – національне багатство та довкілля), а 

відповідно – забезпечення їхніх інтересів є завдання безпеки. В 

контексті інформаційної безпеки виділяють три групи інтересів: 

1) інтереси людини – реалізація прав і свобод людини стосовно 

одержання, використання, поширення інформації; забезпечення права 

людини на захист від маніпуляції свідомістю; захист права власності; 

2) інтереси суспільства – побудова інформаційного суспільства; 

забезпечення плюралізму засобів масової інформації; розвиток 

духовності, інтелектуального потенціалу українського народу; 

3) інтереси держави – забезпечення інформаційного суверенітету; 

унеможливлення монополізації інформаційного простору іноземними 

компаніями; створення конкурентоспроможних інформаційних 

технологій та технологій зв'язку; збереження та зміцнення науково-

технологічного потенціалу; інтеграція України в європейський 

інформаційний простір тощо [2, с. 79–80].  
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Ці інтереси корелюються з інтересами у системі пожежної безпеки, 

оскільки збереження життя та здоров’я людини, збереження 

матеріальних цінностей та навколишнього середовища є основою 

подальшого економічного розвитку і зростання, забезпечення безпеки 

як на національному рівні, так і на рівні складових національної 

безпеки. Економічна безпека, на наш погляд, виступаючи 

фундаментальною основою національної безпеки, визначає стан і рівень 

інших складових національної безпеки (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна безпека – це «стан та умови захищеності 

інформаційного середовища суспільства, держави та особи, які 

забезпечують його формування, використання та розвиток в інтересах 

об'єктів інформаційної безпеки, включених у це середовище, і за яких не 
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незаконні дії з інформаційними ресурсами та через негативний 

інформаційний вплив та негативні наслідки функціонування 

інформаційних технологій» [2, с.14]. 

Під пожежною безпекою ми розуміємо «складну багатофакторну 

категорію, яка характеризує стан захищеності людини, суспільства, 
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національного багатства та довкілля від пожеж, що, по-перше, 

відображає здатність протистояти дестабілізуючій дії різноманітних 

чинників, що створюють реальну загрозу виникнення пожеж, а по-

друге, гарантується механізмом забезпечення пожежної безпеки як 

об’єктивною потребою запобігання реальної та потенційної загрози 

пожеж, зниження ймовірності їх виникнення та мінімізації втрат і 

збитків від реальних пожеж [3, 179]. 

В основу формування ієрархії рівнів інформаційної та пожежної 

безпеки покладено ступінь ідентичності та протилежності інтересів на 

кожному рівні. Ми виділяємо п’ять рівнів безпеки: нанорівень (безпека 

особи), мікрорівень (безпека підприємства), мезорівень (регіональна 

безпека), макрорівень (національна безпека), мегарівень (міжнародна та 

глобальна безпека). Взаємозв’язок інформаційної та пожежної безпеки 

на кожному рівні ієрархічної декомпозиції характеризуються як 

інформаційно-економічними, так і соціальними аспектами.  

Однією з сучасних проблем у сфері пожежної безпеки в Україні є 

проблема зменшення невизначеності, яка обумовлена відсутністю 

сформованого інституційного середовища системи пожежної безпеки. У 

цьому аспекті, на наш погляд, важливим є інститут статистики. 

Наслідком відсутності повноцінного сформованого інституту 

статистики є наявність неповної і недостатньо достовірної інформації 

про пожежі та їх наслідки, відсутність інформації про фінансово-

економічні показники діяльності системи пожежної безпеки. Проблема 

невизначеності у сфері пожежної безпеки в Україні обумовлена також 

різними методиками обчислення кількості пожеж, що обумовлює 

недостовірність порівняння ситуації з пожежами в Україні з іншими 

зарубіжними країнами.  

В цілому сьогодні як інформаційна, так і пожежна як загалом, так і 

на окремому рівні залежить від економічної політики держави: чим 

реалістичніша і обгрунтованіша економічна політика держави, тим 

вищий рівень інформаційної та пожежної безпеки на кожному рівні.  
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Possible directions of the development of the methodology on research of 

disinformation problems in economy are outlined, namely: 1) analysis of public 

institutions in the context of threats of their deformation and destruction under the 

influence of disinformation; 2) evaluation of the level and factors of public trust 

with the use of methodological achievements in sociology; 3) identification and 

evaluation of discrepancies in various economic indicators (calculation of the 

shadow economy volume, discrepancies in the balance of payments, indirect 

methods of tax liabilities calculations, cross-audits, etc.); 4) monitoring of 

suspicious financial transactions and evaluation of their relationship with a 

number of economic indicators. 

Ключові слова: дезінформація, асиметрична інформація, конфлікт, довіра, 

моральний ризик. 

Вступ 
Ухвалення рішень за умов ризику є звичною практикою для суб’єктів 

господарювання й державного регулювання економіки. Ризик тісно 

пов’язаний із невизначеністю, джерелами походження якої можуть бути 

як відсутність інформації в особи, що ухвалює рішення, так і 

випадковий характер процесів та явищ. Водночас можливі ситуації 

впевненості суб’єкта у власній інформованості за умов відсутності 

достовірної інформації. Таке явище має місце як в управлінні державою, 

так і підприємствами. Невідповідність уявлень про ситуацію реальному 

стану справ може виникати через ненавмисні помилки або через свідомі 

дії певних осіб щодо введення в оману інших. 

За дослідження проблем, близьких до тематики дезінформації й 

довіри, лауреатами Нобелівської премії з економіки стали такі науковці: 

Дж. Акерлоф, В. Вікрі, Дж. Міррліс, М. Спенс, Дж. Стігліц – за аналіз 

конфлікту інтересів у контексті проблеми асиметричної інформації, 

Р. Ауман, Р. Зелтен, Дж. Неш, Дж. Харсаньї, Т. Шеллінг – за 

дослідження конфлікту й кооперації з використанням математичного 

апарату теорії ігор. 

Власне на проблемі дезінформації зосередився Ф. Бон, який вивчав 

дане явище у контексті політичних бюджетних циклів. В ролі суб’єкта, 

що поширює дезінформацію цей науковець розглядає уряд, який хоче 

здобути перемогу на чергових виборах. Варто відзначити, що 
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джерелами дезінформації можуть бути різні суб’єкти господарювання, а 

не лише уряд. Значний потік дезінформації породжують нелегальні 

економічні відносини. Тому проведені на даний момент дослідження 

феномену дезінформації доречно розглядати як початковий етап 

розкриття цієї важливої проблематики. 

 Результати 
Очевидно, не може існувати єдиної універсальної методології для 

дослідження різних проявів дезінформації в економічній системі. До 

того ж існує серйозна проблема поєднання мікро- та макрорівневих 

аспектів дослідження впливу дезінформації. Важливо розрізняти 

дезінформацію виявлену та невиявлену. Варто відзначити, що 

виявлення дезінформації часто розпочинається із виявлення підозрілих 

операцій. Також вагоме значення має структура суспільства відповідно 

до часток індивідів здатних і нездатних виявляти дезінформацію в тих 

чи інших ситуаціях. 

Сукупність фактів та ідей, зафіксованих на різних носіях у формі 

певних знаків, що можуть бути прочитані й осмислені людьми, називають 

інформаційним простором. Цей простір є важливою складовою культури 

суспільства та впливає на якість рішень, прийнятих у різних сферах його 

життя. Залежно від його змістового наповнення й режиму доступу до 

різних компонентів, інформаційний простір може мати значний 

конструктивний чи деструктивний вплив на національну безпеку, в тому 

числі фінансову. Відносно стійкі компоненти інформаційного простору 

стають важливою складовою інституційної інфраструктури суспільства та 

можуть бути закріплені у нормативно-правовій базі, зокрема у правовому й 

нормативному забезпеченні фінансового механізму. М. Попович 

стверджує: ―Інформаційний простір знаходиться, так би мовити, вище 

простору політичних інтересів, і забороняти в ньому можна тільки 

дезінформацію або приховування інформації‖ [1]. 

Хоча інформаційний простір суспільства об’єднує різних людей 

та сприяє вирівнюванню їх інформаційних можливостей, не варто 

забувати проблему асиметричності інформації. В економіці 

асиметрична інформація має місце, коли одна сторона трансакції 

інформована краще, ніж інша. Наприклад, продавець знає про продукт 

більше, ніж покупець, проте можлива і протилежна ситуація. Асиметрія 

інформації проявляється на різних сегментах ринку фінансових послуг: 

страхування, кредитування, торгівля цінними паперами тощо. В 

теоретичних розробках згадують різні сигнали відсутності намірів 

зловживати меншою інформованістю інших учасників трансакції. 

Важливо усвідомити, що суспільні інститути, формальні й 

неформальні, мають інформаційну природу. Для аналізу суспільних 

інститутів велике значення має розроблення поняття, яке б виражало 
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структурну одиницю інституційних конструкцій певного суспільства. 

Кожен звичай чи норма суспільного життя є результатом опрацювання 

та відбору певної інформації з подальшим поширенням сформульованих 

висновків між членами соціуму. Такі висновки виконують навчальні та 

інструктивні функції і можуть розглядатись як будівельні блоки, з яких 

формується інституційна інфраструктура суспільства. Для позначення 

відповідних явищ на даному етапі дослідження можна користуватись 

робочим терміном ―інформаційне повідомлення‖ [2, с. 279]. 

Головні відмінності інформаційного повідомлення від інформації в 

широкому розумінні полягають у наступному. Інформація взагалі може 

виникнути в результаті спостереження певної системи за процесами та 

явищами живої чи неживої природи. Тоді як інформаційне 

повідомлення – це феномен соціальної комунікації, який існує у формі 

інформаційного продукту, виробленого однією живою істотою з метою 

передачі іншим. Дезінформація може мати тактичний або стратегічний 

характер. Тактична дезінформація стосується певних фактів, тоді як 

стратегічна – концепцій, теорій, парадигм. Поширення стратегічної 

дезінформації може бути зведене у систему та призводити до серйозних 

трансформацій світогляду осіб, що їй довіряють. 

Складність проблеми розробки методології дослідження 

дезінформації спонукає до використання методології дослідження 

суміжних проблем: асиметричної інформації, морального ризику й 

довіри. Дослідження вказаних проблем має досить значну історію і 

низку цінних результатів. Зокрема, є досить розвинутий соціологічний 

інструментарій дослідження рівня довіри в суспільстві. Також досить 

обґрунтований обернений зв’язок рівня суспільної довіри й корупції. В 

контексті поширення та скорочення дезінформації можна стверджувати, 

що рівень довіри є досить точним індикатором дослідження відповідних 

тенденцій, який, проте, реагує з деяким запізненням на покращення чи 

погіршення ситуації. 

У дослідженнях феномену довіри з економічних позицій значну роль 

відіграють такі моделі: ―принципал-агент‖ з теорії асиметричної 

інформації; різноманітні моделі з теорії ігор, зокрема, ―дилема довіри‖, 

―дилема в’язня‖, ―повторювана дилема в’язня‖, ―обмін закритими 

сумками‖, ―полювання на оленя‖, ―задача про переговори‖; ―трагедія 

общинного поля‖; ―парадокс ощадливості‖; ―теорія більшого дурня‖, 

різні варіанти теорії контрактів тощо. 

Значний масив дезінформації породжують нелегальні 

економічні відносини. Спільним для багатьох видів злочинів є 

відмивання доходів, отриманих від їх вчинення. Відмивання пов’язане із 

забезпеченням невизначеності або створенням дезінформації щодо 

джерела походження доходів. Проблема боротьби з відмиванням вже 

тривалий час визнана міжнародною і зумовила створення мережі 
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інститутів для боротьби з цим небезпечним явищем. Відмивання 

доходів передбачає створення дезінформації, яку важко відрізнити від 

достовірних даних. 

На початковому етапі виявлення відповідних злочинів можна 

стверджувати лише про сумнівність або підозрілість відповідних 

операцій. Логічно припустити, що між реальними масштабами 

поширення дезінформації, покликаної маскувати нелегальні операції, та 

обсягами виявлених сумнівних операцій існує прямий зв’язок. 

Аргументацією на користь цього припущення може бути існування 

кореляції між обсягами підозрілих операцій та деяким іншим 

показником, щодо якого також доречно припустити існування зв’язку з 

поширенням дезінформації. Приміром, коефіцієнт кореляції між сумами 

підозрілих операцій і кількістю членів кредитних спілок в Україні за 

період 2005-2015 рр. виявився на рівні -0,58. Тобто, як і очікувалось, 

спостерігається значний обернений взаємозв’язок між вказаними 

показниками, оскільки кожен із них чутливий до рівня дезінформації в 

економічній системі України. 

Висновки 
Виявлення статистично значимих кореляцій між сумами підозрілих 

фінансових операцій та досить широким набором різних показників 

знижує ймовірність хибних висновків, побудованих на випадкових 

збігах та псевдо кореляціях. Таким чином, доведено, що дезінформація є 

важливим чинником функціонування національної економіки, який 

можна оцінювати за допомогою низки індикаторів. До важливих 

індикаторів поширення дезінформації в економічній системі варто 

віднести суми підозрілих фінансових операцій, про які надійшли 

повідомлення до національного підрозділу фінансової розвідки. 

Дезінформація негативно впливає на ефективність економіки, зокрема, 

на обсяги ВВП. Висока ймовірність виявлення дезінформації стримує 

людей від її поширення. Також важливе значення має розроблення та 

введення в інформаційний простір суспільства стратегічних 

інформаційних повідомлень з регуляторним ефектом. 
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Через ріст популярності хмарних технологій, постає питання 

використання надійних алгоритмів безпеки в системах даних і процесах. 

Оскільки інформація і процеси мігрують в хмару, питання безпеки 

важливе не лише там, де проводиться обчислення, але і при джерелі 

даних.  

Для бізнес-користувачів можна значно скоротити витрати на 

обчислювання та зберігання, витрати на технічне обслуговування; для 

індивідуальних користувачів - зручно зберігати інформацію про 

розрахунок, публічні та приватні дані, а також медіа, зменшуючи 

використання їхнього фізичного сховища та обчислювальних ресурсів.  

 

До технологій захисту приватної інформації при використанні 

хмарних сервісів є шифрування даних перед їх передачею у мережу, а, 

отже в хмару. Оскільки до хмари можна дістатися за допомогою будь-

якого пристрою, що підключений до мережі, й враховуючи те, що ці 

пристрої можуть не мати високої продуктивності, то виникає  проблема 

у шифруванні інформації при обмеженості обчислювальних та часових 

ресурсів[1]. 
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Таблиця 1 
Комплексне порівняння алгоритмів шифрування 

Фактори AES DES Blowfish Джерела 

Довжина 

ключа(біт) 

128, 192 або 

256 

56 1-448 [3],[4] 

Тип 

шифруван-

ня 

симетрич-

ний 

симетрич-

ний 

симетрич-

ний 

[3],[4] 

Рік 

розробки 

1998 1975 1993 [3],[4] 

Безпека хороша не достатня хороша [4] 

Набори 

ключів 

2
128

-2
256 

2
56 

2
1
-2

448 
[3],[4] 

Час злому 

ключа 

методом 

Повного 

перебору 

(10
12

 кл./ 

сек) 

2
19 

роки < 1 дня 10
52 

роки [2] 

Час 

шифруванн

я файлу 

(100KB) 

243 ms 256 ms 

(max) 

61 ms (min) Програм-

не обчис-

лення 

Час 

шифруванн

я файлу 

(400KB) 

764 ms 

(max) 

761 ms 267 ms 

(min) 

Програм-

не обчис-

лен-ня 

Час 

шифруван-

ня файлу 

(1MB) 

2176 ms 

(max) 

1524 ms 616 ms 

(min) 

Програм-

не обчис-

лення 

Час 

шифруван-

ня файлу 

(3MB) 

4365 ms 

(max) 

3294 ms 877 ms 

(min) 

Програм-

не обчис-

лен-ня 

Висновок 

про час  

максималь-

ний 

середній мінімаль-

ний 

 

Під час дослідження реалізовано три алгоритми шифрування даних 

такі як: AES, DES та Blowfish [2 - 4]. Для кожного методу є можливість 

вибрати ключ для шифрування даних. Для порівняння результатів 



266  Любомир Полюга, Мстислав Жовтанецький 

виконання програми, дані кожної операції шифрування\дешифрування 

виводяться у таблицю (Табл. 1).  

 

У дослідженні, за допомогою програмних та теоретичних засобів 

проведено порівняння між алгоритмами AES, DES і Blowfish [2-4] для 

знаходження кращого з них з метою подальшого використання у сфері 

хмарних технологій, а також запропоновані алгоритми для забезпечення 

захисту даних хмари. 

   За результатами дослідження було зроблено наступні висновки:  

1. Виявлено, що відповідно до збільшення розміру ключа, час 

шифрування для алгоритму AES зростає пропорційно. 

2. Після проведених досліджень можна стверджувати, що 

використовуючи алгоритм шифрування Blowfish, кібербезпека для 

хмарних сервісів зростає, адже до переваг алгоритму можна віднести 

малі затрати на час шифрування та високу криптостійкість. 

3. У наслідок комплексного порівняння досліджуваних алгоритмів 

шифрування за ознаками: тип шифрування, можливі набори ключів, час 

злому ключа методом «Повного перебору» та за загальною 

характеристикою безпеки; було систематизовано основні 

характеристики кожного з них та здійснено порівняння їх за власними 

обчисленнями (шифрування) за ознакою «час шифрування різного 

розміру файлів». 

4. Після проведення власних обчислень було показано, що 

використовуючи алгоритм Blowfish, час шифрування є мінімальним 

незалежно від розміру файлу, проте для алгоритму AES затрати часу 

для шифрування є максимальними для великих файлів. 
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Вступ 

Забезпечення в Україні та Польщі належного рівня інформаційної 

безпеки, яка є однією із складових національної безпеки держави, має 

особливе значення в сьогоднішніх умовах інформаційної війни 

Російської Федерації. Нині, як ніколи раніше, актуальними є наукові 

дослідження, які пов’язані з вивченням і розробленням рекомендацій 

щодо захисту інформаційного поля української та польської держав, 

протидії шкідливим для них російським інформаційним операціям, 

наповнення світового і національних інформаційних просторів 

достовірною інформацією про Україну та Польщу. 

 Виклад основного матеріалу 

Інформатизація суспільства і економіки має як позитивні, так і 

негативні сторони. Серед негативних тенденцій їхнього розвитку слід 

вказати на використання інформації у військовому протистоянні між 

державами, тобто для інформаційних воєн. В теперішній час особливо 

активно можливості інформаційної боротьби використовує Росія у 

військовому протистоянні проти України. Потужні інформаційні атаки 

Москва проводить і проти країн Заходу, зокрема, Польщі. 

Особливо загострилась інформаційна війна Росії проти України після 

Революції Гідності. Оскільки громадяни обох країн виросли на 

пропаганді Радянського Союзу, згідно якої обидва народи були 

«братніми», то для виправдання своєї збройної агресії проти братнього 

народу Кремль спочатку акцентує увагу на нелегітимності нової влади 
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(легітимним президентом вважають В. Януковича), називаючи її 

«хунтою», а після законного обрання Президентом України 

П. Порошенка – зміщує акценти на українські війська, називаючи їх 

«карателями». Братній народ російська пропаганда розділила на дві 

частини – «правильну» і «неправильну». Причому, згідно цієї 

пропаганди, представники першої з цих частин воюють разом з 

добровольцями з усього світу, зокрема і з Росії, проти «фашистів», 

«бандерівців» і «націоналістів».  

Потрібно сказати, що Росія постійно проводить інформаційну 

боротьбу не тільки проти України, а й проти НАТО, США та інших 

країн. Сумарно на інформаційні війни Росія витрачає сотні мільйонів 

доларів. У 2014 р. в Росії прийнята нова військова доктрина, головною 

метою якої є захист від дестабілізації країни та вибуху кольорової 

революції. Серед загроз безпеки на перший план висунуто 

інформаційну війну. В 2017 р. оголошено про створення військ 

інформаційних операцій, які фактично функціонували дещо раніше. 

Інформаційні атаки Кремль спрямовує на виправдання себе у війні 

проти України, розкол всередині ЄС та між ним і США. Метою цих атак 

є залякування та дезінформація громадян західних країн, зокрема і 

Польщі. Російські медіа виставляють Польщу у негативному світлі. 

Поляків називають союзниками Гітлера, русофобами, співзасновниками 

Голокосту тощо. Москва доводить Європі, що її політика, яка заснована 

на русофобії, є однією з основних причин відсутності добросусідських 

відносин між Росією та ЄС [1]. В той час громадянам Польщі за 

допомогою проросійських медіа нав’язується думка про сумнівність 

співпраці між їхньою державою та іншими державами членами НАТО, 

проводиться пропагандистська кампанія на підрив довіри до ЄС.  

Ураховуючи сказане, Україна та Польща має активно захищати свій 

інформаційний простір від російських інформаційних атак, тобто 

постійно дбати про свою інформаційну безпеку, яка є складовою 

національної безпеки держави.  

Не зупиняючись на аналізі підходів науковців і практиків до суті 

поняття інформаційна безпека держави зауважимо, що на нашу думку, 

його треба розглядати у вузькому і широкому розумінні. У вузькому 

розумінні до цієї безпеки потрібно підходити як до захисту наявних у 

державі інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, 

копіювання, внесення змін чи знищення. У широкому розумінні 

інформаційна безпека держави це її національна безпека у інформа-

ційній сфері, тобто захищеність її внутрішнього інформаційного 

простору та національних інтересів у цьому просторі, а також напов-

нення його та світового інформаційного простору достовірною інформа-

цією про країну. Її завданням є не тільки захист інформації особи, 

суспільства і держави, а й забезпечення інформаційного суверенітету 
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держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 

потенційних загроз національним інтересам у інформаційній сфері. 

Політика кожної держави у забезпеченні її інформаційної безпеки має 

ураховувати всі загрози і ризики, які становлять небезпеку для особи, 

суспільства та держави у інформаційній сфері. Для протидії цим 

загрозам Україна та Польща мають більш активно проводити свою 

державну політику з питань інформаційної безпеки.  

Попри браваду Мінінформполітики про значні зрушення в плані 

протидії пропаганді Кремля, реальних здобутків в плані зміцнення 

інформаційного простору країна не має, як і не має видимих результатів 

просування українського культурного продукту за кордоном. На сході і 

півдні України вітчизняний медіа простір практично весь 

російськомовний, в столиці спокійно працюють журналісти відверто 

проросійських ЗМІ, у справі каналу «Інтер» дуже дивну позицію займає 

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, яка обстоює 

продовження йому ліцензії. Поки це міністерство займається відвертою 

профанацією, давно існує кричуща необхідність прийняття нового 

закону про захист інформаційного поля та про засади національної 

інформаційної політики і національної безпеки в інформаційному 

просторі України. Давно назріла необхідність ліквідувати Нацраду та 

Міністерство інформаційної політики або перетворити їх на єдину 

держслужбу з питань телекомунікацій [2]. Таке міністерство має бути 

флагманом у інформаційному протистоянню з Росією. 

Польщі, порівняно з Україною, легше захищати свій інформаційний 

простір від Росії. Оскільки вона не входила до складу Радянського 

Союзу, тому менше піддавалась масовій російській пропаганді і 

русифікації як Україна. Тепер молоді поляки зорієнтовані на Захід, і в 

більшості своїй володіють англійською мовою. Російською мовою 

вільно володіє біля 5% поляків, переважно старшого віку. Як наслідок, 

майже відсутні російськомовні ЗМІ. Збільшує віртуальну відстань між 

Польщею і Росією відмінність їхніх релігій, звичаїв і традицій. 

Не дивлячись на все більше розуміння поляками зростаючої 

російської інформаційної, а в кінцевому випадку і збройної загрози, 

боротьба з інформаційними атаками Кремля проводиться досить мляво. 

Хоча Росія розпочала гібридну війну проти України, Польща, та й 

загалом країни ЄС і НАТО ще недостатньо роблять для захисту свого 

інформаційного простору. Проте інтенсивність цих дій постійно 

зростає. Польща виступає за розширення співпраці з ЄС і НАТО у сфері 

кібербезпеки. Рада Міністрів Польщі 27 квітня 2017 р. прийняла 

Стратегія кібербезпеки Республіки Польща на 2017 - 2022 роки. Зараз 

розробляється План дій щодо реалізації цієї Стратегії. В країні 

розроблено проект Доктрини інформаційної безпеки Республіки 

Польща, встановлено сайт Dezinformacja.net та ін.  
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Однак, не всі заходи поліпшення інформаційної безпеки Польщі 

проводяться на якісному рівні, а також є потреба у розширенні їхнього 

переліку. Зокрема, багато критики висловлено щодо проекту польської 

Доктрини інформаційної безпеки [3]. Державним і приватним 

пропагандистським інституціям, засобам масової інформації, 

громадським організаціям треба більше уваги приділяти правдивому 

висвітленню населенню наявних фактів, роз’ясненню позиції держави, 

яку вона зайняла у певній ситуації, викриттю брехливих інтерпретацій 

супротивником подій, які відбулися. Польські громадяни мають 

розуміти всю серйозність ворожих інформаційних атак, усвідомлювати 

загрози, які при цьому виникають, навчитися захищатися від них.  

Дуже важливо, щоб захист від інформаційної війни здійснювався на 

основі стратегічного спілкування на національному рівні. Треба 

створити координуючий центр для співпраці і зв’язку між різними 

установами у питаннях спостереження та ідентифікації потенційних 

інфоагресорів, впроваджувати інші заходи протидії російським 

інформаційним атакам. Враховуючи те, що сьогодні російський агресор 

більш активний, у порівнянні з його жертвами, треба в Україні і Польщі 

реалізовувати інші заходи для протидії його інформаційним атакам, 

об’єднатися обом цим країнам для їхньої інформаційної безпеки і 

перемоги у інформаційній війні проти цього агресора. 

ІІІ. Висновки 

Виконані дослідження показали, що в російській інформаційній 

боротьбі проти України та Польщі перемагає Росія. У зв’язку з цим 

українській та польській державам потрібно активізувати цю боротьбу, 

підвищити рівень своєї інформаційної безпеки. Треба більш ефективно 

протидіяти Росії у її інформаційних атаках та намаганнях погіршити 

відносини між нашими державами, оперативно доносити до населення 

правдиву інтерпретацію поточних події, швидко впроваджувати нові 

ініціативи щодо поліпшення інформаційної безпеки держав та краще 

використовувати можливості європейської інтеграції у інформаційній 

війні проти Москви. 
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