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Секція 1. Теоретико-методологічні 
засади дослідження інформаційних 
економік  
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наслідки впровадження цифрових технологій 
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During last two decades the rapid development and mass implementation of digital 

technologies caused radical changes in many spheres of economy as these 

technologies sharply reduced data storage, procession, and transmission costs. The 

appropriate reduction of different components of economic costs, associated with 

digital economic activities and some important consequences of this process are 

considered. 

Ключові слова – інформаційна економіка, цифрові технології, витрати пошуку 

інформації, витрати відстеження, витрати верифікації.  

 

Інформаційна економіка – це економіка, в якій зростає роль видів 

діяльності, пов’язаних з інформацією, а сама інформація вважається 

капітальним благом [1]; чи, інакше кажучи, економіка, в якій знання, 

інформація та послуги мають вищу цінність, ніж виробництво [2]. Одним 

з ключових чинників швидкого розвитку інформаційної економіки є 

динамічне зростання ефективності цифрових технологій, які різко 

зменшують витрати зберігання, обробки та передачі даних. У зв’язку з 

цим важливо розуміти, яким чином згадані зміни впливають на різні види 

витрат в економіці, а також з’ясувати відповідні наслідки для перебігу 

економічних процесів та ухвалення рішень фірмами і 

домогосподарствами.  

До основних різновидів економічних витрат, які значно знижуються в 

умовах інформаційної економіки, відносять, зазвичай, такі: витрати 

пошуку інформації, витрати тиражування благ, витрати 



V Міжнародна науково-практична конференція 

14 

  

транспортування, витрати відстеження та витрати верифікації [3]. 

Зосередьмо далі увагу на декількох з них.  

 Чи не найочевиднішим наслідком широкого впровадження цифрових 

технологій є розширення та полегшення доступу до інформації щодо 

будь-яких товарів і послуг в економіці. Логічним чином, зменшення 

витрат пошуку мало б сприяти зниженню рівня цін багатьох благ і 

зменшенню їх дисперсії. Водночас результати досліджень не дають 

підстав для переконливих висновків щодо існування стійкої тенденції до 

здешевлення товарів [3, 4]. Дисперсія цін також зберігається і є достатньо 

значною навіть на високо конкурентних ринках, як і цінові надвишки, 

встановлювані значною більшістю фірм [4]. 

Ще одним сприятливим результатом зниження витрат пошуку 

інформації для потенційних покупців є розширення можливостей щодо 

вибору саме тих товарів і послуг, які якнайкраще відповідають їхнім 

уподобанням, що безпосередньо веде до зростання надлишку споживача 

та підвищення добробуту населення. Водночас зниження витрат пошуку 

інформації стосується й іншої сторони ринку, підвищує якість 

узгодження бажань покупців і продавців, фірм та найманих працівників 

тощо. Для полегшення пошуку контрагентів у найрізноманітніших 

сферах економіки розвинулася ціла низка інтернет-платформ, які 

забезпечують ефективність цього процесу або за допомогою 

централізованих механізмів, або за допомогою дієвих алгоритмів пошуку 

[5]. 

Ще два види витрат – витрати відстеження та верифікації – зазнали 

особливо значного впливу у зв’язку з масовим впровадженням цифрових 

технологій. Фактично будь-яка активність у цифровій економіці 

фіксується, і вся отримана інформація зберігається автоматично. Обсяги 

інформації, нагромаджені багатьма компаніями стосовно покупців їхніх 

товарів та послуг, вражають уяву [6] і відкривають неймовірні 

перспективи. Зокрема, опрацювання отриманих масивів даних з 

використанням алгоритмів штучного інтелекту уможливлює 

персоналізацію ринків і цінову дискримінацію, базовану на аналізі 

попередньої поведінки споживачів. З огляду на це, у багатьох науковців 

викликає здивування, що фірми досі не вдаються до персоналізованого 

ціноутворення (тобто цінової дискримінації першого ступеня), а 

обмежуються лише персоналізованою рекламою [3].  

Зниження витрат верифікації має значні позитивні наслідки, зумовлені 

передовсім можливостями безпечніше і простіше здійснювати платежі 

онлайн та формувати ефективні системи репутації онлайн. Водночас 

легкість ідентифікації особи уможливлює її дискримінацію і загострює 
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проблеми, пов’язані зі збереженням достатнього рівня приватності 

індивідів та захисту їхніх персональних даних. 
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In theses, the problem of structural deformation of the Ukrainian industry and the 

related imperfect structure of commodity exports, high dependence of the Ukrainian 

economy on the foreign market situation, and the reduction of national wealth are 
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Забезпеченість України різними компонентами природного капіталу, 

насамперед мінерально-сировинними, закріпила сировинний вектор 

розвитку  національної економіки, залишивши її далеко позаду не лише 

від країн-світових лідерів, але й країн-сусідів членів Європейського 

Союзу. Експортуючи сировину та імпортуючи продукцію глибокої 

переробки, ми власними руками забезпечили деградацію вітчизняної 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_economy
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information-economy
http://www.nber.org/papers/w23684
http://www.nber.org/papers/w21496
http://www.nber.org/papers/w22302
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промисловості, посилили залежність економіки України від кон’юнктури 

зовнішнього ринку, відповідно, стримуючи розвиток внутрішнього 

ринку і призводячи до виснажливого, нераціонального використання 

компонентів природного капіталу, а отже до скорочення його частки в 

структурі національного багатства. 

Зношеність фізичного капіталу промислових підприємств, повільні 

темпи його оновлення лише загострює проблему неефективного 

використання ресурсів, неможливості виробництва новітньої, 

наукомісткої продукції на таких застарілих виробничих потужностях, а 

отже й низької конкурентоспроможності економіки України.  

Повномасштабна війна в Україні лише загострює вище згадані 

проблеми, актуалізуючи необхідність зміни галузевої структури 

національної економіки, поліпшення структури вітчизняного товарного 

експорту, ефективного використання обмежених економічних ресурсів 

— не лише природних, але й людських, капітальних. Адже їхні втрати за 

останні 8 місяців колосальні і  з кожним днем лише зростають. Як 

зазначено  в пояснювальній записці до проекту Державного бюджету на 

2023 рік, за пів року великої війни в Україні чисельність тих, хто живе і 

працює в Україні, зменшилася на 6,7 млн. ос.  

Немає жодної галузі в країні, яка б прямо або опосередковано не 

зазнала втрат від російської агресії. Промисловість є третім сектором 

після інфраструктури та житлово-комунального господарства за 

загальною вартістю збитків і втрачених активів (8,4% від загальної суми), 

спричинених російським вторгненням в Україну [3]. Промислові 

підприємства в регіонах, де відбуваються активні воєнні дії, знищені 

частково або й повністю. Структуру збитків галузей вітчизняної 

промисловості станом на 1.07.2022 р. узагальнено на рис. 1.  

Постає питання: яким буде відновлення економіки України після 

перемоги? На яких принципах воно має базуватися - "build back better" 

(відбудувати краще, ніж було) чи "build back greener" (відбудувати 

екологічніше)?  Чи скористається Україна можливістю змінити вектор 

розвитку національної економіки завдяки проведеній структурній 

перебудові, впровадженню в господарській практиці сталих бізнес-

моделей? Зрештою, відновлення економіки України відповідно до 

принципу “build back greener" забезпечить не лише її модернізацію, 

підвищуючи конкурентоспроможність, зміну ролі й місця в світовій 

господарській системі, але й дозволить їй стати частиною Європейського 

зеленого курсу (ЄЗК). Долучившись до цієї довготермінової  ініціативи, 

Україна забезпечить, серед іншого, й виконання кліматичних та 

екологічних умов для набуття повноцінного членства в ЄС.  
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Рис. 1. Структура збитків галузей промисловості України станом на 1.07.2022 р. 

[3] 

Зрештою, Пропозиції щодо інструменту фінансування Плану 

відновлення України, закріплені у Комюніке Європейської комісії 

“Ukraine Relief and Reconstruction”, мають чіткий критерій (вимогу) щодо 

сталості: RebuildUkraine Facility має забезпечити, щоб інвестиції у 

стратегічну цифрову, транспортну та енергетичну інфраструктуру 

відповідали кліматичним та екологічним політикам та стандартам 

ЄС. Така позиція міжнародних партнерів, що надаватимуть допомогу з 

відновленням, дає шанс не лише на відбудову зруйнованої 

інфраструктури та промисловості на зелених засадах, але й на сталий 

розвиток на принципах декарбонізації та кліматичної нейтральності 

України у середньостроковій перспективі.  
Україна може скористатися можливостями, що створює повоєнне 

відновлення, для того щоб закласти основи майбутнього сталого 

зростання національної економіки. Маємо добрий шанс жити в 

незалежній Україні не лише завдяки перемозі над ворогом, але й завдяки 

перемозі над стереотипами, що зелена трансформація не на часі, бо ми не 

можемо собі це дозволити.  
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In the age of information, successful entrepreneurship means above all strategic 

corporate management as a balanced economic system based on values and ensuring 

resilience to future challenges, which leads to an increase in market value. The goal 

of value-oriented management also means transferring the company to the next 

generation of entrepreneurs and employees and creating the basis for long-term and 
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Вартісно-орієнтоване управління підприємством, як цілісна та 

системна концепція управління бізнесом, долаючи скепсис теоретиків та 

перешкоди при імплементуванні у практику відомих фірм та корпорацій, 

знайшла своє гідне місце серед сучасних теорій менеджменту в останні 

20 років. Про великий інтерес до теми свідчать численні західні 

дослідження щодо того, яким чином можна забезпечити швидкий та 

сталий розвиток підприємства, результатом якого стало би збільшення 

його ринкової вартості. 

Відразу слід зазначити, що розуміння вартісно-орієнтованого 

управління підприємством (ВОУП), лише як управління з орієнтацією на 

щоденні коливання біржових курсів, є вузьким і, навіть, глибоко 

помилковим. Успішне підприємництво, і особливо в часи інформаційної 

епохи, означає стратегічне управління бізнесом як збалансованою 

економічною системою, яке базується на цінностях і забезпечує стійкість 

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0233
https://eur-lex.europa.eu/
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https://voxukraine.org/zbytky-promyslovosti-cherez-vijnu/
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перед майбутніми викликами, що в результаті приводить до збільшення 

ринкової вартості. Мета ВОУП – передати бізнес наступним генераціям 

підприємців та працівників, забезпечивши підвалини для 

довгострокового та сталого розвитку. А це, у кінцевому підсумку, 

служить не лише інтересам власників та працівників, але й суспільства. 

Досвід долання бізнесом впливу економічних криз останніх десятиліть 

(світова фінансова криза 2007-2008рр., сучасна економічна криза, яка 

розпочалась у 2020р. пандемією коронавірусу і посилилась у зв’язку з 

агресією росії проти України) показав, що ті підприємства, які в часи 

процвітання спирались більше на цінності, інвестували час та кошти у 

забезпечення підвалин сталого та довготривалого розвитку, краще 

долають турбулентні часи та не зникають з ринку. Більше того – вони 

демонструють стійке зростання. 

Коротко сутність сучасної концепція ВОУП можна сформулювати так: 

щоб примножити вартість бізнесу на ринку, а для великого бізнесу – на 

біржовому ринку, керівникам підприємства потрібно сконцентруватись 

на створенні внутрішніх вартостей та цінностей, як бази довгострокового 

та сталого розвитку. І коли такі зусилля у переконливий спосіб будуть 

доведені до ринку, то це приведе до примноження вартості бізнесу. Лише 

орієнтація на створення цінностей у довгостроковій перспективі 

дозволить підприємству у майбутньому стійко долати майбутні кризи, 

або принаймні пом’якшувати їхній негативний вплив.  

Методологія ВОУП передбачає формування передумов для 

інтегрування наявних теорій стратегічного управління у практику 

бізнесу, а також дає можливість напрацювання програми заходів, 

виходячи з конкретної ситуації у підприємстві, виконання якої уже через 

3-5 років привело б до збільшення вартості бізнесу.  

Вартісно-орієнтоване управління бізнесом розпочинається із  

встановлення специфічних проте водночас амбіційних цілей. Лише, коли 

ціль чітко задана, можна спланувати шлях до неї. Ці цілі можуть 

описувати як очікування щодо внутрішнього розвитку бізнесу, так і 

очікування підприємства щодо успіхів на ринку. Якщо очікування щодо 

ринку потрібно постійно коригувати в залежності від зміни ситуації, то 

цілі внутрішнього розвитку – це ті, на які підприємство може впливати, 

якщо сформулює чітку й амбітну візію розвитку, яка матиме ефект 

мобілізаційного та мотивуючого впливу на працівників задля досягнення 

успіху.  

Багато прикладів, не лише зі сфери економіки, але й з історії та 

політики, засвідчили про те, як сильні та однозначно сформульовані візії 

змінювали реальність, як люди-візіонери залишали довговічну спадщину 

для нащадків (наприклад, візія розвалу радянської імперії та побудови 
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незалежної України, яка рухала дисидентами-шістдесятниками у другій 

половині ХХ століття; візія об’єднання Європи після ІІ Світової війни, як 

запобіжник нових воєн на континенті тощо).  

Проте якраз у підприємництві візії можуть мати надзвичайно великий 

вплив на подальший розвиток бізнесу. Сильні візії дають чіткі орієнтири, 

забезпечують послідовність та тяглість стратегій та планів, полегшують 

прийняття рішень, а у великих підприємствах - ще й дозволяють усунути 

егоїзм підрозділів та відділів. Візія – це свого роду вказівник, який 

згуртовує колектив та об’єднує сили підприємства для подальшого 

розвитку. Для того, щоб візія не залишилась мрією, або гарною фразою 

на папері, а стала у майбутньому реальністю, її потрібно сформулювати, 

довести до кожного працівника, не залежно від статусу та виконуваних 

обов’язків, та використовувати у щоденній роботі. 

Оскільки підходи до формулювання та перевірки на життєздатність 

візії, про що детальніше описано у публікації [1], в основному базуються 

на зовнішніх факторах та очікуваннях (напр., щодо розвитку ринку, щодо 

задоволення потреб споживачів, щодо конкурентної позиції в галузі), то 

для того, щоб інтегрувати їх у стратегію сталого розвитку підприємства 

потрібно сформулювати програму заходів, за допомогою якої можна 

поетапно досягнути сформульовані далекосяжну мету та, відповідно, 

цілі.  

Найбільший виклик при формуванні вартісно-орієнтованої стратегії 

підприємства полягає у тому, щоб послідовно об’єднати усі важливі для 

втілення візії заходи. Хоча майбутня вартість підприємства повинна 

стати при цьому вихідним пунктом планування, проте її не можна прямо 

розрахувати на основі даних обліку. Це скоріше результат використання 

управлінської моделі із кількома взаємозалежними змінними. Тому така 

стратегія повинна враховувати усі ці змінні, іншими словами – важелі 

впливу, щоб одночасно скоординувати усі зусилля у напрямку бажаних 

змін. 

Якщо виходити з основних методів розрахунку вартості підприємства 

– методу залишкового прибутку, або методу дисконтування грошових 

потоків, то можна визначити ці важелі прямого та непрямого впливу у 

їхньому взаємозв’язку: зростання, досконала операційна діяльність, 

оптимальна структура майна та капіталу підприємства. Для великих 

підприємств можна додати ще один важіль впливу – адаптивна структура 

управління. Концентрування на цих важелях, а також використання 

відповідних методів, інструментів управління та показників для 

оцінювання дозволить поєднати посилення позиції підприємства у 

важливих стратегічних сферах з покращенням економічних та 

фінансових результатів.  
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При цьому, у такій інтегральній моделі управління фундаментальне 

значення відводять зростанню та операційній досконалості, оскільки 

вони визначають результативність та ефективність діяльності 

підприємства, і врешті-решт - його вартість. Важливість оптимізації 

структури майна та капіталу підприємства переважно залежить від сфери 

діяльності та конкретної ситуації, а організаційна структура управління 

набуває особливого значення при диверсифікації діяльності, злиттях або 

при деінвестуванні.  

Принциповою відмінністю вартісно-орієнтованої моделі управління є 

те, що зростання визначають як стратегічну ціль підприємства1. А вже у 

коротко або довгострокових стратегіях зростання визначають ключові 

фактори зростання. Так, напр., короткострокові стратегії зростання, які 

розраховані на 5-6 років, базуються на розвитку матеріальних складових 

бізнесу: на ресурсах та продуктах, виборі інноваційного рівня зростання. 

А довгострокові стратегії зростання, часовий горизонт яких сягає до 20 

років, – на розвитку неявного потенціалу, на використанні та 

примноженні нематеріального капіталу, на напрацюванні та сповідуванні 

спільних цінностей [див.2]. Ідентифікування нематеріального капіталу, 

інвестиції у його збереження та примноження, а за потреби, і у створення, 

стануть запорукою зростання підприємства у довгостроковій 

перспективі, дадуть можливість адекватно та вчасно реагувати на 

майбутні малопрогнозовані виклики. 

Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством – це 

фактично філософія управління підприємством, яка сповідує не 

короткострокові цілі максимізації результатів, а формує рамкові умови 

для довгострокового стратегічного розвитку.  

Висновок 
Феномен недалекоглядного мислення в бізнесі (фокусування на 

підході: «вигода тут і зараз») є не лише українським. Тому використання 

концепції вартісно-орієнтованого управління у підприємництві 

дозволить відійти від короткострокового горизонту  виживання бізнесу і 

перейти до формування бази сталого успішного результату у 

довгостроковій перспективі. 

                                                 
1 Під зростанням розуміють комбінування високих приростів обсягів реалізації та 

порівняно високої прибутковості. При чому у тривалій перспективі важливішу роль 
відводять приросту доходів. 
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Розвиток сфери послуг набуває особливого значення для економіки 

України в умовах ведення оборонної війни на власній території, коли 

агресор продовжує руйнувати провідні галузі, в яких створюється левова 

частка ВВП країни. Так, за даними Укрстату за підсумками другого 

кварталу 2022 року реальний ВВП зменшився на 19,1% в порівнянні з 

першим кварталом поточного року і на 37,2% у порівнянні з другим 

кварталом попереднього року [1]. За перші вісім місяців 2022 року 

зовнішня торгівля товарами скоротилась на 30,8% в порівнянні з 

аналогічним періодом попереднього року [2].  
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Рушієм розвитку вітчизняної сфери послуг впродовж останніх років є 

ІТ-галузь, частка якої в експорті послуг зросла за період з 2011 р. по 2021 

р. з 3,1% до 37% [3]. Більше того, з початку російської військової агресії 

експорт ІТ-послуг – це єдина стаття в платіжному балансі країни обсяг 

якої не скоротився, а навпаки, зріс [4]. 

Такий динамічний розвиток вітчизняної ІТ-індустрії пояснюється 

кількома чинниками, одним з найважливіших серед яких ми вважаємо 

сприятливе податкове законодавство, а саме – створення в 1999 році 

інституту спрощеної системи оподаткування. Так, на першому етапі 

розвитку цього інституту, який тривав з 1999 по 2011 рік включно, діяла 

фіксована ставка єдиного податку в розмірі 200 грн в місяць. Другий етап 

розвитку спрощеної системи оподаткування почався у 2012 році і з 

незначними змінами, які мали місце в 2015 – 2016 рр., він фактично 

триває до сьогодні. У цей період було впроваджено кілька груп 

спрощеної системи оподаткування, серед яких найпопулярнішою серед 

фахівців ІТ-галузі була і залишається третя група. Підприємці, які 

обирають цю третю групу зобов’язані сплачувати до бюджету 5% 

Єдиного податку від свого доходу та додатково нараховувати суму у 

розмірі 22% від мінімальної зарплати, яку вони спрямовують у фонд 

соціального страхування у вигляді Єдиного соціального внеску (ЄСВ). 

Саме режим спрощеної системи оподаткування сприяв створенню 

низки конкурентних переваг та динамічному розвитку вітчизняних ІТ-

компаній, оскільки вони отримали змогу залучати до виконання робіт з 

розробки комп’ютерного програмування підрядників – фізичних осіб 

підприємців. Ця система зменшила податкове навантаження у порівнянні 

з тим, яке має місце за класичного найму працівників за трудовим 

договором. 

Так, згідно зі звітом, який підготувала асоціація «IT Ukraine», у 

вітчизняній ІТ-індустрії в 2021 році працювало 285 тис. фахівців, з яких 

тільки 55,1 тис. або 19% від їхньої загальної кількості були найманими 

працівниками за трудовими договорами. Водночас 229,9 тис. або 81% 

були залучені як фізичні особи-підприємці (ФОПи) [3]. 

Попри очевидні успіхи розвитку ІТ-сектору України впродовж 

останнього десятиліття, що знайшло відображення у сталому зростанні 

його частки у вітчизняному ВВП та збільшенні податкових надходжень 

до державного бюджету, останніми роками значно зросла кількість 

законодавчих ініціатив щодо збільшення податкового навантаження та 

адміністративного контролю у цьому секторі. 

Наприклад, у лютому 2019 року у Верховній Раді України був 

зареєстрований проєкт закону України [5], з допомогою якого 

намагались на законодавчому рівні обмежити співпрацю ІТ-компаній з 



V Міжнародна науково-практична конференція 

24 

  

ФОП-підрядниками, через встановлення чітких критеріїв визнання 

цивільно-правових відносин трудовими. 

14.03.2019 р. у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт 

Закону №10094-1 [6], яким передбачалось запровадження ставки ПДФО 

на рівні 9% для працівників-програмістів, подвійну мінімальну ставку 

ЄСВ у разі, коли заробітна плата не перевищує дев’ять мінімальних 

заробітних плат (надалі МЗП), а також ставку ЄСВ в розмірі 5% для 

зарплат, що перевищують дев’ять МЗП. 

Хоча в кінцевому результаті всі ці неоднозначні ініціативи 

законодавців не були затверджені в прийнятих законах, потенційні 

непродумані зміни державою існуючих «правил гри» в ІТ-індустрії 

залишаються серйозною загрозою для її подальшого розвитку. 

Тому, на нашу думку, прийняття ЗУ від 15.07.2021 р. «Про 

стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», а також 

супроводжуючі зміни в ПКУ, що були прийняті в слід за ним, є кроком 

до продовження позитивного вектору державної політики в сфері 

регулювання ІТ-послуг. 

Так, не скасовуючи законодавчі норми, за якими ІТ-індустрія України 

працювала до запровадження зазначених юридичних нововведень, вище 

згаданими законами запроваджено паралельне функціонування 

правового режиму Дія Сіті починаючи з 01.01.2022 р. терміном 

щонайменше на 25 років. 

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на 

території України, яка відповідає всім (без винятків) таким вимогам: 

1) здійснює один або кілька видів діяльності, пов’язаних з ІТ; 

2) розмір середньої місячної винагороди залученим спеціалістам 

становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро; 

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів 

юридичної особи  за підсумками кожного календарного місяця, 

становить не менше дев’яти осіб; 

4) сума так званого кваліфікованого доходу юридичної особи або 

доходу від ІТ-діяльності, становить не менш як 90 відсотків суми 

її загального доходу; 

5) щодо юридичної особи відсутні обставини, за яких вона не може 

бути резидентом Дія Сіті. 

Введено процедуру добровільного набуття юридичними особами 

статусу резидента Дія Сіті, які після набуття цього статусу отримують 

право залучати ІТ фахівців в такі три способи: 

1) як найманих працівників на підставі трудових договорів; 

2) як гіг-спеціалістів на підставі гіг-контрактів; 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

25 

  

3) як підрядників та виконавців на підставі інших цивільно-

правових чи господарсько-правових договорів. 

Основним нововведенням ЗУ «Про Дію Сіті», як бачимо, є 

запровадження термінів «гіг-спеціаліст» та «гіг-контракт». 

Так, за визначенням гіг-контракт – це цивільно-правовий договір, за 

яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати 

послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а 

резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або 

надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для 

виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії. 

Гіг-контракт фактично демонструє свою гібридну природу, оскільки 

хоч і віднесений законодавцями до цивільно-правового договору, містить 

деякі характеристики трудового договору, а саме наявність гарантованих 

17 днів оплачуваної відпустки в рік та інші соціальні гарантії, 

нормування тижневого та денного робочого часу, невизначений термін 

контракту та ін. [7]. 

Що стосується оподаткування резидента Дія Сіті, то тут теж є цікаві 

особливості. Так, з введенням в дію правового режиму Дія Сіті, були 

внесені зміни в ПКУ, стосовно податку на прибуток, ПДФО та ЄСВ. 

- Податок на прибуток. Для резидентів Дія Сіті введено право обрати 

сплату податку на прибуток на особливих умовах за ставкою 9. Більше 

того, за формулюванням «сплата прибутку на особливих умовах» 

фактично приховано так званий податок на виведений капітал, оскільки 

об’єктом оподаткування при обранні цих особливих умов є не 

фінансовий результат, а окремі операції, перелічені в ПКУ; 

- ПДФО. Для резидентів Дія Сіті для залучених працівників за 

трудовими договорами чи гіг-контрактами ставка податку знижена з 

18% до 5%. 

- Військовий збір. Сплачується в звичному розмірі 1,5%, який 

поширюється на всіх юридичних осіб в Україні, 

- ЄСВ. Встановлений на рівні 22% від мінімальної зарплати [8]. 

Проте не зважаючи на такі безпрецедентно привабливі як для 

податкової системи України умови, більшість учасників ринку ІТ-послуг 

поки не поспішають переходити на правовий режим Дія Сіті [3].  

Висновок 
Отже, проведений нами аналіз становлення та розвитку законодавчого 

поля, в рамках якого працює вітчизняний ІТ-сектор підтверджує 

важливість дотримання у процесі удосконалення вітчизняної податкової 

системи такого важливого принципу, як стабільність податкового 

законодавства. Сьогодні можна зробити висновок, що економічні 
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суб’єкти успішно працюючої ІТ-галузі, навіть отримавши на перший 

погляд значні податкові та адміністративні послаблення та покращення, 

через введення спеціального правового режиму Дія Сіті, не поспішають 

переходити на роботу в цьому новому правовому середовищі.  
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It was determined that at the state level payment service providers are obliged to 

implement a system of information protection on the execution of payment operations 

and corresponding accounting information at all stages of its formation, processing, 

transmission and storage. Measures of enterprises for minimization of threats to 

accounting information during cyberattacks in terms of ensuring risk identification, 

data encryption, physical protection of technical support are considered. 
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I. Вступ  
Управління діяльністю будь-якого підприємства на сьогоднішній день 

пов’язане з врахуванням та реалізацією основних принципів 

інформаційної безпеки. В умовах розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій й загальної цифровізації економічних 

відносин, з однієї сторони, полегшується доступ до різних 

інформаційних ресурсів через Інтернет, а, з іншого погляду, 

збільшуються обсяги поширення  інформації й, відповідно, загрози 

витоку конфіденційної внутрішньої інформації суб’єкта 

господарювання. До інформації, забороненої до розголошення, часто 

належить облікова інформація, тому, серед іншого, особливий акцент 

підприємство робить на інформаційну безпеку операцій, які пов’язані з 

грошовими платежами. Витік такої інформації та несанкціонований 

доступ зловмисників до платіжних систем спричиняють збитки суб’єктів 

господарювання, впливають на їх фінансовий стан і платоспроможність. 

II. Виклад основного матеріалу 
В сучасних реаліях господарювання підприємства повинні вживати 

заходи щодо захисту інформації, витік якої може завдати їм збитків. 

Значна частина такої інформації формується в системі бухгалтерського 

обліку, який, враховуючи особливості його організації, все більше 

забезпечується на підприємстві саме завдяки використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій. Слід наголосити, що 

історично одними з перших операцій, які почали здійснювалися на всіх 

підприємствах з використанням віддаленого доступу та відповідного 

програмного забезпечення, були саме банківські операції — розрахунки 

з використанням системи «Клієнт-банк». Тому питання безпеки таких 

операцій є завданням не лише суб’єктів підприємницької діяльності чи 

громадян, але повинні забезпечуватися й на державному рівні.  
Останні нововведення у сфері платіжних відносин суб’єктів 

господарювання здійснено 1 серпня 2022 року Законом України «Про 

платіжні послуги» від 30.06.2021 р. № 1591-IX. Він визначає 

організаційні процедури щодо платіжних операцій в Україні, встановлює 

перелік платіжних послуг, категорії надавачів платіжних послуг та умови 

авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування 

платіжних систем в Україні, випуску та використання в Україні 

електронних грошей і цифрових грошей Національного банку України, 

установлює права, обов’язки й відповідальність учасників платіжного 
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ринку України [1]. Багато положень цього закону спрямовані на систему 

управління ризиками платіжної системи, захист інформації, яка 

циркулює у ній (у т.ч. кіберзахист). 
У ст. 67 глави 8 Закону України «Про платіжні послуги» визначено, що 

саме надавачі платіжних послуг зобов’язані запровадити систему захисту 

інформації, що має забезпечувати безперервний захист інформації про 

виконання платіжних операцій та індивідуальної облікової інформації на 

всіх етапах її формування, обробки, передавання й зберігання. 

Відповідно, в контексті підприємства саме банківські установи та інші 

учасники ринку, які надають платіжні послуги, повинні подбати про 

цілісність, конфіденційність, доступність і простежуваність інформації, 

що формується, обробляється, передається та зберігається під час 

виконання платіжних операцій, тобто забезпечити захист інформації як 

свій, так і своїх контрагентів.  
Учасникам платіжного процесу необхідно враховувати, що електронна 

взаємодія надавача платіжних послуг із користувачем здійснюється лише 

після автентифікації такого користувача чи фізичної особи, чи 

відповідального уповноваженого представника юридичної особи. 

Автентифікація - процедура, що дає змогу надавачу платіжних послуг 

установити та підтвердити особу користувача платіжних послуг, 

наявність у нього підстав для використання конкретного платіжного 

інструменту [1]. Одним з найбільш поширених способів автентифікації в 

інтернет-системах є використання певного ідентифікатора: логіна та 

пароля. Відомості про конфіденційну інформацію дозволяють володіти 

певним ресурсом мережі та його використовувати. Однак для доступу до 

платіжних інструментів передбачено посилену автентифікацію, що має 

включати використання унікальних для кожної окремої операції даних, 

які дають змогу пов’язувати (в результаті виконання алгоритму 

зіставляти контрольний показник з даними операції) операцію на певну 

суму з конкретним отримувачем [1]. Додатково учасники платіжних 

операцій, а особливо їх надавачі, повинні враховувати вимоги постанови 

правління Національного банку України «Про затвердження Положення 

про захист інформації та кіберзахист учасниками платіжного ринку» від 

19.05.2021 р. № 43.  
Підприємства також повинні вживати заходів фізичного захисту 

інформаційної безпеки, які полягають у використанні певного 

інструментарію операційних систем та технічного забезпечення, а також 

організації роботи таким чином, щоб унеможливити доступ сторонніх 

осіб до засобів платіжних операцій [2]. Загрозою для витоку чи 

пошкодження облікової інформації щодо платіжних операцій може стати 

не тільки програмне забезпечення, а й викрадення носіїв (флеш-
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накопичувачі, ноутбуки тощо), на яких зберігається інформація та 

кваліфіковані електронні підписи - спеціально зашифровані і згенеровані 

ключі, які базуються на сертифікатах, що засвідчують й ідентифікують 

користувача платіжних послуг.  

Висновок 
Отже, держава в особі Національного банку України видає 

нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та 

розкриття інформації, що становить таємницю надавача платіжних 

послуг. Проте, враховуючи ситуацію, у якій на сьогоднішній день 

функціонують учасники платіжного ринку (фізичні та юридичні особи),  

спостерігаємо ріст ризиків та загроз кібератак і витоку облікової 

інформації щодо платіжних операцій підприємства. Суб’єкти 

підприємницької діяльності повинні не лише очікувати від держави 

захисту їх інтересів та конфіденційної інформації в процесі здійснення 

таких операцій, але і самим вживати заходів щодо мінімізації загроз шля-

хом ідентифікації ризиків, шифрування даних, фізичного захисту тощо. 
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Секція 2. Інформаційно-комунікаційні 
технології в управлінні соціально-
економічними процесами 
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сайту. 

І. Вступ 
Сьогодні більшість представників великого та малого бізнесу 

використовують інтернет-технології у своїй діяльності. Один із способів 

організації бізнесу в Інтернет – це створення власного сайту, що дає 

змогу покращити інформування споживачів про товари чи послуги фірми 

та допомагає у комунікації з клієнтом. Проте лише наявність сайту фірми 

не є гарантією успішного ведення бізнесу онлайн. Важливим є видимість 

сайту для потенційних клієнтів, тобто присутність сайту на перших 

позиціях пошукової видачі за максимальною кількістю релевантних 

пошукових запитів. Не менш важливим чинником успішності ведення 

бізнесу є висока конверсійність сайту, тобто наявність великої кількості 

користувачів, які здійснюють на сайті цільову дію (роблять покупки, 

залишають свої контактні дані, контактують з рекламою тощо). З цією 

метою необхідно проводити комплекс заходів щодо внутрішньої та 

зовнішньої оптимізації сайту для підняття його позицій в результатах 

видачі пошукових систем за певними запитами користувачів, з метою 
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збільшення мережевого трафіку (для інформаційних ресурсів) та 

потенційних клієнтів (для комерційних ресурсів) і подальшої монетизації 

(отримання доходу) цього трафіку. Такий комплекс заходів називають 

пошуковою оптимізацією сайту або SEO (Search Engine Optimization) і це 

є одним з основних інструментів інтернет-маркетингу. 

Проблемам оптимізації сайтів присвячена низка наукових досліджень 

та практичних розробок закордонних та вітчизняних вчених [1–3].  

Метою цієї роботи є дослідження сукупності заходів, які потрібно 

провести з метою SEO-оптимізації сайту під вимоги пошукових систем. 

ІІ. Результат досліджень 
На сьогодні просування сайту в пошукових системах є одним з 

найефективніших методів залучення цільової аудиторії, адже має такі 

переваги: 

1. Ненав’язливість – не навмисно рекламують сайт, а допомагають 

людині знайти те, що вона шукає. Переходи відбуваються за ключовими 

словами, під які просувається сайт.  

2. Лояльність – звичайний користувач не задумується, що хтось 

вкладає гроші для того щоб бути на першій сторінці. Для них це просто 

ТОП-10 хороших сайтів, ніби «рейтинг сайтів». Враховуючи, що 

контекстну рекламу може оплатити навіть сайт низької якості (або взагалі 

шахраї), в результатах SEO зазвичай всі сайти високої якості. 
3. Тривалий результат – вклавши один раз в SEO-просування 

отримують тривалий результат, можливо він не досягнеться швидко, 

проте однозначно буде кращим ніж інші способи просування. Контекстна 

реклама більш зрозуміла для клієнтів в цьому плані, однак по витратах 

виходить дорожчою в рази у довготривалій перспективі. 

4. Низька вартість – середній чек на SEO просування починається від 

300$ в місяць. 

Відповідно до теперішніх методологій пошукової оптимізації, SEO 

ґрунтується на трьох основних групах методів [1]: 

1. Внутрішня оптимізація передбачає весь комплекс заходів, 

зосереджених на роботі над самим сайтом (див. рис. 1). У процесі 

внутрішньої оптимізації необхідно дотримуватися вимог, щоб не 

допустити переоптимізації тегів title та description, заголовків, URL, 

футера та посилань. 
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Рис. 1. Методи внутрішньої оптимізації 

 

2. Зовнішня оптимізація – це комплекс заходів, спрямованих на 

отримання цільових зовнішніх посилань на ресурс (див. рис. 2). 

3. Поведінкові фактори (зручність та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, 

залучення користувачів на сайт, їх утримання, читабельні тексти, відео, 

калькулятори чи ігри на сайті, новини з теми тощо). 

 

 
Рис. 2. Методи зовнішньої оптимізації 

 

Для покращення юзабіліті сайту потрібно: 

1. Оптимізувати швидкість завантаження сторінки (оптимізувати 

зображення, змінити хостинг провайдера, захешувати сторінки, 

перевірити чи нічого не сповільнює сайт). 

2. Оформити сайт відповідно до його тематики. 

3. Зробити сайт зручним для читання та мінімально складним. 

4. Розробити зручну навігацію та структуру сайту. 

5. Наповнити сайт якісним контентом. 

6. Не забувати про повноту та покрокове подання інформації. 

7. Робити заклики до дій. 

8. Вести спілкування з відвідувачами. 

9. Адаптувати сайт під мобільні пристрої. 

10. Передбачати на сайті лише швидку реєстрацію, тощо. 

11. Зробити логотип читабельним. 

12. На сайті не повинно бути нав’язливої реклами та елементів, що 

мигають. 

13. Не забути про якісний віджет пошуку по сайту. 
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14. Забезпечити наявність контактів на видному місці (в 

шапці/футері/на окремій сторінці). 

15. Подбати про наявність і природність відгуків. 

16. Приділити значну увагу форматуванню текстів, їхній 

структурованість та читабельність. 

17. Вдало підібрати шрифти і контрастність текстів, кольорову гаму 

блоків. 

18. На сайті має бути зрозуміле оформлення футера, шапки і службових 

сторінок. 

19. На сторінках з великою кількістю контенту використовувати якорі 

(хеш-посилання) – це посилання-закладки, натискання на які «змушує» 

браузер прокрутити сторінку до потрібного «заякореного» місця. 

Крім зазначених факторів, на ранжування в світовій павутині впливає 

також якість наповнення головної сторінки сайту (якщо оптимізувати 

головну сторінку під якісно підібрані у семантичному ядрі ключові слова, 

то це підвищить релевантність такої сторінки). Мало того, необхідно, 

щоб перший екран головної сторінки був зрозумілий, тобто за три 

секунди було зрозуміло, чим займається фірма. Також збільшення 

кількості сторінок сайту та їхня якісна перелінковка піднімає сайт у ТОП-

видачі пошукових систем. Подальше наповнення та додавання 

інформації на сайт сприймається пошуковими системами як розвиток 

сайту. Пам’ятати, що сучасні алгоритми пошукових систем надають 

перевагу сайтам, на яких регулярно ведеться розділ з новинами чи блог. 

Також не слід забувати про використання ключових слів у назві та тегах 

медіафайлів, що позитивно позначається на результати пошуку. 

Важливим в SEO-оптимізації є якісна підготовка файлів robots.txt та 

sitemap.xml, які надають роботам пошукових систем необхідні інструкції. 

Також потрібно видаляти дублі сторінок сайту, наявність яких спричиняє 

втрату природних посилань, призводить до виникнення можливості 

помилкового визначення релевантної сторінки і, як наслідок, значно 

погіршується індексація сайту пошуковими серверами. 

Не менш важливим є перевірка валідності сайту, тобто перевірка 

HTML-коду web-ресурсу на наявність помилок і відповідність 

визначеним стандартам. Помилки в HTML-коді web-ресурсу впливають 

на збої в його роботі та на просування сайту. Також сайт повинен 

відповідати вимогам кросбраузерності. 
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Висновок 
Отже, ведення бізнесу в Інтернеті має свою специфіку у порівнянні з 

реальною економікою. Щоб сайт приносив бажаний результат, необхідно 

наповнювати його унікальним, корисним, експертним та оптимізованим 

контентом, слідкувати за його технічною стороною функціонування, 

постійно слідкувати за конкурентами та роботи все для того, щоб сайт 

ставав трішки кращим у порівнянні з сайтами конкурентів. Саме тому 

створення проекту, який спрямований на те, щоб приносити не лише 

внутрішнє задоволення, але й реальний заробіток, потребує грамотної і 

якісної SEO-оптимізації. 
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І. Вступ  
На сьогодні соціальні мережі стали тим ключовим інструментом, який 

дозволяє інформувати людей, впливати на їх смаки та поведінку, а також 
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просувати різноманітні товари і послуги. Це пов’язано з тим, що значна 

чисельність осіб (близько 89% інтернет-користувачів у віці 16–64 років 

за даними [3]) майже щодня відвідують ту чи іншу соціальну мережу, 

спілкуючись там зі своїми друзями, знайомими, вишукуючи цікаву 

інформацію, чи ознайомлюючись з запропонованими товарами та 

послугами. З кожним роком у соціальні мережі долучається все більше 

нової аудиторії. Сучасні події привели до того що соцмережі стали не 

лише великим джерелом інформації, а й можливістю просунути бізнес 

ще на один крок уперед. 

Тому використання соціальних мереж на сьогодні стало звичною 

практикою для багатьох організацій. Проте в умовах високої конкуренції 

лише правильний підхід до створення стратегії, використання 

ефективних інструментів та каналів просування принесуть очікуваний 

результат.  

Проблемам організації бізнесу в соціальних мережах присвячена низка 

наукових досліджень та практичних розробок закордонних та 

вітчизняних вчених [1–4].  

Метою цієї роботи є дослідження підходів до ефективної організації 

бізнесу у соціальних мережах. 

ІІ. Виклад основного матеріалу дослідження 
Стрімкий розвиток соціальних мереж став приводом для виокремлення 

нового виду маркетингу – SMM (Social Media Marketing). Соціальний 

медіамаркетинг або маркетинг соціальних мереж (англ. social media 

marketing, SMM) – це комплекс дій щодо використання соціальних медіа 

в якості каналів просування, розкручування і рекламування брендів, 

товарів чи послуг, а також вирішенні певних бізнес-завдань. 

У роботі запропоновано підхід до організації бізнесу у соціальних 

мережах, який передбачає виконання семи етапів: 

Першим етапом є розроблення Стратегії роботи в соціальних мережах 

та побудова портфелю цільової аудиторії. Відповідно до рекомендацій 

[2] розроблення Стратегії передбачає виявлення: місії фірми у соціальних 

мережах; мети роботи у соціальних мережах; стратегічних цілей; цільової 

аудиторії; вибір соціальних платформ; вибір типу та структури контенту; 

інтеграції соціальних мереж з іншими каналами комунікації; розрахунок 

потреби в ресурсах. 

У липні 2022 року компанією GlobalLogic проведено дослідження щодо 

найбільш популярних соцмереж в Україні (див. рис. 1). 

Ознайомившись з інформацією поданою на рис. 1, можемо зробити 

висновок, що найбільш популярними соціальними мережами в Україні є 

You Tube, Instagram та Facebook. Додаток Tik Tok активно розвивається, 
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вивчається та встановлює нові тренди. Щодо мережі LinkedIn, яка сильно 

користується попитом у рекрутерів як України, так і цілого світу, нашим 

користувачам варто більше нею цікавитися, адже це хороша можливість 

знайти достойну роботу.  

 
Рис.1 Статистика популярності соціальних мереж серед українських 

користувачів 

 

Бізнесам окрім популярних соцмереж потрібно виходити на 

спеціальзовані мережі за сферою діяльності, наприклад 

найпопулярнішою соціальною мережею для музикантів і діджеїв є 

SoundCloud, міжнародною соціальною мережею, призначена для 

публікації і обміну зображеннями і анімацією, є Pinterest.Другим етапом 

організації бізнесу у соціальних мережах є створення та оформлення 

публічного акаунту, який потрібно оформляти в корпоративних стилях та 

бути цікавим і привабливим. Звичайно, основним інструментом збуту 

товару чи послуги компанії є офіційний веб-сайт, однак саме соціальна 

мережа може стати тією сходинкою, яка приведе потенційного клієнта до 

нього.  

На третьому етапі необхідно розробити контент-план та публікувати 

контент відповідно до розробленого плану. Важливо створювати якісний 

різнотипний контент. Пости, крім анонсів публікацій основного сайту, 

повинні містити розважальний матеріал: анекдоти, розумні вислови з 

картинками, голосування, конкурси тощо. Важливим є відмова від 

цензурування повідомлень та коментарів. Необхідно давати відповіді 

доброзичливого характеру на всі відгуки, зокрема і негативні. Злісних 

хуліганів попереджати про спамування. Ефективною є практика 
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розроблення унікального хештегу, який буде використовуватися в 

постах, підписах до фотографій тощо. Важливо вибрати оптимальний час 

публікації постів. Для цього потрібно: виділити цільову аудиторію; 

проаналізувати, учасниками яких співтовариств є потенційні клієнти і в 

який період часу вони ведуть активну діяльність; виділити проміжки 

часу, коли потенційні клієнти позитивно реагують на рекламу (лайкають 

рекламу, а не контент іншого характеру); розміщати пости в 

нестандартний час, наприклад в 10:25, а не в 10:00.  

Контент, що компанії розміщують на своїх сторінках, може мати для 

них критично важливе значення, адже, вони не мають достатнього 

контролю над тим, яка інформації про товар буде поширена 

користувачами в соціальних мережах самостійно . 

Четвертим етапом організації бізнесу у соціальних мережах є таргетна 

реклама. Основні цілі, яких вдається досягти завдяки таргетингу, такі: 

одержання лідів, збільшення кількості відвідувачів на сайті; зростання 

кількості підписників у соцмережах; підвищення впізнаваності бренду; 

залучення людей з онлайн до офлайн; приріст продажів товарів і послуг 

на сайті. 

Аби підсилити присутність у соціальних медіа, варто задуматись над 

співпрацею з відомими персонами. Власне колоборація з відомими 

блогерами є п’ятим етапом організації бізнесу у соціальних мережах. 

Здебільшого впливові особи (або «інфлюенсери») користуються великим 

авторитетом у своїх спільнотах. Якщо спільнота якоїсь впливової особи 

відповідає ознакам цільової аудиторії вашої організації, така впливова 

особа може стати вашим союзником, а це принесе значну користь і вашій 

роботі, і репутації, і присутності в соціальних мережах [2]. 

Одним з цікавих способів підтримати контакт з споживачем є 

використання меседжерів або чат-бот платформ. Створення чат-ботів для 

автоматизації воронок продажів у месенджерах є шостим етапом 

організації бізнесу у соціальних мережах. Ріст популярності 

використання меседжерів призвів до того, що дуже багато інтернет-

продавців почали приймати замовлення через месенджери. Відповідно, 

з’явилася потреба в автоматизації звичайної рутини, наприклад, 

автовідповідач, який надає відповіді на типові запитання: «ціна», 

«наявність», «знижка», «доставка». Для цього творці месенджерів 

створили кожен свою чат-бот платформу – набір інструкцій і правил 

використання, а також технічну можливість створення власного чат-бота. 

За допомогою чат-ботів сьогодні автоматизують не лише рутину, а й 

програмують різноманітні воронки продаж, метою яких є підігріти 

потенційного покупця, довести до покупки і продовжити з ним подальшу 

співпрацю. Чат-боти забезпечують сервісне обслуговування 24/7 та 
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допомагають охопити більше клієнтів. Компанії отримують ряд переваг 

від використання чат-ботів, а саме: ефективну взаємодію з клієнтами 

(чат-боти не перевантажують аудиторію інформацією, а кожен раз 

надають тільки ті дані, які відповідають запитам користувачів); 

економність (чат-боти – це одноразова інвестиція, яка допомагає фірмам 

скоротити витрати на персонал); відстеження даних про споживачів (на 

підставі виконаних клієнтом дій можна сегментувати аудиторію, що дає 

змогу персоналізувати розсилку повідомлень клієнтам на різних етапах 

воронки продажів). 

Сьомим етапом є аналіз ефективності ведення бізнесу у соціальних 

мережах. Варто постійно оцінювати та аналізувати свої результати. 

Відстеження даних про продуктивність є найкращим способом 

визначення того, які тактики працюють, а які ні. Також потрібно 

поспостерігати за зростанням активності й репостами. У більшості 

соціальних медіа є інструменти, які можна використовувати для 

відстеження та вимірювання ефективності. 

Висновок 
Узагальнюючи викладений матеріал, очевидно, що організація бізнесу 

у соціальних мережах вимагає великої уваги. Для того щоб бізнес 

залишався конкурентноспроможним SMM-спеціалістам потрібно 

слідкувати за усіма трендами та постійно впроваджувати нові підходи до 

стратегії, нові інструменти та методи просування. 
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The study aims to substantiate the criteria for development digital services for the 

selection of educational products. The proposed communication platform is based on 

the idea of using Big Data technologies and should serve as a digital service for 

choosing educational products for individual users, finding the best candidates for 

vacant positions - for employers, developing various forms of cooperation between 

HEIs and business to ensure the competitiveness of higher education. 
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I.Вступ. Постановка проблеми 
В умовах повномасштабної російської військової агресії в Україні 

найбільшої гостроти набувають проблеми збереження людських та 

інтелектуальних ресурсів, відновлення внаслідок вимушеної міграції 

студентів, викладачів і дослідників, масового руйнування об’єктів 

інфраструктури [1]. Для вирішення цих проблем, важливо шукати 

нетрадиційні засоби, у тому числі в комунікаціях людина – наука &освіта 

– влада  – бізнес.  

Одним із засобів налагодження стратегічних партнерських зв’язків 

ЗВО та їхніх стейкхолдерів дослідники називають ефективні комунікації. 

Саме на цей чинник не лише у контексті співробітництва, але й 

виживання університетів і демократичних суспільств у сучасному світі 

звертають увагу Нобель М. (Knobel M.) і Райсберг Л. (Reisberg L.) в [4]. 

Автори стверджують, що комунікації в університетах мають виходити за 

межі маркетингових зусиль, спрямованих на залучення нових студентів і 

фінансових ресурсів. 

Мета цього дослідження – обґрунтувати критерії створення цифрових 

сервісів для вибору освітніх продуктів, які базуються на технологіях 

Великих даних, формах комунікацій інститутів освіти, влади та бізнесу, 

а також враховують національні і глобальні виклики для розвитку вищої 

освіти в Україні.  

mailto:olha.hrynkevych@lnu.edu.ua
mailto:annabojko92@gmail.com
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II.Виклад основного матеріалу 
Одним із варіантів вирішення проблеми якості вищої освіти з 

урахуванням індивідуальних потреб людини є діяльність неформальних 

освітніх провайдерів та онлайн-курсів [3]. Але онлайн-платформи не 

можуть вирішити увесь комплекс проблем, пов’язаних з актуальними 

освітніми потребами особистості та потребами ринку праці. Наприклад, 

актуальними для молодих людей – старшокласників є запитання «Як 

визначити напрям навчання для здобуття майбутньої професії?», «Яку 

професію обрати з урахуванням індивідуальних здібностей, навиків та 

інтересів?».  

Для аналітики і прогнозування ринку праці, використання відповідних 

результатів у проектуванні нових освітніх продуктів Європейський фонд 

освіти (European Training Foundation, ETF) у [4] пропонує 

використовувати технології Великих даних. Прикладом їхньої реалізації 

є портал Big Data LMI–Ukraine [5] з інформацією про актуальні 

компетентності для різних видів зайнятості і професій, аналітикою та її 

візуалізацією на основі інтегрованих відомостей про електронні  вакансії 

з кадрових порталів. Ще одним прикладом є спільний проєкт Євростату 

та Європейського центру професійної освіти і навчання (CEDEFOP) 

Skills-OVATE [6], який пропонує інформацію про робочі місця та 

навички, що потребують роботодавці, на основі онлайн-оголошень про 

роботу у 28 країнах Європи  

Зважаючи на сучасні виклики перед системою вищої освіти, які 

пов’язані, зокрема, зі зростаючою різноманітністю освітніх продуктів та 

способів їх поширення, актуальним завданням, на нашу думку, є 

побудова цифрового сервісу, який надаватиме користувачам можливості 

оптимального вибору моделей поведінки на ринку освітніх послуг та 

ринку праці. Завдяки такому сервісу комунікації між людиною, 

інститутами науки, освіти, бізнесу та влади можуть вийти на новий 

рівень, який буде змінюватись динамічно до потреб сучасного 

суспільства та людського розвитку.  

Нижче сформульовано ключові запитання, які важливо враховувати у 

розробці цифрового сервісу як комунікаційної платформи у системі 

«Людина – Наука&Освіта – Бізнес – Влада».  

1. Людина – користувач, який зацікавлений отримати інформацію про 

те:  

 яку професію обрати з урахуванням унікальних характеристик, 

вподобань, освіти, досвіду. Під час реєстрації користувач проходить 

коротке опитування, заповнює резюме. Це дасть змогу отримати змінні, 

за допомогою яких можна визначати набір професій, які найкраще 

відповідають індивідуальному запиту. Отримавши результат за першим 
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запитом і вибравши певну професію, користувач потрапляє на звіт, який 

розкриває наступний пункт. 

- де можна отримати відповідні навички чи здобути освітній рівень, 

що їх гарантує (одним із функціоналів буде побудова роуд мапів 

отримання відповідних кваліфікацій та освіти, та різні шляхи – перелік 

закладів освіти,  онлайн-платформ, які пропонують відповідні освітні 

продукти з урахуванням тривалості навчання, вартості та умов оплати. 

- яка кон’юнктура  ринку праці та ринку освітніх послуг: актуальна 

інформація з урахуванням набору вибраних професій про середню 

заробітну плату/дохід, кількість вакансій у регіонах пошуку тощо. 

2. Освіта&Наука – представники ЗВО і неформальних освітніх 

провайдерів, які зареєструвались у сервісі, внесли відомості про свої 

освітні продукти. Завдяки коректній обробці даних можна з’ясувати, які 

професії корелюють з освітніми програмами, що частіше буде 

відображено певний ЗВО чи інший провайдер у переліку роуд мап у 

кінцевих користувачів, тим актуальнішою є їхня програма. 

Отже, можна отримати сервіс, який дасть змогу представникам освіти 

та науки спілкуватись і взаємодіяти на різних рівнях з бізнесом та його 

представниками в реальному часі. 

3. Роботодавці – представники бізнесу і некомерційних організацій 

завдяки використанню сервісу можуть отримати такі вигоди: 1) 

отримати важливу інформацію щодо ринку освіти та ринку праці, змін 

кон’юнктури в реальному часі; 2) знайти кваліфіковані кадри та 

суттєво зменшити час адаптації; 3) підняти бренд фірми. 

Для інтеграції у цифровий сервіс роботодавцям потрібно 

зареєструватись (пройти верифікацію), перевірити як спарились дані про 

їхні вакансії з офіційних сайтів, кадрових порталів, відредагувати та 

заповнити дані, яких немає у відкритих джерелах, виходячи з вимог 

європейських стандартів. 

Реалізація додаткового блоку з переліком потреб освіти та можливість 

бізнесу відгукнутись на них у цифровому сервісі дасть змогу реалізувати 

пряму взаємодію роботодавців та освітніх провайдерів, у тому числі в 

частині фінансової підтримки, цільових надходжень для реалізації 

конкретних освітніх чи інших проєктів.  

У запропонованому цифровому сервісі можна зареєструватись у ролі 

звичайного користувача, представника освітнього провайдера чи 

роботодавця. Кожна з ролей матиме свої вхідні дані, які потрібно 

заповнити. На виході зареєстрований користувач буде бачити свої звіти 

(вхідну та вихідну інформацію), матиме можливість одразу написати 

іншому учаснику, прикріпити файл, зробити онлайн-дзвінок тощо), що 

дасть змогу задовольнити перелічені вище потреби користувачів сервісу. 
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Цифровий сервіс має регулярно змінюватись та враховувати потреби 

часу через опитування, проведення спільних вебінарів для підвищення 

ефективності. Відповідно до умов ІТ-сфери для створення нового 

цифрового сервісу важливо зробити прототип (презентацію) продукту 

MVP та скласти відповідну документацію (специфікацію вимог до 

програмного забезпечення) – Software Requirement Specification (SRS), 

залучивши експертів. Наступними кроками буде оцінка термінів та 

вартості розробки й впровадження цифрового сервісу, пошук інвесторів. 

Висновок 
В умовах цифрової трансформації суспільства, викликів воєнного часу 

та постпандемічного періоду зростають запити користувачів на сучасні 

цифрові сервіси для вирішення задачі оптимального вибору траєкторії 

навчання. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми можуть стати 

цифрові сервіси, які передбачають створення комунікаційних платформ і 

об’єднують інтереси індивідуального людського розвитку, можливості 

освітніх провайдерів, запити роботодавців та інших учасників ринку 

праці. Запропонована комунікаційна платформа базується на ідеї 

інтеграції відкритих та інших типів даних за допомогою технологій Big 

Data і має слугувати цифровим сервісом з метою вибору освітніх 

продуктів для індивідуальних користувачів, пошуку кращих кандидатів 

на вакантні посади для роботодавців, розвитку різноманітних форм 

співпраці ЗВО, представників бізнесу та інститутів влади для 

забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти. 
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The analysis of various local information systems has been completed. The 

requirement for the data storage of personnel accounting in higher educational 

institutions has been formulated.  

Ключові слова – сховище даних, кадровий облік, дейтамайнінг, консолідація, 

OLAP-системи. 

I. Вступ 
Автоматизація ведення кадрового обліку у вузах повинна задовольняти 

низці вимог – цілісності, сумісності з центральним сховищем тощо. 

Першочерговим завданням при розробці сховища є вибір оптимального 

представлення консолідованих даних в цьому локальному сховищі. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
У 2021 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Положення 

про Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту 

[1]. Цей комплекс повинен включати як центральну базу, так і електронні 

інформаційні системи окремих закладів вищої освіти. 

Автоматизація ведення кадрового обліку у вузах повинна задовольняти 

низці вимог – цілісності, сумісності з центральним сховищем тощо. Тому 

при проектуванні структура сховища даних відіграє першочергову роль. 

В Положенні вказується, що Автоматизований інформаційний 

комплекс повинен бути інформаційно-аналітичною системою, 

призначеною для інтелектуального аналізу даних з метою прийняття 

обгрунтованих рішень. 
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Інформаційні системи управління конкретними вузами, отже, також 

повинні задовольняти вимогам до OLAP-систем. 

Як зазначено в [2] інформація про освітній процес є як кількісною, так 

і якісною (тобто як числовою, так і текстовою). Зазначимо, що 

інформація про кадрове забезпечення є здебільшого текстовою. Набір 

текстових реквізитів кадрового обліку є номінальною множиною, тобто 

над цими реквізитами можна лише виконувати порівняння на співпа-

діння. Сучасні програмні пакети називають такі змінні категоріальними. 

Тому основними методами аналізу кадрового обліку у вузах мають 

бути методи дейтамайнінгу – асоціація, класифікація, кластеризація та 

інші.  

В Україні пропонуються різні системи кадрового обліку, наприклад, 

система “Кадри Плюс Україна” [3]. Ця система забезпечує зручне 

ведення бази даних працівників (прийняття на роботу, переведення, 

відпустки, присвоєння звань, підвищення кваліфікації тощо) . Вона має 

змогу розраховувати усі види стажу. Проте ця і подібні до неї системи не 

забезпечують можливості виконання аналітики та прив’язки до 

державного Автоматизованого комплексу освітнього менеджменту. 

Графові бази даних є сенс застосовувати в тих ситуаціях, коли кожен 

елемент пов'язаний із багатьма іншими. Стовпцеві бази є ефективними 

для областей, які передбачають велику кількість операцій пошуку. Бази 

типу “ключ-документ” є орієнтованими на слабоструктуровану 

інформацію [4]. Останні дві бази могли би бути взяті за основу сховища 

для кадрового обліку. Проте вони ґрунтуються на використанні 

спеціального програмного забезпечення і тому перспектива приєднання 

до загальноукраїнської системи є невеликою. 

Найкращим варіантом консолідації інформації про працівників вищого 

навчального закладу можуть служити EXCEL-таблиці. Першим 

аргументом вибору такого представлення є той факт, що Єдина Державна 

Електронна База з питань Освіти складається саме з EXCEL-таблиць. 

Другим аргументом можна вважати той факт, що системи Power Query 

мають засоби для перетворення даних в інші формати. 

Висновки 

Консолідація даних засобами Power Query забезпечує як сумісність з 

центральною базою, так і можливість аналітичного опрацювання даних. 

Для правильного використання системи кадрового обліку слід також 

попередньо розмежувати права користувачів.  
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The article considers the information process during the planning of the production 

organization. The definition of the production program is given. An analysis of the 

information systems used to manage the company's activities was carried out. The 

stages of information processing in the planning process of production organization 

are defined. The elements of the software that support this process are described.  

Ключов слова – інформаційна система, планування, інформація, виробництво, 

програмний продукт. 

І. Вступ 
Планування виробництва є однією з найважливіших задач 

управлінського персоналу будь-якого підприємства. Саме якісне 

планування є запорукою підвищення конкурентоспроможності. 

У результаті планування виробництва створюють виробничу програму, 

яка складається з двох основних розділів: 1) план виробництва продукції 

в натуральному вираженні; 2) план виробництва продукції у вартісному 

вираженні. Основним завданням програми є створення на стадії 

виробництва передумов для одержання максимального прибутку 

внаслідок оптимального обсягу випуску продукції при найкращому 

використанні виробничих ресурсів. 
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Очевидно, що під час складання будь-яких планів необхідно опиратися 

на відповідну інформацію. У разі планування виробництва необхідно 

враховувати обсяги замовлення на конкретну продукцію підприємства, 

наявні у підприємства ресурси (матеріальні, фінансові, трудові) для 

виготовлення відповідної кількості товарів, наявні виробничі потужності 

тощо. Уся така інформація повинна бути узгоджена і консолідована в 

обсягах, достатніх для створення конкретної виробничої програми.  

У сучасних умовах розвитку бізнесів для нагромадження, зберігання і 

опрацювання необхідної для виробництва інформації використовують 

корпоративні інформаційні системи (КІС) різного масштабу. На великих 

підприємствах використовують системи класу ERP (Enterprise Resources 

Planning – планування ресурсів підприємства), які забезпечують 

автоматизацію управління усіх бізнес-процесів на підприємстві. У 

великих корпораціях, які мають глобальні численні зовнішні бізнесові 

зв’язки, застосовують системи класу ERPІІ (Enterprise Resource & 

Relationship Processing – управління  ресурсами й зовнішніми зв’язками 

підприємства), у  яких присутні підсистеми CRM ( Customer Relationship 

Management – управління відносинами з клієнтами) і SCM (Supply Chain 

Management – управління ланцюгами постачання) [1]. На середніх і 

малих підприємствах використовують менш потужні КІС. Нерідко на 

таких підприємствах обмежуються окремими модулями популярних 

промислових КІС або окремими індивідуальними програмними 

продуктами.  

У будь якому випадку придбану підприємством інформаційну систему 

потрібно налаштувати на конкретні умови діяльності цього 

підприємства. Повнофункціональні КІС для цього містять відповідні 

механізми конфігурування системи. У разі використання окремих 

модулів часто виникає проблема розширення функціоналу КІС за 

рахунок розробки доповнення до існуючих модулів. Індивідуальні 

програмні продукти з плином часу також потребують модернізації. Вибір 

конкретного варіанту КІС мотивується низкою чинників, насамперед, 

фінансовою спроможністю підприємства. У цій роботі ми зосередимо 

свою увагу на використанні інформаційної системи, створеної на базі 

окремих модулів промислової КІС. 

ІІ. Інформаційний процес підтримки планування 
організації виробництва 

Виробнича програма – це система завдань з виробництва і доставки 

продукції споживачам відповідно до номенклатури, асортименту, 

належної якості і у встановлені терміни згідно з договорами постачання. 

Вона виступає основним та вихідним розділом складання плану 
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фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення, технічного 

розвитку і організації виробництва, праці та кадрів [2]. Кожен з цих 

планів пов’язаний з процесом опрацювання відповідної інформації.  

План організації виробництва передбачає п’ять етапів опрацювання 

інформації (рис.1). На першому етапі до відділу роботи з клієнтами 

надходить замовлення на виготовлення певної номенклатури продукції. 

Зазвичай воно не формалізоване і може бути у різній формі (усній, 

письмовій, у вигляді електронного документу), і надходить через різні 

системи комунікації (телефон, інтернет, пошта тощо). Приймає і 

формалізує інформацію, пов’язану з замовленням, менеджер з роботи з 

клієнтами. Він також відповідає за реалізацію другого етапу 

опрацювання інформації – оформлення замовлення клієнта, що 

передбачає внесення в інформаційну систему інформації про замовлення 

і, за потреби, друк відповідного формалізованого документу. Під час 

третього етапу, на підставі низки замовлень фахівець з виробничої 

логістики формує загальний виробничий план для усіх виробничих 

дільниць. Метою загального плану є оптимізація усього виробничого 

процесу. 

Отримання замовлення від клієнта

Оформлення замовлення клієнта

Формування загального виробничого 

плану

Планування виготовлення продукції 

за номенклатурою

Формування вихідних документів

 
Рис.1. Етапи опрацювання інформації під час планування організації 

виробництва 

На четвертому етапі формується інформація для конкретної виробничої 

дільниці. Ця інформація надходить до керівників відповідних 

виробничих підрозділів, які керуються нею у процесі прийняття 

оперативних управлінських рішень. П’ятий етап присвячено 

формуванню і друку вихідних документів: технологічної карти, етикетки, 

приймально-здавальної накладної. Технологічна карта містить 

інформацію про технологічний процес, яку використовують працівники 

відповідної виробничої дільниці. Етикетку наклеюють на виготовлену 
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продукцію з метою її повної ідентифікації, а приймально-здавальна 

накладна є документом звітності про продукцію, яка передається з 

виробничої дільниці  у відділ збуту. 

 
Рис. 2. Вікно “Замовлення покупця” 

Розглянемо програмну підтримку інформаційного процесу на прикладі 

планування організації виробництва на підприємстві “Картонно-

паперова компанія”. На цьому підприємстві КІС функціонує на базі 

сукупності окремих модулів популярного програмного продукту “1С: 

Підприємство”. До складу цієї КІС було інтегровано оригінальний 

додатковий програмний модуль для планування організації виробництва. 

Під час роботи з цим модулем працівники підприємства використовують 

низку вікон, через які реалізуються етапи інформаційного процесу. 

Другий етап, під час якого передбачено формування БД замовлень, 

реалізують за допомогою вікна “Замовлення покупця” (рис.2.).  
На третьому етапі – етапі формування загального виробничого плану – вико-

ристовують вікно “Планування виробництва” (рис. 3). Для підтримки четвер-

того і п’ятого етапів використовують вікно “Виробництво” (рис. 4). 

  
Рис. 3. Вікно “Планування виробництва” 
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Рис. 3. Вікно “Виробництво” 

Висновок 
Управління сучасним підприємством неможливе без застосування 

інформаційних технологій, які реалізуються у різних КІС. Проведені 

дослідження підтвердили ефективність неповнофункціональної КІС для 

підтримки планування організації конкретного підприємства. 
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The structural changes of the ICS in the EU countries in the conditions of forming 

and developing the creative economy and to determine the chief directions of 

adaptation of this experience to the post-war reconstruction in Ukraine have been 
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evaluated. The author has specified that the ICS contributes to the formation of the 

creative economy in Ukraine and the EU countries, based on a gradual increase in 

the share of this sector in output and employment in 2008–2020. 

Key words: creative economy, information and communication sector, post-war 

reconstruction, structural changes, factors of development. 

Розвиток сектору інформації та комунікації (СІК) є одним з важливих 

чинників становлення креативної економіки та трансформації структури 

національного господарства. Доцільно проаналізувати головні 

структурні зміни у СІК як компоненти креативної економіки країн ЄС у 

2008–2020 рр. Вивчення цього досвіду сприятиме розробленню низки 

рекомендацій з активізації розвитку СІК в економіці України в умовах її 

післявоєнної відбудови. 

Структурна трансформація СІК у країнах ЄС має різновекторне 

спрямування, бо за одними видами економічної діяльності фіксували 

тенденції до збільшення його частки у випуску продукції, за іншими – 

стабільність. Загальним для країн ЄС є те, що у 2008–2020 рр. частка 

випуску продукції СІК поступово зростала, найінтенсивніше це було в 

Ірландії, Кіпрі, Естонії та Болгарії [обчислено на основі 1]. Головними 

чинниками стали формування сприятливих економічних умов для 

розвитку цього сектора в країнах ЄС, розширення використання ІКТ для 

покращення екосистеми підприємництва, поліпшення інфраструктури 

надання послуг цим сектором. 

У 2008–2020 рр. в країнах ЄС фіксували збільшення просторових 

відмінностей у випуску продукції СІК загалом (табл. 1). Швидкість 

структурних змін за цим показником вказувала на посилення 

регіональних відмінностей у розвитку креативної економіки [2]. У цей 

період тренди індикаторів варіації для випуску продукції у видавничій 

діяльності європейських країн мали спадну динаміку, аналізована 

сукупність залишалась неоднорідною.  

ТАБЛИЦЯ 1 

ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СІК КРАЇН ЄС 

Назва 

показника* 

Індика-

тори 

варіації* 

2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Випуск 

продукції 

СІК, % ВВП 

РВ 7,24 15,75 13,56 11,74 12,96 14,75 14,96 17,36 

Дисперсія 1,804 7,420 5,769 4,712 5,828 7,608 8,606 12,852 

СКВ, % 30,81 56,05 48,94 43,11 47,11 52,31 53,63 59,85 

видавнича 

діяльність 

РВ 3,24 6,09 1,62 1,97 2,01 2,02 2,77 1,08 

Дисперсія 0,371 1,298 0,186 0,203 0,189 0,195 0,323 0,076 

СКВ, % 90,94 157,69 83,07 88,89 89,38 92,11 116,39 76,18 
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КВВТППТД 

РВ 0,77 0,80 0,87 0,95 1,01 1,05 0,88 0,73 

Дисперсія 0,030 0,037 0,032 0,037 0,038 0,041 0,028 0,030 

СКВ, % 34,22 38,79 35,31 36,66 37,92 40,10 34,14 39,54 

телекомуні-

кації 

ВР 1,18 1,76 1,46 1,42 1,29 1,18 1,22 1,49 

Дисперсія 0,098 0,144 0,116 0,119 0,103 0,086 0,085 0,131 

СКВ, % 18,07 25,78 23,87 24,31 23,42 22,70 23,33 28,13 

КПКІП 

Розмах 

варіації 
4,60 10,53 10,86 9,32 9,81 11,41 11,31 11,99 

Дисперсія 0,765 3,324 3,532 2,587 2,926 3,904 4,268 7,165 

СКВ, % 60,19 85,14 82,28 68,07 68,65 73,68 71,16 78,62 

Зайнятість у 

СІК, % 

загальної 

кількості 

ВР 3,12 2,68 2,48 2,63 2,66 2,67 2,58 2,73 

Дисперсія 0,632 0,545 0,539 0,569 0,572 0,527 0,472 0,483 

СКВ, % 29,97 24,96 24,24 24,37 24,12 22,49 20,89 20,57 

видавнича 

діяльність 

РВ 0,68 0,64 0,64 0,60 0,59 0,55 0,56 0,54 

Дисперсія 0,041 0,033 0,035 0,029 0,027 0,024 0,025 0,023 

СКВ, % 43,39 43,76 46,93 43,72 43,93 42,12 43,77 42,69 

КВВТППТД 

РВ 0,75 0,73 0,62 0,61 0,61 0,53 0,51 0,49 

Дисперсія 0,023 0,024 0,020 0,021 0,020 0,019 0,018 0,016 

СКВ, % 43,85 43,57 40,61 40,87 41,00 38,47 37,41 33,73 

телекомуні-

кації 

РВ 0,73 0,74 0,75 0,97 0,83 1,10 1,03 0,99 

Дисперсія 0,030 0,037 0,039 0,045 0,038 0,049 0,045 0,057 

СКВ, % 30,08 33,80 35,16 37,88 36,36 41,31 40,71 42,07 

КПКІП 

РВ 1,91 1,73 1,66 1,90 2,15 2,35 2,23 2,45 

Дисперсія 0,290 0,238 0,231 0,249 0,289 0,285 0,261 0,349 

СКВ, % 44,50 31,05 28,91 28,73 29,67 27,80 25,54 27,44 

* КВВТППТД – кіно, відео, виробництво телевізійних програм; програмно-

телерадіомовна діяльність; КПКІП – комп’ютерне програмування, 

консультування та інформаційні послуги; РВ – розмах варіації; СКВ – 

середньоквадратичний коефіцієнт варіації. Джерело: Обчислено на основі [1].  

 

Регіональні відмінності для цієї галузі пов’язані із цілями та заходами 

державної підтримки видавничої справи, рівнем розвитку засобів масової 

інформації, традиціями та культурою читання, використанням інновацій.  

У країнах ЄС динаміка індикаторів варіації випуску продукції кіно, 

відео, телевізійних програм і програмно-телерадіомовної діяльність у 

2008–2020 рр. мала коливний характер, просторова диференціація 

зберігалась (табл. 1). У регіональному розрізі випуск продукції за цією 

галуззю СІК відзначався усталеністю позицій через участь споживачів 

країн ЄС у звичних дозвіллєвих практиках та їхню цінову доступність. У 

ці роки в країнах ЄС незначно зросли значення індикаторів варіації 

випуску продукції для телекомунікацій, за СКВ досліджувана сукупність 

залишалась однорідною. Це зумовлене існуванням відносно усталених 
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підходів з надання послуг у сфері телекомунікацій в цих країнах, 

обмеженими технологічними можливостями для розширення мереж 

провідникового і безпровідникового покриття.  

У 2008–2020 рр. швидкими темпами відбулося збільшення просторової 

диференціації за випуском продукції у комп’ютерному програмуванні, 

консультуванні та інформаційних послугах в країнах ЄС, величини 

розмаху варіації та дисперсії збільшилася в 2,6 і 9,4 рази, відповідно, 

значення СКВ вказувало на неоднорідність сукупності. До головних 

причин належать зростання споживчого попиту на продукцію цієї галузі, 

темпи підвищення рівня цифрової грамотності суспільства, інвестиційна 

привабливість та легкість започаткування бізнесу [3]. Ця галузь сприяла 

зміцненню позицій креативного сектора в національній економіці країн 

ЄС через здатність до швидкої соціальної адаптації в країні-реципієнті, 

творчий характер і гнучкість графіку роботи, заходи із стимулювання її 

розвитку.  

У 2008–2020 рр. динаміка індикаторів варіації зайнятості у СІК загалом 

свідчила про зменшення просторової диференціації в країнах ЄС (табл. 

1). Це пов’язане із процесами уніфікації трудового законодавства країн 

ЄС, скороченням регіональних бар’єрів з працевлаштування та 

зростанням попиту на кваліфікованих працівників цього сектору. З 

огляду на динаміку індикаторів варіації зайнятості у СІК можна 

очікувати, що це по-різному впливатиме на формування креативної 

економіки й в Україні через існування таких галузей, де попит на працю 

має відносно усталений характер, і тих, де він швидко зростає.  

Отже, з огляду на досвід країн ЄС активізація розвитку СІК в системі 

креативної економіки в умовах післявоєнної відбудови України 

передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату, посилення 

державної підтримки зі стимулювання виробництва українського 

креативного продукту. Для зміцнення позицій креативної економіки в 

Україні важливим є непряма державна підтримка зайнятості, пов’язана із 

заходами з популяризації національного творчого контенту, 

формуванням сприятливого інвестиційного клімату для активізації 

бізнес-процесів у СІК, збільшенням обсягів державного замовлення з 

підготовки фахівців для цього сектору.  
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The basic ideas of international business communication standards are presented, 

in particular, the maximum data density and the same appearance for identical 

designations. The ways of unifying the names of various company documents, the 

use of end-to-end data presentation styles are shown. Emphasis is placed on 

thoughtful use of color and scaling.  

Ключові слова – стандарти ділового спілкування, візуалізація, принципи IBCS, 

наскрізна стандартизація, структурування, позначення сценаріїв, масштабування. 

І. Вступ 
Міжнародні стандарти ділового спілкування (IBCS®, International 

Business Communication Standards [1]) — це керівництво для візуалізації 

даних бізнесу. Основоположником є Рольф Хікерт, колишній 

консультант McKinsey & Company та засновник Інституту IBCS. 

Принципи IBCS® базуються на ідеях Джина Желязни, Барбари Мінто, 

Едварда Тафті та інших експертів у сфері організації та візуалізації 

інформації [2]. Правила зі стандартів IBCS використовують у своїй 

аналітиці Coca Cola, Mercedes-Benz, Philips та інші організації [3] 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset%20=educ_uoe_enrt01&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset%20=educ_uoe_enrt01&lang=en
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Метою роботи є розглянути основні ідеї оформлення таблиць та 

графіків відповідно до принципів IBCS та оцінити можливість їх 

застосування засобами Word та Excel.. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Автори IBCS наголошують на важливості використання уніфікованих 

засобів для візуалізації однотипної інформації в бізнесі.  

Базові ідеї IBCS:  

- максимальна щільність даних — за кожним пікселем є 

інформація; 

- все, що означає те ж саме, повинне мати однаковий вигляд. 

Розглянемо 5 основних понять IBCS®. 

1) Стандартизовані назви звітів / презентацій / дашбордів.  

Кожна назва у всіх документах складається з трьох рядків у верхньому 

лівому кутку: 1) назва компанії, 2) назва показника та одиниця виміру, 

3) період. 

Уніфіковані та добре структуровані назви допоможуть керівникам 

бізнесу приймати правильні рішення. Кожен звіт, кожна інформаційна 

панель, кожна презентація, кожна діаграма і кожна таблиця в бізнесі та 

фінансах повинні мати ідентифікаційну назву на тій самій позиції та в 

тому ж стилі. Цей принцип IBCS допомагає швидко орієнтуватись у 

інформації топ-менеджерам, таким як генеральний директор, фінансовий 

директор та інші члени ради директорів, а також багатьом іншим особам, 

які приймають рішення. 

2) Час та структура. 

Найчастіше для візуалізації ділових даних використовують 

стовпчикові діаграми. Вони вирішують дві найважливіші задачі 

візуалізації: представлення часових рядів та порівняння. 

Відповідно до IBCS горизонтальні стовпчикові діаграми призначені 

для візуалізації порівнянь (між країнами, відділами, проєктами тощо), 

вертикальні — для часових рядів (тижні, місяці, квартали, роки). Це 

також можна пояснити тим, що рух зліва на право на діаграмах 

асоціюється з часом, а підписи в діаграмах порівнянь містять багато букв 

і їх зручніше читати горизонтально. 

3) Позначення сценаріїв. 

IBCS рекомендує використовувати уніфіковані шаблони для різних 

типів сценаріїв, таких як попередній рік, фактичний стан, план або 

прогноз: суцільна заливка для фактичних даних, окреслені стовпці або 

стовпчики для планових даних та заштрихована заливка для прогнозу 

(Рис. 1). Рекомендується використовувати цей шаблон для візуалізації: 

продажів, витрат, інвестицій, обсягів виробітку, чисельності персоналу. 
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Попередній 

період 

 Фактичний 

стан 

 Прогноз       План 

Рис.1 Стилі позначення сценаріїв за IBCS® 
 

В таблиці 1 та на рис. 2 показані приклади реалізації цієї системи 

позначень. 

Червоний та зелений для відхилень. 

Менеджера з бізнес-рішень цікавлять відхилення від попереднього 

року, від плану чи навіть від конкурентів. IBCS пропонує 

використовувати червоний та зелений кольори лише для відхилень (див. 

рис. 2). Зелений позначає щось добре, а червоний – щось погане щодо 

даної мети. Таким чином створюється прозорість, яка потрібна 

фінансовим директорам та іншим особам, які приймають рішення.  

ТАБЛИЦЯ 1 

ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦІ СЦЕНАРІЇВ ВІДПОВІДНО ДО IBCS® 

(ФАКТИЧНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ) 

Electronic Inc. 

Чисті продажі, млн євро 

1-й квартал 2021 р. 

 ПП ПЛ Ф ΔПП ΔПП% ΔПЛ ΔПЛ% 

Австрія 500 450 550 50 10,0 100 22,2 

Бельгія 300 250 200 -100 -33,3 -50 -20 

Франція 150 140 130 -20 -13,3 -10 -7,1 

Інші 502 498 545 43 8,6 47 9,4 

Європа 1452 1338 1425 -27 -1,9 87 6,5 

        

Якщо оцінювати складність побудови таблиці 1 та рисунка 2 засобами 

Word та Excel, то, на нашу думку, розрахунки може зробити користувач, 

навіть із найслабшим рівнем володіння Excel. Для побудови та 

форматування користувачу потрібні навики володіння Word / Excel на 

середньому рівні. 

ПР ПЛ Ф ПП 

https://www.ibcs.com/standards/
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Рис. 2. Використання червоного та зеленого кольору лише для хороших та 

поганих відхилень 

4) Маштабування. 

Послідовне масштабування є ключовим для правильного візуального 

сприйняття – і є проблемою для кожного творця звітів і інформаційних 

панелей. Дотримання пропозицій IBCS щодо масштабування призведе до 

високого рівня прозорості бізнес-звітів, будь то фінанси, продажі, 

людські ресурси, логістика чи будь-яка інша сфера. Навпаки, погано 

масштабовані діаграми та маніпульовані шкали можуть спричинити 

неправильні управлінські рішення. 

Висновок 
Ідея уніфікувати все у бізнес-комунікації є досить розумною. Автор 

стандарту проводить паралелі з символами для опису музики. Ноти є 

уніфіковані, і музиканти використовують їх не для того щоб показати 

красу нот, а щоб створити красиву музику.  

Філософія IBCS включає використання спеціальних ВІ-платформ. 

Щодо Word та Excel зазначимо, що більшість принципів стандарту 

можуть застосовувати користувачі із середнім рівнем володіння 

зазначеними програмами. 
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Проблеми консолідації фінансової звітності 
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The prerequisites for the development of associations of enterprises and their role 

in the economic system are analyzed. The need for the formation of consolidated 

financial statements was determined. The main problems of consolidation of 

financial statements and possible ways to solve them are formulated. 

Ключові слова – корпорація, звітність, консолідація, процес, інструменти. 

I. Вступ 
Створення різноманітних об’єднань підприємств в Україні є 

результатом глобалізаційних процесів та регіональної економічної 

інтеграції. На сучасному етапі розвитку економіки консолідовані групи 

підприємств є одним з найбільш динамічних і перспективних напрямів 

бізнесу. Функціонування на ринку різного роду об’єднань у вигляді 

асоціацій, корпорацій, холдингових компаній, концернів, консорціумів 

тощо мають значний вплив на економіку країни. [1] Отже, виникає 

необхідність отримання повної, достовірної та неупередженої інформації 

про результати їхньої діяльності, яку може задовільнити консолідована 

фінансова звітність. В Україні питання щодо складання консолідованої 

фінансової звітності є недостатньо розкритим, що значно ускладнює 

роботу об’єднань. 

II. Виклад основного матеріалу 
Однією з основних проблем яка впливає на якість процесу консолідації 

фінансової звітності є адекватність і раціональність корпоративної та 

облікової політики компанії щодо консолідації фінансової інформації. 

Отже й особлива увага має приділятись першому етапу консолідації 

фінансової звітності – формуванню відповідної облікової політики. 

Проте, процес консолідації фінансової звітності є технологічно і 

методологічно складним процесом, потребує значної уваги та часу, тому 

питання застосування програмних рішень для автоматизації окремих 

процесів консолідації є теж важливим аспектом дослідження. 

Варто наголосити, що політику консолідації розглядають та 

затверджують на рівні об’єднання в цілому та на рівні кожної структурної 

одиниці (материнського та дочірніх підприємств). Найбільшою 

проблемою при цьому є неузгодженість облікової політики складання 

фінансових звітів на дочірніх підприємствах, це у свою чергу спричиняє 
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необхідність проведення облікових коригувань та ускладнює процес 

консолідації. 

Також поширеними проблемами є:  

1. Низька якість або неточні дані через ручне введення даних. 

Ненадійні дані є однією з найпоширеніших перешкод, з якою 

стикаються компанії. Неточності можуть бути спричинені 

використанням кількох різнорідних джерел. Часто інформація вручну 

вводиться в ці джерела, що є громіздким завданням, яке призводить до 

людських помилок. 

До найкращих методів, які допоможуть уникнути цієї проблеми, 

належать: 

● автоматизація процесів, де це можливо, щоб не витрачати час на 

введення даних вручну; 

● централізація керування даними, щоб уникнути помилок під час 

передачі даних між окремими базами даних; 

● регулярні аудити та перевірки якості даних (це можливо лише після 

автоматизації громіздких робочих навантажень).[2] 

2. Неможливість автоматизувати процес консолідації. 

Процес ручного вводу даних вимагає затрат часу та ресурсів і може 

більше проблем спричини ніж вирішити. Найкращим рішенням є 

імплементувати ефективний процес консолідації інвестуючи в 

автоматизацію, щоб зменшити кількість помилок та вивільнити час та 

ресурси.  

Отже, шляхи вирішення: 

● інвестиції в програмне забезпечення що спеціалізується на 

консолідації фінансових звітів; 

● шукати рішення які спеціалізуються на складності 

упорядкування транзакцій між підприємствами; 

● фокусуватись на централізованих рішеннях, щоб уникнути 

втрати часу та зусиль при передачі даних до материнської компанії 

3. Внесення коригування транзакцій між компаніями. 

Операції коригування трапляються між суб'єктами тієї ж компанії та 

включають три категорії.  

● від материнської компанії до дочірньої. У цій ситуації 

материнська компанія реєструє операцію та відповідний прибуток чи 

збиток. Транзакція є прозорою або видимою лише для материнської 

компанії та її зацікавлених сторін, а не для дочірніх компаній.  

● від дочірньої компанії до материнської організації. Під час 

операції з виробництва дочірня компанія реєструє операцію та 

відповідний прибуток або збиток.  
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● між двома дочірніми компаніями в одній організації. Дочірнє 

підприємство або дочірні підприємства реєструють таку операцію разом 

із прибутком або збитком, що подібно до обліку операції на початку 

виробництва.  

Внесення цих коригувань може бути трудомістким процесом, який 

призводить до значних затримок у закритому циклі. Найкращі практики, 

які допоможуть уникнути цього виклику:  

● автоматизація звітності та усунення ручних коригувань 

транзакцій між об'єднанням; 

● інвестиції в програмне забезпечення, яке керує складністю 

транзакцій між підприємствами; 

● впровадження послідовної діаграми рахунків у всіх суб'єктах. 

Ключ до мінімізації затримок навколо узгодження розбіжностей 

полягає в тому, щоб почати процедуру набагато раніше в циклі звітності. 

Перегляд невідповідностей на ранніх стадіях звітного циклу дає змогу 

окремим компаніям вжити заходів і здійснити коригування перед 

спробою консолідації. Пряма інтеграція з системами ERP дозволяє 

витягувати деталі рахунків-фактур, щоб допомогти узгодити розбіжності 

на детальному рівні. Після усунення розбіжностей коригування можна 

опублікувати безпосередньо в системах ERP через внутрішньофірмовий 

процес без необхідності вручну проводити узгоджувальні журнальні 

записи.[3] 

4. Зміна вимог до звітності. 

Рекомендації щодо звітності, законодавчі вимоги та правила 

дотримання постійно вдосконалюються. Зі збільшенням компанії може 

бути складно стежити за всіма змінами передового досвіду. Відповідність 

є постійною перешкодою для більшості компаній, невід’ємною частиною 

фінансової звітності та консолідації.  

Найкращі методи, які допоможуть уникнути цієї проблеми: 

● партнерство з компаніями, що займаються програмним 

забезпеченням, які знають про глобальні стандарти бухгалтерського 

обліку та їх дотримання; 

● інвестиції в ERP, яка спеціально розроблена з урахуванням 

стандартів; 

● підтримувати обізнаність про коливання стандартів у міру 

розвитку та регулярно оновлювати політику керування даними; 

● допомога команді, надавши їй інструменти та процеси, необхідні 

для забезпечення журналів аудиту. 

Ефективний внутрішньофірмовий облік залежить від стандартної 

глобальної політики, що регулює важливі сфери, такі як дані та плани 

рахунків, трансфертне ціноутворення та методи розподілу. Створення 
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центру передового досвіду зі спільним наглядом з боку бухгалтерського 

обліку, податкової служби та казначейства служить ресурсом для 

вирішення глобальних проблем стандартизації процесів і 

внутрішньофірмового обліку. 

5. Маніпулювання даними та ризик шахрайства. 

Однією з найважливіших проблем використання електронних таблиць 

для фінансової консолідації є безпека. Набагато легше маніпулювати та 

змінювати дані за допомогою програмного забезпечення проте, якщо це 

трапляється, то важко відстежити джерело шахрайства чи маніпуляції 

даними. Один із найпростіших способів обійти цю проблему – 

інвестувати в програмне забезпечення, яке робить безпеку пріоритетом, 

дозволяючи вам контролювати доступ і автоматизувати введення даних, 

що значно ускладнює маніпулювання фінансовими звітами. 

Найкращі методи, які допоможуть уникнути цієї проблеми: 

● автоматизація введення даних, щоб зменшити кількість 

інформації, якою люди можуть маніпулювати; 

● регулярні перевірки введених даних та фінансової звітності, 

для усунення невідповідності; 

● визначена політика керування даними для забезпечення 

цілісності даних; 

● інвестиції в програмне забезпечення з розширеними 

функціями безпеки та функціями контролю між об’єктами; 

● обмеження доступу до конфіденційних даних і можливість 

маніпулювати ними за допомогою засобів безпеки доступу.[4] 

Висновок 
Вітчизняна практика консолідації фінансової звітності має відмінності 

від зарубіжної, тому потребує здійснення необхідних кроків щодо 

поліпшення та вдосконалення складання консолідованої фінансової 

звітності [2]. Якість консолідованої фінансової звітності в першу чергу 

визначає сама облікова політика компанії. Всі інші проблеми породжує 

технологічна та методологічна складність процесу консолідації 

фінансової звітності. Впровадження програмних рішень та систем дає 

змогу значно підвищити якість отриманої звітності та підвищити 

ефективність самого процесу консолідації. 
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During the professional activity, the HR manager is faced with solving a huge 

number of various tasks. Sometimes you have to work under the conditions of limited 

time, so you can't do without the use of various automation tools. In the article, we 

considered the current trends of technological changes in the field of HR 

management. We analyzed the changes in the activities of the HR manager, which 

are caused by the possibilities of using new digital platforms, applications, and 
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І. Вступ  
Останнім часом роль HR-менеджера в компаніях зазнає суттєвих змін. 

На сьогодні, менеджер із персоналу має бути лідером, який приймає 

активну участь у розвитку організації. Керівники прогресивних компаній 

бажають бачити у HR-менеджері надійного і компетентного партнера, 

здатного професійно і якісно розв’язувати задачі компанії. 

Роль і функції HR-менеджерів розширюються: від документації до  

пошуку нових підходів до управління персоналом в контексті розвитку 

їх навичок і здібностей, мотивації до пошуку нестандартних підходів у 

вирішенні проблем тощо. Саме тому завдання побудови сучасних 
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підходів до управління персоналом на інноваційній основі є важливим і 

актуальним.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Кожна компанія має ресурс, без якого вона не може працювати, це її 

персонал, тобто колектив працівників, які мають необхідну підготовку і 

навички роботи та використовують їх для діяльності та розвитку 

організації.    

Управління людськими ресурсами або HR-менеджмент – 

цілеспрямований вплив на людську складову організації, що 

орієнтований на приведення у відповідність можливостей персоналу і 

цілей, стратегій, умов розвитку організації. 

Усвідомлення керівництвом організації того факту, що однією з 

головних умов реалізації корпоративної стратегії є задоволення 

соціальних потреб працівників, вважається ключовим моментом у 

методології управління персоналом. Тобто, мотивація працівників, 

створення сприятливих умов праці, розвиток партнерського ставлення до 

організації та інші заходи направлені на розвиток персоналу, є 

механізмом, що забезпечує безперебійне функціонування організації. 

Поняття «HR-менеджмент організації» охоплює сукупність 

організаційних заходів, спрямованих на оптимальне кількісне та якісне 

формування персоналу та повне використання його можливостей у 

процесі діяльності організації [1]. Робота HR менеджера в першу чергу 

полягає в тому, щоб знайти кандидатів, які поділяють цілі даної 

організації, вміють пристосовуватися до нових умов, готові діяти на 

благо бізнесу та розвиватися разом з ним. Головним завданням HR є 

побудова системи, яка допомагатиме бізнесу взаємодіяти зі своїми 

співробітниками, тобто це робота з людьми та побудовою процесів у 

компанії [2]. 

 Перехід до цифрової економіки значно трансформує усі традиційні 

функції управління компанією, і в першу чергу, сферу управління 

персоналом [3]. На допомогу менеджеру з персоналу,   прийшли сучасні 

технології, цифрові платформи, додатки, системи та способи 

автоматизації управління HR-процесами. Поняття цифрового HR 

об’єднує соціальні мережі, мобільні додатки, хмарні технології і є новою 

платформою для покращення роботи як працівників, так і кандидатів. 

Люди, які шукають роботу, перш за все звертаються до сайтів вакансій, 

де заповняють заявку на певну посаду і швидко отримують відповідь про 

призначену співбесіду або відмову. В умовах війни сучасні технології 

дають змогу наймати на роботу працівників з іншого міста, країни. Для 

HR менеджера інформаційні технології дозволяють автоматизувати 
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процеси підбору персоналу (розміщення інформації про вакансії на 

різних інформаційних площадках), оцінювати навички кандидатів, 

проводити співбесіди, організовувати тренінги та семінаріи з підвищення 

кваліфікації, проводити корпоративні заходи, досліджувати ситуацію на 

ринку праці тощо. 

Для HR-рів, для полегшення і підвищення продуктивності їх роботи, 

автоматизації HR-процесів, створено багато додатків і платформ, деякі з 

них охарактеризовано у таблиці 1  [4-5].  

ТАБЛИЦЯ 1 

ДОДАТКИ ДЛЯ HR-МЕНЕДЖЕРІВ 

Тестування та оцінка навичок 

HackerRank створює технічні завдання, щоб допомогти рекрутерам оцінити 

навички фахівців та розробників програмного забезпечення. 

Система також пропонує інструментарій для онлайн-інтерв’ю. 

Pymetrics використовує неупереджені алгоритми для пошуку підходящих 

кандидатів, використовуючи гейміфіковані нейробіологічні 

тести.  

Self 

Management 

Group 

одна з найбільш науково обґрунтованих програм на ринку. 

Вона включає в себе дані досліджень за 35 років. ПЗ допомагає 

прогнозувати продуктивність і планувати утримання 

співробітників. 

Програми для рекрутингу (ATS) 

CleverStaff українська ATS CleverStaff. Інтегрована з популярними 

сервісами типу LinkedIn, Outlook, Gmail, Rabota.ua, Work.ua та 

іншими. Система не дасть написати одному й тому ж кандидату 

двічі та створювати дублі в базі.  

Breezy проста й зручна канбан-дошка, де ви ведете кандидатів від 

моменту створення вакансії до її закриття. 

Greenhouse інтеграція з поштовими клієнтами (GMail, Outlook), 

міжнародними job-сайтами (Indeed, Monster), LinkedIn та 

багатьма іншими платформами.  Дашборди з аналітикою, 

готові сценарії інтерв’ю. 

Zoho 

Recruit 

можливості імпорту даних з Excel-файлів, сорсингу кандидатів 

із популярних платформ на кшталт Monster та Indeed, а також 

можливості підключати додаткові модулі. 

Hurma інтегрується з великою кількістю сервісів: job-сайтами 

(work.ua, rabota.ua, grc.ua та іншими), а також LinkedIn, 

Telegram, Slack та продуктами Google. За запитом HURMA 

може інтегруватися ще й з іншими інструментами. 

iCIMS надає великий вибір програм для оптимізації роботи HR-

менеджерів: створення звітів та аналітики, інструменти для 

рекрутингового маркетингу та управління даними. 
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Рекрутингові CRM 

Yello  це ПЗ для пошуку талантів і спрощення процесів HR, яке 

включає в себе послуги з рекрутингового маркетингу та інші 

інструменти для оптимізації роботи відділу кадрів. 

Talemetry поєднує в собі корпоративну рекрутингову платформу з 

програмним забезпеченням для підбору персоналу та 

передовими інструментами автоматизації рекрутингу. 

Beamery програмне забезпечення для набору персоналу, орієнтоване на 

швидкозростаючі компанії. Підтримується на ПК і смартфонах. 

Сервіси з управління персоналом 

BambooHR збирає та систематизує всю інформацію за час роботи 

співробітників, а потім допомагає використовувати її для 

досягнення загальних цілей. 

Zenefits пропонує інтуїтивно зрозумілі інструменти, об’єднані на одній 

платформі, які скорочують адміністративні витрати і 

підвищують ефективність роботи співробітників.  

OpenTute онлайн-платформа для об’єднання співробітників за 

допомогою корпоративної мережі для внутрішнього навчання і 

менторства. 

Ultimate 

Software 

програмне забезпечення для управління персоналом, 

заробітною платою та управлінням талантами. 

 

Для автоматизації HR-процесів ще використовують системи зі 

штучним інтелектом, наприклад: Ideal, Textio, Zoom.ai.  

Згідно досліджень IT-рекрутингової агенції EvoTalents про найбільш 

використовувані системи управління персоналом, у 2022 році  на 

першому місці була система CleverStaff (19%), на другому – система 

Excel (14,6%), на третьому - самописні системи (12,7%). Порівняно з 2019 

роком систему CleverStaff використовували 29% користувачів, Excel – 

32%, самописні системи 25%.  

Висновок 
Сфера ІТ менеджменту розвивається під впливом технологічних 

можливостей, викликаних процесами цифровізації. При впровадженні у 

практику менеджменту персоналу цифрових технологій, сучасних 

додатків для HR-менеджерів, відбувається вивільнення людей від 

виконання рутинних операцій, заощаджується час, ефективніше розподі-

ляється навантаження, полегшується виконання завдань і своїх обов'яз-

ків, тому продуктивніше проходять процеси підбору спеціалістів, підбо-

ру вакансій для кандидатів, корпоративне навчання, аналіз ринку праці.   
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information processing as one of the main factors in the development of management 

of medical centers. 

Ключові слова – медичний центр, система управління, інформаційні ресурси, 

рівень управління, інформаційно-комунікаційне забезпечення, технології 

опрацювання інформації.  

І. Вступ 
Інформаційні технології є невід’ємною частиною сучасного світу, вони 

значною мірою визначають подальший економічний та суспільний 

розвиток людства. Внаслідок особливого застосування інформаційно-

http://yur-gazeta.com/publications/legal-business/%20rolhrmene–dzhera-v-pobudovi-efektivnoyi-roboti.html
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https://hurma.work/blog/30-dodatkiv-dlya-rekruteriv-ta-hr-iv/
https://hurma.work/blog/30-dodatkiv-dlya-rekruteriv-ta-hr-iv/
https://happymonday.ua/5-populyarnyh-ats
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комунікаційного забезпечення виникають нові тенденції розвитку 

основних підсистем і методів управління, організації управлінської 

праці, управлінської техніки та забезпечується взаємодія всіх процесів 

для кращого результату реалізації управлінського рішення, зокрема у 

діяльності медичного центру.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Оскільки сучасний розвиток людства позначений швидким розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, в медицині почали 

використовувати програмне забезпечення на різних напрямках, з метою 

підвищення ефективності управління, діагностики та лікування. 

Зазначимо, що для організації взаємодії інформаційних систем з 

різними користувачами та між собою, дані потрібно відповідним чином 

описати в усіх системах на різних рівнях, тобто вирішити проблему їх 

інформаційної сумісності в найширшому розумінні. Це досягається 

створенням інформаційно-комунікаційного забезпечення [1]. 

Як будь-яка система управління підприємством, так і у медичній сфері 

система управління є одним з ключових понять менеджменту, які тісно 

пов’язані з цілями, функціями, процесом управління, роботою керівників 

(головних лікарів, завідувачів відділень) і розподілом між ними 

повноважень. В рамках цієї системи протікає весь управлінський процес, 

в якому беруть участь лікарі різних категорій і професійної спеціалізації. 

Інформаційна система призначена для обробки інформації і прийняття 

управлінських рішень [2]. Успіх роботи медичного центру забезпечують 

працівники, зайняті на ньому. Саме тому, сучасна концепція управлінням 

підприємством передбачає виділення з великої кількості функціональних 

сфер управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з управлінням кадрової 

складової виробництва – персоналом клініки.  

У всіх процесах та на кожному етапі управління в сучасному світі 

інформаційно-комунікаційне забезпечення відіграє головну роль, адже 

допомагає якісно оптимізувати роботу всіх працівників, значно 

підвищуючи рівень обслуговування і подальшого функціонування на 

ринку. Інформаційно-комунікаційні системи можна використовувати для 

вирішення конкретних проблем та досягнення різноманітних цілей, 

зокрема: 

- зберігання даних, електронна медична картка (медичний заклад 

може обирати місце зберігання даних: на сервері або на хмарі. В обох 

випадках дані належать медичному закладу); 

- досвід інформатизації міст і областей (широкий досвід та доступ 

до інформації як окремих медичних закладів так і медичного простору 

цілих міст та областей); 
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- інтеграційні можливості (рішення інтегруються з діагностичним 

обладнанням, лабораторіями, фіскальними реєстрами, сервісами СМС-

розсилок, сервісами телефонії та іншими можливостями, які 

розширюють сервісні можливості); 

- захист інформації (програмне забезпечення відповідає вимогам 

нормативних документів з технічного захисту інформації); 

- звіти та статистика в продуктах (продукти програмного 

забезпечення  надають розширену статистику та звітність. Звіти та 

статистичні показники формуються на основі введених в систему даних. 

Продукти включають стандартизовану звітність та можливість 

налаштування звітів за індивідуальним запитом); 

- технічна підтримка (продукти інформаційно-комунікаційних 

забезпечень повинні бути оснащені зручною довідковою системою. 

Також в компанії необхідна команда спеціалістів з технічної підтримки); 

- контакт-центр (для швидкого опрацювання запитів користувачів 

необхідна робота контакт-центру); 

- WEB та мобільні додатки (наявність Особистого кабінету лікаря 

та пацієнта, що містять WEB-рішення та мобільний додаток) тощо. 

Аналізуючи досвід закордонних медичних центрів і так само деяких 

сучасних українських клінік, слід зазначити, що впровадження сервісів 

для самостійного оформлення візиту до потрібного спеціаліста 

забезпечує раціональний розподіл часу лікаря, звільнення від тривалих 

черг біля кабінету тощо.  

Вивчаючи процеси управління всередині медичного центру хочемо 

відмітити, що для ефективності управління та використання програмних 

продуктів є створення свого корпоративного порталу, що полегшує обмін 

інформацією серед працівників, автоматизує деякі робочі процеси. 

Функціонал такої інформаційно-комунікаційної програми включає 

зберігання корпоративних даних і управління ними; швидкий пошук 

потрібної інформації; публікацію новин, оголошень, сповіщень. 

Висновок 
Отже, інформаційно-комунікаційні системи, з технічної точки зору, це 

як набір взаємопов’язаних компонентів, які збирають, обробляють, 

зберігають і розподіляють інформацію, що необхідна для прийняття 

рішень. В процесі управління вони значно полегшують роботу як 

керівників, так і працівників зокрема, оптимізують вирішення 

різноманітних задач та ефективно допомагають знайти оптимальне 

рішення в конкретних проблемах. Ознайомившись з можливостями 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій опрацювання 
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інформації, слід зазначити, що їх впровадження забезпечить 

ефективність управління медичних центрів.  
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This article describes CRM systems as a tool for improving the efficiency of the 

company's interaction with customers. The essence of CRM systems and the role of 

their implementation in the company are determined, and the main functions and 

positive aspects of CRM use are determined. 
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оптимізація бізнесу, ринок CRM. 

І. Вступ 
В умовах стрімкого розвитку сучасного бізнесу постало питання як 

систематизувати інформацію, контролювати замовлення та оптимізувати 

процеси, щоб ефективно працювати з клієнтами. Кількість інформації, 

яку необхідно проаналізувати для організації процесу взаємодії з 

клієнтами, настільки велика, що вона давно перевищила людські 

можливості. Саме труднощі управління бізнесом зумовили широке 

використання CRM-систем, що розшифровується як Customer 

Relationship Management. Це особливий підхід до ведення бізнесу, при 

якому пріоритетом для компанії є взаємини з клієнтами і їх інтереси. 

mailto:stakhivna@gmail.com
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ІІ. Виклад основного матеріалу 
Для сучасного бізнесу вкрай важливо контролювати кожну деталь. 

Вести базу клієнтів та облік заявок, історію комунікації, стежити за 

ходом продажу, фіксувати розклад зустрічей і дзвінків, призначати задачі 

та розпроділяти їх між виконавцями. Окрім цього не менш важливо 

проводити аналітику продажів та відстежувати хід виконання завдань. 

Зокрема, вдале інформаційне управління є запорукою підвищення 

ефективності діяльності підприємства, як основної цілі [2]. 

Отже, навіщо потрібні CRM-системи: 

1. Не втратити потенційного клієнта, не пропустити жодного вхідного 

дзвінка та запиту. У малому та середньому бізнесі в нашій країні 

конкуренція дуже висока. Компанії докладають значних зусиль для того, 

щоб залучити клієнтів, щоб завоювати їх увагу. Порівняно з іншими 

витратами, на залучення клієнтів виділяється значний бюджет. І дуже 

важливо, щоб усі ці засоби та зусилля не пропали даремно. 

Автоматизовані системи дають змогу фіксувати кожен дзвінок, кожен 

запит, кожного ліда.  

2. Контролювати роботу співробітників та стандартизувати роботу з 

клієнтами. Без загальної стандартизованої CRM-системи, кожен 

співробітник працює так, як він звик. Хтось веде облік в електронних 

таблицях, хтось – у записнику або щоденнику, хтось не веде облік взагалі, 

орієнтується виключно на звіти з 1С або на власну пам'ять. Контакти з 

клієнтами також відбуваються досить хаотично. Листи клієнтам можуть 

надсилатися як з корпоративної, так і особистої поштової скриньки, 

дзвінки здійснюватися з будь-якого зручного телефону, контроль якості 

роботи неможливий. CRM-система майже повністю вирішує цю 

проблему. Інформація про всі вхідні та вихідні контакти буде 

знаходитись в одному сховищі, звідки її можна в будь-який момент 

витягти. 

3. Накопичувати статистичну базу клієнтів, крнтрагентів, що дуже 

важливо для успішного розвитку будь-якого бізнесу. Завдяки 

використанню CRM-системи вся робоча інформація збирається в одній 

загальній базі у стандартизованому вигляді. Навіть в умовах війни 

керівник може аналізувати статистику роботи, контролювати роботу 

відділів, складати різні звіти (багато з них автоматично створюють CRM-

системи), планувати подальшу роботу більш усвідомлено. 

4. Використовувати готові рішення, від яких можна відштовхуватися у 

побудові власної системи роботи. Кожна CRM-система – це реалізоване 

бачення розробників того, як потрібно працювати з клієнтом. У ній 

закладено багато готових інструментів, які дозволяють перевести роботу 

на якісно новий рівень. Наприклад, інтеграція CRM-системи з 
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телефонією дозволяє фіксувати всі дзвінки, запам'ятовувати нові 

контакти і аналізувати якість роботи відділу продажів з лідами. У малому 

та середньому бізнесі роботу з клієнтами спрямовує найчастіше 

безпосередньо керівник (власник) бізнесу. У нього немає експертів, а 

часто немає і напрацювань щодо організації роботи з клієнтами. 

Керівнику нема на що спиратися в цьому питанні, а тому й відділ 

продажу часто працює далеко не найкращим чином. Впровадження 

CRM-системи дозволяє отримати не тільки інструмент, але й допомогу, 

професійний погляд те що, як має працювати відділ продажів. Також при 

розробці CRM-системи, зазвичай спираються на кращі практики, на 

експертів у питаннях роботи з клієнтами. А тому, якщо ви активно 

використовуватимете надані CRM-системою інструменти, то і робота 

вашого відділу продажів також оптимізуватиметься. 

Використання CRM-систем сприяє безпосередньо вдосконаленню 

самого управління, як засіб підвищення якості робочої сили, як 

передумова успішної організації самого процесу ведення бізнесу. Такий 

програмний продукт об'єднує всі необхідні інструменти для роботи з 

клієнтами, сприяє збільшенню продажів та забезпечує [1]: 

 ведення клієнтської бази; 

 прийом декількох потоків лідів; 

 збір відомостей про покупців; 

 автоматизацію роботи відділу продажів; 

 автоматизацію бізнес-процесів (воронки статусів і воронки 

продажів); 

 контроль діяльності продавців і менеджерів; 

 планування та оптимізацію часу роботи співробітників; 

 управління угодами і договорами; 

 автоматизацію програм лояльності; 

 аналіз цільової аудиторії. 

Впровадження CRM-систем дає змогу упорядкувати ряд важливих 

бізнес-процесів у компанії. Цей інструмент допомагає вибудувати 

результативну систему продажів і маркетингу, значно поліпшити 

взаємини з клієнтами.  

Дослідження компанії Бітрікс24 разом з GfK Ukraine, в якому взяло 

участь 1009 українських компаній, показало, що основними гравцями на 

ринку CRM-систем України є Бітрікс24 - його використовують 26% 

компаній, Terrasoft – 15% та AmoCRM – 9%. Наступні місця у рейтингу 

між собою ділять Salesforce, Zoho та OneBox (рис.1) [3]. 

 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

71 

  

 
Рис.1 Ринок CRM-систем 

 

Зараз постало гостре питання заміни російських CRM та ERP систем на 

ринку України. Багато українських компаній уже використовують  

західні та українські CRM. Перевага впровадження іноземної CRM-

системи – якісна система підтримки бізнесу, мінус – вартість іноземних 

аналогів. Перевага українських CRM – адекванта ціна для українського 

бізнесу та розуміння потреб українського бізнесу. Сучасні українські 

CRM-системи та їх характеристики на рис.2. 

 
Рис. 2. Українські CRM-системи 
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Найстаріша та, мабуть, найрозвиненіша серед українських CRM 
систем. Компанія Terrasoft під брендом Creatio пропонує вичерпний 
комплекс рішень.

Perfectum – це пакет програмного забезпечення, який включає не 
тільки CRM, але й управління проєктами, торгівлею та повноцінною 
ERP системою. Тут є і управління документообігом, кадрами, 
проєктами та бізнес-процесами. 

Система базується на міжнародній платформі Odoo, що дає змогу 
отримати максимально функціональний продукт для бізнесу, а не 
лише блок CRM.

Це CRM система з повним набором функцій: управління контактами, 
розсилками, вирвою продажів, залишки на складі, рахунками звіти та 
аналітика.

Класична CRM система, клієнтська база, аналітика продажів, 
постановка завдань, керування складом, автоматизація заявок, 
отриманих із сайту й інші необхідні сервіси.
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Висновок 
Варто зазначити, що в сучасному бізнесі дуже важливо ефективно 

використовувати всі наявні інструменти з мінімальною витратою 

ресурсів. Саме СРМ-система допоможе це зробити. Технології, які 

представлені у цих ситемах, допоможуть не тільки автоматизувати 

процеси й структурувати інформацію, а й повноцінно керувати бізнесом, 

сприяти підвищенню ефективності управління, зміцненню довіри між 

клієнтами, партнерами, збільшення прибутків у компанії. 
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The rapid development of information and communication technologies increases 

human capabilities.  But at the same time it  causes challenges related to the need for 

quick response to innovations. Аccounting operates with significant volumes and 

arrays of data, and therefore the use of digital technologies to ensure its optimal 

functioning is a prerequisite for the effective organization of business processes in 

the enterprise. These issues are especially relevant during the global COVID-19 

pandemic and the military aggression of the russian federation against Ukraine.  

Expecting trends in accounting are the use of the following digital technologies: 

Сloud technologies; Аrtificial intelligence; Вlockchain; Big Data; Internet of Things 
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(IoT). Their implementation is a requirement of our time and will be an impetus for 

the further development of the information economy of Ukraine. 

Ключові слова – автоматизація, бухгалтерський облік, діджитал-технології, 

інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна економіка, електронний 

документообіг, програмне забезпечення, хмарні технології. 

І. Вступ  
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в усіх 

сферах суспільного життя з одного боку збільшує можливості та 

підвищує рівень життя, з іншого – зумовлює виклики, пов’язані із 

необхідністю швидкого реагування на нововведення. Бухгалтерський 

облік оперує значними обсягами і масивами даних, а тому використання 

діджитал-технологій для забезпечення його оптимального 

функціонування є передумовою ефективної організації бізнес-процесів 

на підприємстві в умовах інформаційної економіки.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Особливо актуальними питання перспектив розвитку діджитал-

технологій у бухгалтерському обліку стали під час глобальної пандемії 

COVID-19, що зумовила масовий перехід бізнесу на дистанційну роботу, 

що було б неможливим без застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. В Україні процеси діджиталізації були 

поглиблені збройною агресією російської федерації, адже за даними 

опитування серед 59 % осіб, котрі мали роботу до війни, 19 % працюють 

дистанційно [1].  

Теоретичні та практичні аспекти впровадження діджитал-технологій в 

обліково-аналітичну систему підприємства досліджували багато 

вітчизняних та зарубіжних науковців, економістів та практиків, що 

дозволило узагальнити та виокремити наступні тенденції діджиталізації 

бухгалтерського обліку.  

На початковому етапі відбувалося оцифровування бухгалтерських 

документів та облікової інформації. Це дозволило зменшити витрати 

підприємства на папір, копіювання і зберігання документів та 

забезпечило більш зручний формат роботи із документами та передачі їх 

для подальшого опрацювання в інші підрозділи. З іншого боку, 

запровадження електронного документообігу вимагало відповідного 

програмного забезпечення для кожного окремого підприємства.  

Колектив авторів Королюк Т., Кравчук Н. Карп І. у своєму дослідженні 

існуючого програмного забезпечення для організації електронного 

документообігу бізнес-процесів підприємства виділили такі сервіси: 

ІнстаДок, Deals, DocuSign, WebCenter  Spaces, Tettra, Kipwise, SmartDoc$, 
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BAS Документообіг, InterOffice, Optima-WorkFlow, Сота, Вчасно [2, с. 

83-84]. 

Найбільш поширеними онлайн-сервісами створення, погодження та 

підписання електронних документів у системі бухгалтерського обліку є 

Deals, Fredo, Сота, Вчасно та ін. Серед програмного забезпечення для 

онлайн-заповнення та автоматичного подання звітності найбільш 

популярними є BAS Бухгалтерія, MEDoc, iFin, Liga: Report, iBuh Online, 

електронна бухгалтерія Приват 24, Сота та ін. [3]. 

Поряд із запровадженням електронного документообігу відбувається 

комплексна автоматизація бухгалтерського обліку або автоматизація 

його окремих ділянок за допомогою комп’ютерних програм, серед яких 

варто відзначити : 1С-Підприємство, BAS Бухгалтерія, FIT Бюджет, 

Дебет-Плюс, iBuh Online, SMARTfin.ua, Zarplata 24, Парус, Галактика, 

Бест, ТОРГСофт, KBS, BookKeeper, BJET та ін. [3]. Найбільш 

поширеною програмою автоматизації бухгалтерського обліку є 1С-

Підприємство, зокрема її застосовують  65 %  усіх юридичних та 

фізичних осіб в Україні [4]. 

Також у контексті інформаційної економіки варто згадати програмні 

продукти платформи MASTER (розробка української компанії IT- 

Enterprise) для автоматизації бізнес-процесів на підприємствах різних 

напрямів діяльності та впровадження найскладніших ERP-систем (англ. 

Enterprise Recource Planning). Вважаємо за доцільне впроваджувати 

програмні продукти саме вітчизняних розробників, адже висока частка 

ринку все ще зайнята російським програмним забезпеченням. І це 

незважаючи на економічні санкції, накладені на  відомі російські ІТ-

компанії, зокрема й на розробника програми «1С», що введені рішенням 

Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року 

«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента 

України від 15 травня 2017 року №133/2017. 

Загалом рівень автоматизації бухгалтерського обліку в Україні є 

високим, існуюче програмне забезпечення постійно вдосконалюється та 

створюються нові програмні продукти. Така тенденція є цілком 

зрозумілою та необхідною, адже автоматизація дає змогу підвищити 

оперативність та продуктивність праці бухгалтерії, зменшити кількість 

помилок при складанні облікових реєстрів та звітності, а відтак 

забезпечити надійність обліково-аналітичних даних.  

Перспективними тенденціями подальшого розвитку бухгалтерського 

обліку є використання наступних діджитал-технологій : 

 хмарні технології (англ. Сloud Technology); 
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 технології із використанням штучного інтелекту (англ. Artificial 

intelligence); 

 блокчейн- технології (англ. Blockchain); 

 технології роботи з великими масивами даних (англ. Big Data); 

 інтернет речей (англ. Internet of Things (IoT)). 

Хмарні технології застосовуються у бухгалтерському обліку, проте 

рівень їх використання залишається низьким. Так, за даними Державної 

служби статистики [5] в Україні у 2021 р. частка підприємств, що 

використовують технології хмарних обчислень безпосередньо у сфері 

бухгалтерського обліку та фінансів становить лише 5,2 % від загальної 

кількості підприємств. Інші із зазначених технологій вже почали 

використовувати у бізнес-процесах окремих підприємств, однак їх 

застосування у сфері бухгалтерського обліку не набуло поширення. 

Висновок 
Таким чином, впровадження новітніх діджитал-технологій в обліково-

аналітичний процес управління підприємством, їх поступальний розвиток 

є вимогою сучасності та стане поштовхом у подальшому становленні 

інформаційної економіки України. 
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Currently, stock markets occupy an important place in the modern economy of the 

developed countries of the world. Stock market characterizes a complex structured 

system that is an important lever for ensuring the effective functioning and 

development of the country's economy in general. Special attention is paid to the 

analysis of emission activity of enterprises, the trends of securities trading on stock 

exchanges, the definition of the most common financial instruments during 2019-

2021 and the problems of the development of the stock market.  

Ключові слова – фондовий ринок, цінні папери, емітент, акції, облігації, 

біржова торгівля, фінансові інструменти, фондова біржа. 

I.Вступ 
В умовах фінансової нестабільності та кризового стану економіки 

актуальним є питання акумулювання та розподілу фінансових ресурсів 

між  усіма суб’єктами економічної діяльності. Акумулювати вільні 

фінансові ресурси населення та підприємств та спрямовувати їх у галузі 

економіки, що цього потребують здатен фондовий ринок. Він сприяє 

відновленню і подальшому розвитку виробничого потенціалу 

підприємств, дає змогу отримувати додатковий дохід населенню та 

дозволяє залучити іноземний капітал. З огляду на це, варто приділити 

увагу аналізу використання інструментів фондового ринку в Україні та 

визначити основні перешкоди на шляху його розвитку. 

II.Основна частина 
Основними інструментами фондового в Україні є цінні папери. Згідно 

Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

цінними паперами вважаються документи, що мають певні реквізити на 

встановлену форму, засвідчують грошові чи майнові права емітентів та 

обов’язки їх власників, а також умови передачі таких прав іншим особам 

[2]. 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

зареєструвала у 2021 році загальний обсяг випусків емісійних цінних 

mailto:dzymkamaxum@gmail.com
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паперів на суму 112,39 млрд грн, у 2020 році - 113,40 млрд грн, а у 2019 

році - 113,48 млрд грн [1]. Таким чином, спостерігаємо тенденцію до 

скорочення емісійної діяльності вітчизняних емітентів.  

Найпоширенішими цінними паперами, що обертаються на 

вітчизняному фондовому ринку є акції та облігації. Протягом 2021 року 

Комісією зареєстровано 86 випусків акцій на суму 42,88 млрд. грн. 

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року, де зареєстровано 71 

випусків акцій на суму 32,98 млрд. грн, обсяг зареєстрованих випусків 

акцій збільшився, а з 2019 роком, де зареєстровано 78 випусків акцій на 

суму 63,5 млрд. грн., зменшився. Для цього фінансового інструменту 

спостерігається тенденція зростання обсягу випуску після значного 

скорочення. 

Щодо облігацій, то тут навпаки спостерігаємо тенденцію значного 

зменшення обсягу випуску після великого зростання. Так, протягом 2021 

року Комісією зареєстровано 113 випусків облігацій підприємств на суму 

9,98 млрд. грн, протягом 2020 року - 96 випусків облігацій підприємств 

на суму 32,95 млрд. грн, а протягом 2019 року - 88 випусків облігацій 

підприємств на суму 11,2 млрд. грн. 

Фондовий ринок характеризується, насамперед, обсягом біржової 

торгівлі цінними паперами. Щодо біржового ринку, то за результатами 

торгів на організованих ринках капіталу протягом 2021 року обсяг торгів 

фінансовими інструментами склав 451,96 млрд грн. Порівняно з даними 

аналогічного періоду 2020 року обсяг торгів фінансовими інструментами 

на операторах організованих ринків капіталу збільшився на 34,75% 

(період 2020 року – 335,41  млрд грн). А у 2019 році обсяг біржових 

контрактів з цінними паперами склав 305 млрд. грн. Тобто, ми можемо 

спостерігати тенденцію до збільшення торгів на біржовому ринку, що 

сприяє розвитку фондового ринку в Україні.  

В Україні дуже мала кількість операторів організованих ринків 

капіталу, що свідчить про нерозвиненість інфраструктури біржового 

ринку. Найбільша частка торгів фінансовими інструментами припадає на 

фондову біржу ПФТС та  фондову біржу «Перспектива». Також 

спостерігалась активізація торгівлі інструментами фондового ринку на 

Українській біржі та Українській міжбанківській валютній біржі, однак 

їх частка є досить незначною. 

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах 

торгівлі з розподілом за видом фінансового інструменту протягом 2019-

2021 років зображено в Табл. 1.  

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на біржах 

протягом 2021 року зафіксовано з ОВДП – 98,18% від загального обсягу 
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торгів фінансовими інструментами на біржах. Обсяг торгів 

деривативними контрактами на біржах склав лише 0,01%. 

ТАБЛИЦЯ 1 

ОБСЯГ ТОРГІВ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ЗА ЇХ 

ВИДАМИ ПРОТЯГОМ 2019-2021 РОКІВ, МЛН ГРН 
 2019 2020 2021 

Акція 337,80 594,13 591,08 

Акція іноземного емітента 25,68 6,95 104,16 

Акція КІФ  3,72 0,14 

Інвестиційний сертифікат 331,81 50,85 15,74 

Облігація внутрішніх 

державних позик 
295 249,47 

328 653,97 443 756,88 

Облігація зовнішніх 

державних позик 
1 155,28 2 784,66 

Облігація внутрішніх 

місцевих позик 
5,41 3 856,51 1 916,04 

Облігація іноземного емітента 0,00 71,36 109,44 

Облігація іноземної держави 44,16 4,09 228,06 

Облігація підприємства 8 761,87 927,56 2 395,05 

Опціонний сертифікат 

209,54 

59,82 22,15 

Ф’ючерсний контракт 23,37 37,17 

Державний дериватив 2,82 0,00 

Фінансовий інструмент 

іноземного емітента 
0,00 0,00 0,01 

Загальний підсумок 304 965,73 335 410,42 451 960,57 

 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на біржах 

протягом 2020 року також зафіксовано з ОВДП – 98% від загального 

обсягу біржових контрактів, а також протягом 2019 року – з державними 

облігаціями України – 96,81% від загального обсягу біржових контрактів. 

Тобто, на українських біржах стабільно лідирують обсяги торгів з ОВДП, 

які займають майже всю частку загального обсягу торгів фінансовими 

інструментами. Хоч ОВДП і є надійним фінансовим інструментом, однак 

така концентрація лише одного інструменту не може бути позитивним 

чинником для розвитку фондового ринку. Така концентрація ОВДП на 

ринку означає переорієнтування держави із зовнішніх запозичень на 

акумуляцію внутрішнього державного боргу. З макроекономічної точки 

зору – це правильний крок. Однак, цей факт обмежує можливості 

залучення інвестицій на внутрішньому фінансовому ринку українськими 

компаніями реального та фінансового сектору. 

Серед видів ринків переважає спотовий ринок - відкритий публічний 

фінансовий ринок, на якому активи торгуються негайно. Ринок РЕПО 

також займає немалу частку, де учасники торгів мають можливість 

проводити операції з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням 
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зворотнього викупу (продажу). І значно малу частку займає строковий 

ринок, на якому відбувається укладення строкових контрактів (форварди, 

ф’ючерси, опціони, свопи). Строковий ринок у всьому світі є одним з 

найпривабливіших для усіх категорій інвесторів від інституційних до 

приватних, так як він надає своїм учасникам справді широкі можливості, 

тому такий низький рівень розвитку цього ринку в Україні є негативним 

явищем. 

Висновки 
У підсумку варто зазначити, що фондовий ринок в Україні досі 

перебуває на етапі розвитку, відповідно, використання інструментів 

фондового ринку його суб’єктами не є достатньо ефективним і 

прибутковим. Для його сталого та ефективного розвитку повинна бути 

сприятлива економічна та політична ситуація в країні, широка мережа 

фондових бірж, довіра до інструментів фондового ринку з боку населення 

та підприємств. Низька активність учасників на фондовому ринку, 

економічна та політична ситуація в країні, обмежені можливості 

підприємств у ресурсах, не достатньо розвинута інфраструктура та 

логістика, а також малий вибір фінансових інструментів зумовлює 

нестабільне функціонування фондового ринку та стримує його розвиток. 

Для модернізації та стабільного розвитку фондового ринку в Україні 

необхідні конкретні та комплексні дії з боку держави у сфері фінансового 

сектору. 
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The article discusses a web service that allows you to create the optimal daily diet 

of a person. An analysis of the problems that arise during the formation of this ration 

was carried out. A web service project is proposed. Its structure has been developed. 

Its functionality and main functional blocks are described. The tools and 

technological solutions used during the implementation of the web service are 

indicated. 

Ключові слова – веб-сервіс, база даних, інтерфейс, раціон харчування, 

програмний код. 

І. Вступ 
Все більшого значення у житті сучасної людини набуває здоровий 

спосіб життя, складовою чого є раціональне харчування. Раціональним 

називають таке харчування, яке задовольняє енергетичні, пластичні та 

інші потреби організму, забезпечуючи при цьому необхідний рівень 

обміну речовин. Концепція раціонального харчування ґрунтується на 

апробованих класичних теоріях збалансованого і адекватного харчування 

[1]. Елементом цієї концепції є правильний підбір оптимального для 

конкретної людини харчового раціону.  

Основним критерієм оптимальності харчового раціону є добові 

потреби організму людини у калорійності їжі. Міністерство охорони 

здоров’я (МОЗ) України розробило науково обґрунтовані норми цих 

потреб для різних категорій населення враховуючи поділ людей за 

статтю, віком, фізичною активністю [2]. Звичайно, ці норми потрібно 

уточнювати під час більшої деталізації поділу населення, зокрема, за 

такими ознаками як: комунальний благоустрій, пенсійний вік, 

студентство, вагітні жінки чи жінки, що годують, особи з хронічними 

хворобами тощо. 

Очевидно, що людина швидше буде дотримуватися пропонованих 

МОЗ норм у разі, коли існує найбільш зручний для неї механізм 

обчислення добового раціону харчування. З огляду на сучасні тренди у 

застосування інформаційних технологій найбільш ефективним засобом 

для сприяння дотримання раціонального харчування є індивідуальні 

комп’ютеризовані пристрої з відповідним програмним забезпеченням. 

Такими пристроями є стаціонарні чи мобільні персональні комп’ютери, 
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комп’ютерні планшети чи смартфони. А тому програмне забезпечення 

повинно підтримувати кросплатформенність і мати зрозумілий, простий 

і, у той же час, привабливий інтерфейс користувача.  
Сьогодні існує низка мобільних додатків і веб-сайтів так званого 

здорового харчування. Прикладом мобільних додатків є YAZIO, Lifesum, 

а веб-сайтів – Medfond.com і Patelna.  

Основні функціональні недоліки згаданих додатків є такі. Загалом вони 

діють за принципом калькулятора, коли користувач повинен почергово 

вносити дані, що стосуються складових страв, а потім самостійно 

визначати допустимість рівня їхньої калорійності для себе. Що ж до 

пропонованого у додатках раціону харчування, то він розрахований на 

статистично середнього користувача, без можливості вибору окремої 

категорії населення.  

Основна ідея функціонування перелічених веб-сайтів – це 

популяризація страв, рецептів, режимів харчування відповідних 

дієтологічних шкіл чи напрямів харчування. Обчислення калорійності 

страв для цих сайтів є лише додатковою функцією. Як і мобільні додатки 

вони розраховані на пересічного користувача, без врахування його 

особливих вимог до раціону харчування [3]. 

Нами пропонується розробити інтерактивний веб-сервіс, за допомогою 

якого будь-яка особа, яка має певні індивідуальні обмеження щодо норм 

калорійності їжі і смакові уподобання, може самостійно визначити 

оптимальний для себе добовий раціон харчування.  

ІІ. Проектування веб-сервісу 
Для веб-сервісу “The Diet” було запропоновано таку функціональну 

структуру (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Основні функціональні елементи веб-сервісу 
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Інтерфейс користувача забезпечує діалоговий режим роботи з сервісом. 

Блок ідентифікації забезпечує реєстрацію, ідентифікацію, автентифікацію 

і авторизацію користувача. У блоці БД реалізовано механізми управління 

даними, у блоці формування раціону – методи формування раціону, а у 

блоці обчислення калорійності – алгоритми обчислення калорійності 

окремої страви чи загалом добового раціону. 

Головну сторінку інтерфейсу подано на рис. 2.  

За допомогою кнопки Меню користувач вибирає один з режимів 

формування раціону: Готове меню, Створити Меню, Створити ставу. 

За допомогою кнопки Довідник можна отримати довідку про номи 

калорійності для різних категорій людей. Кнопка Контакти дає змогу 

перейти у телеграм-канал сайту “The Diet”, написати лист на електронну 

пошту або ж зателефонувати та звʼязатися з адміністратором сервісу. 

Графічною кнопкою активізують процедури реєстрції, ідентифікації, 

автентифікації і авторизації користувача. В інтерфейсі передбачено 

перемикання на різні мови. 

 

 
Рис. 2. Головна сторінка веб-сервісу 

 

У сервісі використано БД, структуру звязків у якій подано на рис. 3. 

У таблиці Product міститься інформація про продукти, їхню категорію, 

склад та рівень калорійності; таблиця Dish містить дані про страву та її 

калорійність; у таблиці Menu зберігють інформацію про меню; таблиця 

Person містить інформацію про користувача; у таблиці WorkGroup 

зберігають додаткові дані про користувача, зокрема, розроблені ним 

меню. 
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Рис. 3. Структура БД 

 

ІІІ. Реалізація веб-сервісу 
Для реалізації веб-сервісу було застосовано низку сучасних методів, 

технодогій та інструментів. Програмний код було створено за допомогою 

мов HTML, CSS і JavaScript, бібліотеки React, фреймворка Bootstrap з 

використанням програмної платформи Node.js. Для реалізації БД було 

застосовано СУБД MongoDB, а для створення структури БД – MongoDB 

Compass. 

Клієнтську частину сервісу реалізовано як програмний проєкт, 

базовими директоріями, в якому є: node_modules, де зберігаються 

необхідні для Node.js модулі проекту; public, де розміщено усі файли для 

загального використання. 

Висновок 
Запропонований веб-сервіс у порівнянні з існуючими програмними 

продуктами має розширений функціонал, оскільки дає змогу формувати 

оптимальний раціон харчування з урахуванням особливостей окремої 

людини. Сервіс реалізовано за допомогою сучасного інстументального 

забезпечення. У ньому передбачено використання новітніх комунікаційних 

технологій. 
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Секція 3. Математичні методи та 
моделі в дослідженні економічних 
систем 
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Торгівля як форма економічних відносин є складoвою врівноваженого 

економічного розвитку, сприяє посиленню конкурентoспроможності 

націoнальної еконoміки, підвищує рівень життя людей та забезпeчує 

найповніше задоволення їх пoтреб. Виробничий сeктор будь-якої країни 

відчуває екoномічний «тиск» кoнкурентів на ринках.  

Залучення вітчизняної економіки до світових глобалізованих заходів 

сприяє розширенню можливостей України у здійсненні торговельних 

операцій на міжнародних ринках. Актуальними є дослідження 

особливостей торгівлі та негативних впливів на неї та на економіки 

різних рівнів і суспільств.  

Сучасна система управління ризиками в процесах управління 

торговельною діяльністю підприємств здійснюється на певних рівнях, 

кожен з яких характеризується своїми суб’єктами, методами та 

інструментами впливу на рівень цих ризиків. Аналітики переважно 
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виділяють три рівні управління і регулювання торгівлі: місцевий, 

континентальний та світовий.  Інші пропонують розглядати таке 

управління на національному та міжнародному рівні. Деякі дослідники 

поділяють ще на мікроекономічний і макроекономічний рівень 

торговельною діяльністю підприємств. На нашу думку,такі поділи 

повинні бути найбільш раціональними для кожної окремої ситуації 

аналізу і повинні адекватно відображати головні тенденції побудови 

ієрархії сучасних господарських економічних зв’язків. Головним в цьому 

аналізі є виділення  суб’єктів, що є важливими в даній ситуації відповідно 

до кожного рівня. На першому  рівні  управління у торговій ситуації  

основними учасниками виступають суб’єкти господарювання, тобто 

підприємства та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, на 

дослідженні яких ми зупиняємося у нашому аналізі. Головними 

інструментами управління ризиками на цьому рівні є послідовне 

застосування функцій, методів і управлінських рішень, через які 

здійснюється вплив керуючої системи підприємства на всі його 

підрозділи з метою досягнення цілей його діяльності у торгівельній сфері 

(2). Керуюча система підприємства містить ті складові елементи, які 

забезпечують процес управління функціональними елементами, що 

відповідають безпосередньо за процес виробничої, господарської, 

комерційної та інших видів діяльності. 

На регіональному рівні управління торговельною діяльністю 

представлене системою регіональних та місцевих органів влади і 

управління недержавними організаціями із сприяння та регулювання 

розвитку території. Інструментами управлінського впливу на цьому рівні 

виступають програми регіонального розвитку, соціально-економічні та 

адміністративно правові методи. 

На національному рівні управління представлене системою пов’язаною 

з існуванням оформлених державою національних господарств, 

керівництво  яких спрямовують свою діяльність на досягнення 

національних інтересів у сфері зовнішньої торгівлі, що проявляється у 

внутрішній та зовнішній політиці держави. Тому суб’єктами цього рівня 

управління виступають окремі держави в особі їх урядів, органів влади і 

управління різних рівнів та створених ними організацій, що беруть 

участь у регулюванні торговельної діяльності.   Через що цей 

національний рівень управління торгівлею характеризується 

розгалуженою системою інструментів регулювання нею, які 

застосовують при реалізації зовнішньоекономічної політики. При 

наявності інших рівнів управління торгівлею складають спеціалізовані 

відносно об’єкту торгівлі організації і до інструментів управлінського 
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впливу на відповідному рівні належать різні стандарти, рішення, 

інструкції, що регламентують їхню діяльність. 

 Усі рівні, на яких відбувається управління торговельною 

діяльністю підприємства є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Але 

варто зауважити, що за ступенем впливу на такий процес підприємств  

переважаючим є національний рівень управління, який своїми 

інструментами  безпосередньо впливає на об’єкти управління. 

 Оскільки усі рівні, на яких відбувається управління 

торговельною діяльністю підприємства є взаємопов’язаними і 

взаємозалежними, математичне моделювання у дослідженні 

економічних систем за умов ризику повинно адекватно  враховувати всі 

аспекти впливу на величину ризику. 

 Для кількісного визначення величини ризику, необхідно знати 

можливі вагомі наслідки управлінського рішення стосовно 

торговельного ситуації, що аналізується. В результаті різноманітних 

впливів на таку ситуацію значення оцінки ризику можуть набувати 

різного і досить відчутного відхилення. Адже  торговельна ситуація у 

своєму розвитку складається з великої кількості взаємопов’язаних 

операцій та процесів, що його забезпечують і для ефективного розвитку 

таких ситуацій, і досягнення бажаного результату потребує відповідної 

системи управління. Беручи до уваги сучасні інтеграційні тенденції у 

світі, можна впевнено говорити що система  управління торговельними 

ситуаціями має свою специфіку, закономірності розвитку, принципи, що 

потребують наукового дослідження і обґрунтування. В розвиток цього 

питання нами пропонуються розроблені нами математичні методи і 

моделі, що ґрунтуються на теорії нечітких множин. 

Висновки  
Стосовно даного дослідження, то в ньому розглядаються загальні 

аспекти торгівлі та її впливу на національну економіку. Також розглянуто 

теоретичні основи глобальної торгівлі, її вплив на зовнішньоекономічні 

відносини між державами. Проаналізовано вплив глобалізаційних 

процесів на світову економіку. Розглянуто теоретико-методологічні 

аспекти деяких методів аналізу даних (3) стосовно оцінки ризиків появи 

негативних наслідків недосконалих рішень.  
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leads to finding the optimal value of certain quantities. Comparatively new 

mathematical problems related to the theory of shortest lines and the theory of 

graphs, which have practical applications for economics, are considered. 

Approximate methods for solving problems of finding optimal lines for various types 

of paths connections are proposed. 

Ключові слова – найкоротші сітки, граф, оптимальний план, порфіріан. 

І. Вступ 
Вся людська діяльність планується для знаходження оптимальних 

відстаней, часу, обсягу робіт, вартості, кількості об’єктів і т. д. Без всього 

цього неможливо координувати роботу підприємства, виробничих 

ділянок, будівництво фабрик, заводів, спортивних майданчиків, строго в 

часі розписати відповідно до графіка роботу міського транспорту та 

міжміських потягів. Очевидно, що чим краще складено графік виконання 

робіт, тим більша продуктивність праці та чим менші затрати на 

виконання певної роботи, тим кращі й самі результати. В основі 

знаходження екстремумів лежить метод побудови графів, який 

називають порфіріаном. 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

89 

  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Для проектування ліній зв’язку, транспортних ліній, різного роду сіток, 

пов’язаних з ціною, часом, довжиною водопровідних і електричних ліній, 

відношеннями між підприємствами, велике значення має наступна 

практична задача: на місцевості знаходиться n об’єктів (точок) [2]. 

Потрібно всіх їх з’єднати такою сіткою відрізків, загальна довжина яких 

була б найменшою. 

Властивостями найкоротшої сітки будуть такі: 

1. Кожна вершина найкоротшої сітки безпосередньо з’єднана з 

найближчою сусідньою (або однією із них, якщо ближчих сусідніх точок 

не одна). 

2. Кожний фрагмент (відрізок) найкоротшої сітки з’єднаний 

безпосередньо з найближчим фрагментом (або одним із них, якщо 

ближчих фрагментів декілька) найкоротшою сіткою [1]. 

Спираючись на встановлені дві властивості найкоротшої сітки, можна 

сформулювати два основних правила побудови найкоротшої сітки: 

довільна ізольована вершина повинна з’єднуватися з найближчою 

сусідньою, і друге – довільний ізольований фрагмент повинен 

з’єднуватися з найближчою до нього сусідньою найкоротшою сіткою. 

Застосовуючи ці два правила у будь-якій послідовності, можна 

побудувати найкоротшу сітку [3].  

Розглянемо так звану задачу блукаючого торгівця (агента торгівлі), яка 

формулюється наступним чином: деякий агент торгівлі повинен об’їхати 

n населених пунктів так, щоб в кожному населеному пункті побувати 

тільки один раз, здійснивши це, проїхати мінімальний шлях (відстань ikl  

між будь-якими відомими двома заданими містами i  та k ) [4, с. 196]. 

Допустимо, що агент підприємства має об’їхати 8 пунктів, зображених 

на рис. 1, де всередині розміщений пункт 5 так, щоб в кожному пункті 

побувати тільки один раз, здійснивши при цьому мінімальний шлях. 

 
Рис. 1. Вихідні дані задачі 

 

Візуально можна оцінити, що в пункт 5 найкраще заїхати із пунктів 4, 

6 і 7, а із інших пунктів явно недоцільно їхати.  
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Рис. 2. Множина можливих розв’язків представлених порфіріаном 

Легко отримаємо множину можливих розв’язків, в такому випадку їх 

буде три варіанти, представлених порфіріаном на рис. 2: 

8,7,6,5,4,3,2,1 , 8,7,5,6,4,3,2,1 , 8,5,7,6,4,3,2,1 . 

Такі графічні зображення послідовного розбиття множини всіх 

варіантів розв’язку задачі називають порфіріаном [1]. 

Візуально, зрозуміло, що із трьох можливих варіантів найкоротшим 

буде перший шлях 8,7,6,5,4,3,2,1 . Звичайно, що обернений варіант буде 

еквівалентним: 1,2,3,4,5,6,7,8 . 

Відстані між вершинами ламаної можна подати й в таблиці з двома 

входами. Причому ці числа можуть виражати не тільки відстані, а й такі 

величини, як: час, маса, електричний опір, вартість, певні відношення 

між підприємствами і т. д. В кожному із цих випадків, для побудови 

найкоротшої сітки, приходиться числові значення певних величин 

порівнювати. Замість геометричного порівняння довжин відрізків будемо 

порівнювати числові значення, подані в табл. 1. 

ТАБЛИЦЯ 1 

ВИХІДНІ ДАНІ ЗАДАЧІ 

 A  B  C  D  E  K  

A  – 6 7 4,5 4 5,8 

B  6 – 5 4,8 5,1 4,6 

C  7 5 – 3 3,2 4,2 

D  4,5 4,8 3 – 4,4 3,8 

E  4 5,1 3,2 4,4 – 5,4 

K  5,8 4,6 4,2 3,8 5,4 – 
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Розглянемо задачу, умова якої задана в табл. 1. Ставиться вимога: шість 

об’єктів A , B , C , D , E  і K  з’єднати найкоротшою електричною 

лінією. 

В табл. 1 подані числа вказують на відстань між об’єктами, або вартість 

побудови кожної ланки електричної лінії. Кількість всіх можливих 

варіантів побудови електричної лінії визначається перестановкою 6 

елементів (об’єктів), тобто 720!6 P . Звичайно половина цих варіантів 

мають зворотний шлях, тобто серед них є еквівалентні. З кількості 360 

варіантів побудови електричної лінії (сітки) потрібно знайти 

оптимальний. 

Для знаходження оптимального варіанту, потрібно визначити кількість 

всіх ланок, які з’єднують відомі об’єкти. Оскільки кількість об’єктів 6 і 

кожна ланка з’єднує два об’єкти, то кількість ланок, які з’єднують 6 

об’єктів визначаються комбінацією з 6-ти елементів по 2, тобто 15. Щоб 

полегшити порівняння цих 15-ти ланок треба ці відстані виписати із табл. 

1 у вигляді впорядкованої зростаючої послідовності, а також виписати 

відповідні фрагменти (ланки), які вказують на ці відстані. Всі ці дані 

помістимо в табл. 2. 

ТАБЛИЦЯ 2 

ВПОРЯДКУВАННЯ ФРАГМЕНТІВ 

Відстані Фрагменти Відстані Фрагменти 

3 CD  4,8 BD  

3,2 CE  5 BC  

3,8 DK  5,1 BE  

4 AE  5,4 EK  

4,2 CK  5,8 AK  

4,4 DE  6 AB  
4,5 AD  7 AC  
4,6 KB    

Користуючись табл. 2, згідно з першим і другим основними правилами 

найкоротшої сітки отримаємо найкоротший фрагмент (схему) 

BKDCEA  . Довжина оптимального варіанту побудови 

електричної лінії становитиме: 6,186,48,332,34   (од.). 

Висновок 
При розв’язуванні різноманітних економічних задач приходиться 

будувати схеми, графи, таблиці, встановлювати алгоритми – подані у 

вигляді порфіріана. В роботі сформульовано властивості мінімальної 
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сітки та способи її побудови, яка використовується для розв’язування 

оптимального планування виробничих процесів. Сформульовано основні 

правила побудови найкоротшої сітки. Застосовані методи побудови 

найкоротшої сітки забезпечать побудову деяких оптимальних планів 

виробничого, торговельного та транспортного характеру, забезпечать 

можливості моделювання виробничих процесів. 
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І. Вступ 
Інвестиції в державу відіграють важливу роль у нормальному 

функціонуванні економічних процесів всередині країни. Ґрунтовний 

аналіз облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України 

забезпечить досконале розуміння наявних інструментів для вкладення 

грошей та отримання прибутку від держави. Статистичні моделі для 

прогнозування дохідності дозволяють отримати базове розуміння 

трендів та можливих ризиків для інвестора. 

Питанням прибутковості державних облігацій присвячено чимало 

досліджень закордонних вчених. Зокрема, у роботі [1] вчені почали 

розглядати ризиковість та дохідність державних облігацій з точки зору 

простих математичних регресій у контексті макроекономічних 

показників.  У праці [2] дослідники розробили підхід аналізу державних 

облігацій, базуючись на лінійній комбінації форвардних ставок як 

факторів регресії. У цьому контексті важливою є робота [3], яка показує 

значущі результати прогнозування дохідності державних облігацій США 

на основі історичних даних про ціну та прибутковість цих інвестицій.  

Прогнозування прибутковості ОВДП України на вторинному ринку 

дасть змогу інвесторам оцінити переваги та недоліки можливої 

майбутньої інвестиції та мінімізувати її ризики.  

Метою цієї роботи є дослідження моделей для прогнозування 

дохідності ОВДП України. 

ІІ. Виклад основного матеріалу дослідження  
Для нашого дослідження ми обрали 3 типи популярним серед 

українських та закордонних інвесторів облігацій державної позики 

України (період дослідження від жовтня 2016 року до грудня 2021р.): 

 довготермінові облігації (6 років з моменту купівлі) у гривні; 

 середньотермінові облігації (4 роки до погашення) у гривні; 

 короткотермінові облігації (2 роки до погашення) у доларі США. 

Для відділення тренду, сезонності, циклічності та шуму виконаємо 

декомпозицію часового ряду кожної з облігацій (див. рис.1–3).  

Наступним етапом дослідження є моделювання дохідності за 

допомогою моделі автокореляції та ковзного середнього (АRMA), що є 

поширеною моделлю серед дослідників, зокрема [4]. Для визначення 

точності моделей використано коефіцієнт середньоквадратичного 

відхилення. 
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Рис. 1. – Адитивна декомпозиція дохідності довготермінової облігації та 

оригінальні дані 

 

Рис. 2. – Адитивна декомпозиція дохідності cередньострокової облігації та 

оригінальні дані 

Рис. 3. – Адитивна декомпозиція дохідності короткострокової облігації та 

оригінальні дані 

У роботі всі оптимальні моделі побудовані з лагом 1. У таблиці 1 

подано кінцеві коефіцієнти моделі для кожного типу інвестицій та 

мінімізоване значення середньоквадратичного відхилення.  
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ТАБЛИЦЯ 1 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ARMA ДЛЯ ОВДП УКРАЇНИ 

Тип облігації Коефіцієнт 

авторегресії 

Параметр 

ковзного 

середнього 

Коефіцієнт 

середньоквадратичного 

відхилення 

Довгострокова 10 7 0,2405 

Середньострокова 1 4 0,1880 

Короткострокова 3 7 0,0817 
 

Результат моделювання подано на рис. 4–6. Теоретичні значення 

моделі ARMA позначено оранжевою лінією, а фактичні значення 

дохідності облігацій внутрішньої державної позики подано синьою 

лінією. 

 
Рис. 4. Моделювання дохідності довгострокових ОВДП України 

 

 
Рис. 5. Моделювання дохідності середньострокових ОВДП України 
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Рис.6. Моделювання дохідності короткострокових ОВДП України 

Висновок 
У роботі досліджено підхід до моделювання дохідності облігацій 

внутрішньої державної позики України за допомогою декомпозиції 

часових рядів на тренд, сезонність та шум у комбінації із статистичною 

моделлю автокореляції та ковзного середнього (АRMA), який дає змогу 

мінімізувати середньоквадратичне відхилення фактичних та теоретичних 

значень. Достовірне прогнозування дохідності ОВДП дасть змогу 

здійснювати подальше успішне інвестування на вторинному ринку. 
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The main classical statistical methods of economic information analysis and the 

most frequently used methods of data mining are considered. A comparative analysis 

of both methods is performed from different points of view - from the point of view of 

comprehensibility, from the point of view of practical implementation, from the point 

of view of theoretical justification, from the point of view of terminology. Special 

attention is paid to the means of assessing the relationship between economic 

indicators using both statistical methods and data mining methods. 

Ключові слова – статистичні методи, аналіз даних, дейтамайнінг, наукова 

термінологія, економічна інформація. 

І. Вступ 
На сьогоднішній існує два основних підходи до аналізу економічної 

інформації: статистичний підхід, який ґрунтується на перевірці гіпотез і 

технологія Data Mining (термін був введений у 1989 році) — 

автоматичний пошук неочевидних (глибинних, прихованих) 

закономірностей. Оскільки формулювання гіпотези є найскладнішим 

завданням, то деякі автори [1] вважають, що перевага Data Mining в 

порівнянні з іншими методами аналізу даних є очевидною. В [2] 

наводиться перелік задач (класифікація, кластеризація, асоціація, 

прогнозування тощо), які варто розв’язувати методами та технологіями 

Data Mining. Майже всі ці задачі можна проте розв’язати й методами 

класичної математичної статистики. Тому актуальною є проблема 

порівняння цих методів з метою вибору кращого з них в кожній реальній 

ситуації. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Математична статистика починаючи з кінця ХІХ століття була 

основним інструментом аналізу даних. Проте потреба в опрацюванні 

великих масивів привела до появи нових алгоритмів аналізу економічної 

інформації. Поступово термін “математична статистика” почав 

витіснятися з ужитку поняттям дейтамайнінгу [3]. Вважається, що 

інструменти Data Mining є більш простими в користуванні, а отримані 

результати більш зрозумілими [4]. Вважається також, що 

використовувати ці нові методи можна без належної математичної 
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підготовки, і на основі отриманих результатів приймати ефективні 

управлінські рішення. 

Проте переваги того чи іншого методу як правило відбуваються за 

рахунок деяких втрат. І ці втрати варто усвідомлювати. Варто також 

зазначити, що на даний час порівняльний аналіз методів класичної 

математичної статистики в публікаціях практично відсутній. 

Відзначається лише той факт, що методи Data Mining автоматично 

генерують і перевіряють гіпотези, в результаті чого отримуються раніше 

неочікувані залежності. 

Тому виникає потреба в дослідженні таких питань: 

- як узгоджується термінологія дейтамайнінгу з термінологією 

класичної математичної статистики та теорії ймовірностей? 

- у яких ситуаціях більш доцільно застосовувати Data Mining, а в яких 

класичні статистичні методи? 

Вхідною інформацією більшості алгоритмів Data Mining є таблиця, у 

якій рядками є трансакції, тобто події, що відбулися одночасно. При 

цьому подією найчастіше є поява деякого набору даних. В теорії Data 

Mining та у відповідних програмних системах [5] вводиться числова 

характеристика Підтримка (Support) набору даних. Вона обчислюється як 

відношення кількості сприятливих трансакцій до кількості усіх 

трансакцій: 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(набір) =
кількість трансакцій,які мають цей набір

кількість усіх трансакцій
               (1) 

Формула (1) є класичною формулою для розрахунку ймовірності появи 

набору. Проте теорія та практика дейтамайнінгу терміну “ймовірність” 

не використовують. 

Важливою характеристикою статистичного аналізу є міра 

взаємозалежності двох подій. В Data Mining з цією метою введено таке 

поняття кореляції: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(набір1, набір2) =
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(одночасна поява обох наборів)

√𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(набір1)√𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(набір2)
        (2)  

Величина (2) приймає значення від 0 до 1, більшому її значенню 

справді відповідає більша тіснота зв’язку. Проте називати (2) кореляцією 

некоректно, оскільки вона коефіцієнтом кореляції не є. Використовуючи 

формулу (2) варто мати цей факт на увазі. 

Теорія дейтамайнінгу для оцінювання залежності двох наборів 

використовує також показники Lift та Leverage, які розраховуються за 

формулами 

𝐿𝑖𝑓𝑡(набір1, набір2) =
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(обида набори)

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(набір1)∙𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(набір2)
                (3) 

Leverage(набір1, набір2) = Support(обидва набори) − Support(набір1) ∙ Support(набір2) (4) 
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Сенс використання останніх формул ґрунтується на тому, що 

ймовірність спільної появи двох повністю незалежних подій дорівнює 

добутку ймовірностей цих подій. Тому (3) та (4) є мірами 

взаємозалежності наборів. На жаль, далеко не всі програмні системи Data 

Mining [5] ці формули використовують. Більш точною характеристикою 

взаємозалежності мав би бути розрахунок χ2 - критерію, який дає 

можливість розрахувати відсоток впевненості про наявність чи 

відсутність взаємозв’язку. Проте технологія Data Mining такого засобу не 

розглядає. 

Однією із найважливіших числових характеристик залежності одного 

набору від іншого є умовна ймовірність появи набору2 при умові, що 

трансакція вже містить набір1: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑖𝑓 𝐴 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐵) =
𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴,𝐵)

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴)
                       (5) 

Цей термін як теорія дейтамайнінгу, так і програмні системи на 

українську мову перекладають як “вірогідність”, “достовірність”, 

“впевненість”, але аж ніяк не як “умовна ймовірність (Conditional 

Probability)”. 

Зазначимо, що набори в трансакціях можуть мати різну структуру. 

Якщо перераховуються товари в одній купівлі, то порядок цих товарів не 

є суттєвим, а однакові товари не повторюються. Класична математика у 

цьому випадку вживає термін “множина”. Якщо ж трансакція включає 

оцінки з різних іспитів, то ці оцінки повторюватися можуть і їхніх 

порядок вже є суттєвим. Ця математична структура називається “вектор”. 

Проте системи дейтамайнінгу вживають терміни відповідно response 

(змінні-відгуки) та categorical (категоріальні змінні).  

Така розбіжність в термінології створює враження, що математична 

статистика та дейтамайнінг – це різні науки, які не поєднуються між 

собою. 

Ще однією особливістю технології Data Mining є те, що ця технологія 

свідомо не перевіряє умов застосування того чи іншого математичного 

апарату [6]. Наприклад метод дейтамайнінгу під назвою “наївний 

байєсівський класифікатор” припускає, що усі досліджувані змінні вже 

не корелюють між собою. В той же час класична математична статистика 

рекомендує перед застосуванням кожного з методів такі залежності 

усувати. 

В результаті застосування дейтамайнінгу справді отримуються 

достатньо точні висновки. Програмістами розроблено низку алгоритмів, 

які відсікають завідомо непридатні варіанти, що на практиці дає змогу 

застосовувати Data Mining до дуже великих обсягів вхідної інформації. 



V Міжнародна науково-практична конференція 

100 

  

Крім того, дейтамайнінг ніде не рекомендує попередньо перевіряти 

умови застосування тієї чи іншої формули. Звичайно ігнорування 

складного математичного апарату полегшує роботу дослідника. Проте 

варто усвідомлювати неповноцінність такого підходу. 

Методи Data Mining варто розглядати як нові методи в математичній 

статистиці. Варто і можливо привести їхню термінологію у відповідність.  

При застосуванні методів класичної математичної статистики аналітик 

на першому етапі змістовно досліджує предметну область, потім висуває 

гіпотезу, а на другому етапі при виконанні розрахунків користується 

перевагами комп’ютера. При застосуванні ж дейтамайнінгу спершу 

комп’ютерними засобами отримується широкий набір залежностей між 

економічними показниками. Серед цих залежностей будуть і залежності, 

які наперед не очікувалися. Проте на другому етапі дослідник повинен 

змістовно виконати аналіз отриманих результатів.  

В реальному дослідженні варто по можливості варто поєднувати обидві 

технології аналізу даних. 

Висновки 
Технології дейтамайнігу засновані на ідеї повного перегляду вхідної 

інформації, а не лише вибірки. Тому вони заслуговують на щораз ширше 

використання. 

Проте термінологія Data Mining (як в посібниках, так і в програмних 

системах) часто суперечить класичній термінології математичної 

статистики та теорії ймовірностей. І цей розрив термінології постійно 

збільшується. Тому варто розглядати нові методи Data Mining не як нову 

науку, а як нові методи в статистиці і обгрунтовувати їхнє застосування 

з класичної позиції. 
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Ключові метрики оптимізації рівня конверсії 

вебсайту 
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The article analyzes key metrics for website conversion rate optimization.  The 

essence of the concept of «metric» is revealed.  Such indicators as type III and IV 

conversion are proposed to evaluate the effectiveness of the website and marketing 

activities after the customer makes a purchase.  It is determined which aspects of 

usability and conversion rate optimization each metric characterizes.  Limits of the 

bounce rate of different types of websites are outlined.  The reasons for the high cart 

abandonment rate and the methods of eliminating these problems were studied. 

Ключові слова – конверсія вебсайту, оптимізація рівня конверсії, юзабіліті 

оптимізація, материки в інтернет-маркетингу, рівень відмов, глибина перегляду, 

тривалість сеансу, покинуті кошики. 

I. Вступ 
Вебсайт є важливим вебресурсом компанії для залучення цільового 

трафіку з метою подальшого його конвертування у ліди чи клієнтів. Щоб 

така конверсія відбулася, необхідно оптимізувати цільові сторінки сайту 

під юзабіліті та конверсійні параметри, щоб споживачам було зручно 

знайти усю необхідну інформацію про товар чи послугу, яка потрібна для 

прийняття рішення про купівлю. Для оцінки оптимізації проводять 

комплексний UX (User Experience) та CRO (Conversion Rate Optimization) 

аудит, однією з складових якого є аналіз метрик, що відображають 

ефективність вебсайту та маркетингових заходів в цілому. Саме тому, 

аналіз ключових метрик оптимізації рівня конверсії є актуальним в 

сучасному цифровому маркетингу.  

http://documentation.statsoft.com/
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II. Виклад основного матеріалу 
Перш за все зазначимо, що метрика – це показник, який можна 

порахувати [2]. Зазвичай, є математичною формулою, яка виражає 

відношення однієї величини до іншої,  рідше просто певне число, середнє 

значення чи фактаж. Розглянемо основні метрики оптимізації рівня 

конверсії вебсайту. 

1. CR (I) – коефіцієнт конверсії I роду, визначається як відношення лідів 

(споживачів, які здійснили на сайті цільову дію, наприклад, заповнили 

лід-форму чи додали товар в кошик) до загальної кількості трафіку. 

Показує кількість зацікавлених споживачів, є індикатором оптимізації 

цільових сторінок сайту.  

2. CR (II) – коефіцієнт конверсії II роду, співвідношення між кількістю 

клієнтів, тобто тих споживачів, які здійснили покупку, до загальної 

кількості трафіку. Є ще один варіант обчислення цього показника – 

частка клієнтів у загальній кількості лідів. Його ефективно 

використовувати для оцінки комерційних атрибутів вебсайту (зазвичай, 

якщо електронна комерція) або роботи call-центру чи менеджерів з 

продажу (сфера послуг, технічно складний товар, B2B, довгий цикл 

прийняття рішення тощо).  

Слід наголосити на тому, що немає єдиного оптимального рівня 

конверсії, він залежить від галузі у якій працює компанія та напрямку. 

Для порівняння, найнижчий середній коефіцієнт конверсії сайтів ВНЗ, а 

найвищий у ніші професійних курсів – 6,1% [4]. Галузь одна: освіта та 

навчання, але специфіка напрямків різна, тому конверсія різна.  

Ми пропонуємо також обчислювати конверсією на усіх етапах 

життєвого циклу клієнта, а саме після здійснення покупки (показники 3-

5). Це допоможе визначити, скільки споживачів повернулися знову чи 

стали постійними клієнтами.  

3. CR (III) – конверсія III роду, частка кількості клієнтів, які здійснили 

покупку знову до загальної кількості усіх клієнтів. Є визначником 

ефективності ремаркетингових кампаній.  

4. CR (IV, B2C) – конверсія IV роду на споживчому ринку, % постійних 

клієнтів, оцінює програму лояльності.  

5. CR (IV, B2B) – конверсія IV роду на промисловому ринку, відсоток 

клієнтів, які стали партнерами, вказує на ефективність індивідуального 

підходу до кожного клієнта та рівень кастомізації товарів чи послуг.  

6. Коефіцієнт досягнення цілі – кожна компанія має змогу визначити, 

які дії на сайті можна вважати цільовими та налаштувати за допомогою 

Google Tag Manager та Google Analytics відстеження певної події. 

Наприклад, цільовою дією є заповнення лід-форми, яка має кнопку. 
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Налаштувавши подію «Натиск на кнопку» можна відстежити, який 

відсоток відвідувачів сайту заповнили лід-форму.  

7. Глибина перегляду сторінок – кількість сторінок, які користувач 

переглянув за один сеанс. Відображає оптимальність навігації по сайту, 

ефективність перелінковки, чи побудована структура сайту відповідно до 

моделі прийняття рішень про купівлю.  

8. Середня тривалість сеансу – час, який користувачі проводять на 

сайті. Відображає оптимальність структури цільових вебсторінок, 

корисність контенту, юзабіліті характеристики.  

9. BR (Bounce Rate) – показник відмов, % сеансів, за яких споживач був 

лише на одній сторінці сайту. Для інтернет-магазину, сайту послуг, де 

передбачена велика вкладеність сторінок, високий BR свідчить про 

низьку релевантність контенту цільових сторінок пошуковому запиту. 

Наприклад, якщо споживач ввів в пошукову стрічку Google «розбір 

гардеробу з стилістом», але перейшов з пошукової видачі на сторінку про 

курси іміджмейкера, велика ймовірність того, що він залишить сайт, адже 

оффер не задовольняє його потребу. Для кожного типу вебсайту існує 

допустима межа показника відмов, перехід вище якої свідчить про 

проблеми юзабіліті та контенту цільових сторінок [1]: 

− інформаційні сайти, портали новин, сайти-візитки до 40-60%; 

− сайти, направлені на генерацію лідів (приклади: сайти 

навчальних курсів, подій, SaaS-проєктів) до 30-50%; 

− блоги до 70-98%, адже споживач з пошуку потрапляє на статтю 

релевантну його запиту, отримує необхідну інформацію та залишає сайт; 

− інтернет-магазини до 20-40%, тому що класична поведінка 

споживача є пошук товару, тобто перегляд багатьох карточок товару, а 

отже відвідування великої кількості сторінок; 

− сайт послуг до 10-30%, тому потрібно будувати структуру 

сторінок так, щоб після кожного основного блоку була лід-форма, 

кнопка, CTA, перелінковка на користувацькі сторінки, тегування.  

Також межі оптимально допустимого рівня відмов можна визначити, 

зібравши дані про BR конкурентів за допомогою сервісу Similar Web [3]. 

Наприклад, компанія, яка надає юридичні послуги, може проаналізувати 

сайти своїх конкурентів й зібрати орієнтовні показники в цій сфері. Крім 

BR Similar Web надає й дані про тривалість сеансу та глибину перегляду, 

а також інформацію про трафік та канали трафіку.  

10. CAR (Cart Abandonment Rate) – відсоток споживачів, які додали 

товар в кошик, але не завершили покупку. За результатами UX 

дослідження Baymard середній CAR – 69,99% [5]. Було визначено низку 

причин, чому споживачі відмовляються від оформлення замовлення 

(рис.1). 
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Рис. 1. Причини високого відсотка залишених кошиків (CAR)Джерело: [5] 

 

З огляду на проблеми, з якими стикаються споживачі на сайті, 

компаніям, щоб зменшити цей показник, варто включати в ціну за товар 

вартість доставлення (таким чином, воно буде безкоштовно) чи зробити 

доставку безкоштовною з певного обсягу покупок, обов'язково писати 

інформацію про усі додаткові витрати у карточці товару, а не на сторінці 

оформлення замовлення. На сайті повинна бути можливість придбання 

товарів без створення облікового запису, підключені платіжні системи, 

де не потрібно вводити дані картки. Лід-форми краще спростити до 

найважливіших полів: ім'я, E-mail, адреса доставлення, спосіб оплати. 

При додаванні товару в кошик має автоматично обчислюватися сума до 

оплати. Сторінки повинні бути оптимізовані, зручними, швидко 

завантажуватися, містити всю інформацію. За таких умов не тільки 

знизиться CAR чи BR, але й підвищиться рівень конверсії.  

Висновок 
Загалом, варто зазначити, що усі розглянуті метрики між собою 

взаємопов'язані. Наприклад, якщо вебсайт має високий BR, то це може 

свідчити про невелику глибину перегляду сторінок та тривалість сеансу. 

Високий CAR є однією з причин низької конверсії. Такі показники варто 

аналізувати комплексно, щоб бачити усю картину змін і прийняти 

правильні рішення коригування цільових сторінок. Їх динаміку можна 

відстежувати через Google Analytics та теплові карти. Лише тоді процес 

оптимізації вебсайту буде обґрунтований та принесе ріст конверсії 

трафіку.  
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The purpose of the study is to substantiate the advantages and disadvantages of the 

applied use of the basic principles of  the catastrophe theory. The essence of the 

catastrophe theory is revealed, the peculiarities and expediency of its use for the 

analysis of various processes, in particular economic ones, are considered. The 

advantages and disadvantages of the catastrophe theory in the assessment and 

forecasting of modern processes in  various domains are substantiated. 
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 І. Вступ 
Сучасна наука знаходиться у пошуку створення математичних моделей для 

вивчення розвитку глобальних процесів і систем [1-3].  

Виникає необхідність акцентування уваги на проблемі обґрунтування переваг 

і недоліків теорії катастроф для аналізу, оцінки, моделювання і прогнозування 

процесів як макро- так і мікрорівня. 
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Теорія катастроф стала революцією в математиці у 70-х роках минулого 

століття. Предметом теорії катастроф, стало вивчення будь яких стрибкоподібних 

переходів, розривів і раптових якісних змін, що відкривало нові наукові 

горизонти дослідження явищ і процесів у різних сферах. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Загальновідомим є той факт, що в природі існують два основні типи 

процесів: безперервні та переривчасті. Оскільки безперервні процеси є 

«плавними», тобто проходять плавно, їх відносно легко передбачити. 

Переривчасті процеси є «різкими», а не плавними [4]. 

Катастрофа виникає тоді, коли відбувається раптова зміна 

переривчастого процесу. Значення змінних, за яких відбувається 

катастрофа, називають набором катастроф. Однак,  більшість 

переривчастих процесів, включають більше однієї змінної, і набір 

катастроф може бути досить великим  [5]. 

Незважаючи на те, що кількість переривчастих процесів у природі є 

нескінченою, графічне представлення цих процесів можна класифікувати 

за кількома основними формами. Зокрема, для процесів, що включають 

від однієї до двох активних змінних та від одного до п’яти активних 

параметрів, існує сім основних типів катастроф: складка, гострий кут, 

хвіст ластівки, метелик, хвиля, волосся та фонтан. Вони названі за 

формами, які утворюються, коли їх змінні зображено графічно.  

Окрім того, за результатами досліджень  виявлено: якщо катастрофа 

залежить від більш ніж шести змінних, її графік стає занадто складним і 

не призводить до чітких форм, які можна вивчати та робити відповідні 

висновки. 

Кінцевою метою застосування основних засад теорії катастроф є 

створення моделі переривчастого процесу, яку можна було б 

використовувати для прогнозування. Зокрема, спершу необхідно 

виокремити змінні, пов’язані з процесом, який вивчатиметься та зібрати 

якомога більше даних про вплив цих змінних на процес. Далі, за 

допомогою складних обчислень і комп’ютерного програмного 

забезпечення дані перетворюються на тривимірний графік, який є 

моделлю процесу  [6]. 

Однією з головних проблем моделювання економічних процесів є те, 

що на динаміку показників впливає багато змінних і практично 

неможливо передбачити сьогодні, які саме параметри будуть визначати 

розвиток системи у майбутньому. Математична модель переважно 

завжди спрощує реальну ситуацію, допускаючи, що окремими змінними 

можна знехтувати. 
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З іншого боку, практичне застосування теорії катастроф дозволяє 

оцінити можливі зміни у розвитку явища або процесу під впливом 

домінуючих чинників. Проте, стабільність сьогодні не гарантує 

відсутності катастроф завтра. Будь який незначний вплив ззовні може 

призвести до втрати стану рівноваги. Катастрофи властиві розвитку будь-

якої динамічної системи, вони є неминучими, можуть мати як позитивні 

так і негативні наслідки. 

Найпростіший алгоритм прогнозування елементарної катастрофи в 

економічній системі чи процесі можна побудувати на основі даних про 

зв’язки між змінними, які характеризують їхню поведінку. Функції, що 

описують ці зв’язки отримують за допомогою економетричних методів. 

Висновок 
З огляду на сказане вище, недоліками використання основних засад 

теорії катастроф у дослідженні сучасних процесів у різних сферах є те, 

що: 

- майже всі природні, біологічні, економічні та соціологічні системи 

і процеси є набагато складнішими, ніж це можна адекватно 

описати у контексті теорії катастроф; 

- у реальному світі, особливо в неточних науках, таких як біологія, 

економіка та соціологія, кількість факторних змінних переважно  

завжди є значною; 

- переривчасті процеси включають раптові зміни, отже, їх, зазвичай, 

набагато важче передбачити, ніж безперервні процеси; 

- більшість найкорисніших ідей теорії катастроф вже були з успіхом 

досліджені за допомогою інших методів та відомі під іншими 

назвами. 

Перевага - теорія катастроф виявилася найбільш корисною в точних 

науках таких, як фізика, техніка та хімія. 

Незважаючи на певні складності у використанні підходів, 

запропонованих теорією катастроф, висновки з досліджень з різним 

ступенем успіху застосовуються від дослідження серцевого ритму до 

дослідження природи тюремних бунтів, розладів харчування тощо.  
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One of the stages of effective management of the region's development is the 

assessment of their development. Evaluation of socioeconomic processes of the 

region is carried out according to a specific set of signs that comprehensively 

characterize the level of the region's development and can be not only numerical. The 

article for assessing the level of development used the LOWA operator for the 

aggregation of weighted information in a linguistic framework. This approach makes 

it possible to consider quantitative and qualitative indicators, incomplete and 

inaccurate information, expert assessments, etc 

Ключові слова – агрегування інформації, лінгвістична змінна, LOWA-оператор, 

регіон, рівень розвитку, соціально-економічний процес. 

I. Вступ 
Сутність управління соціально-економічними процесами полягає у 

виявленні існуючих проблем регіонального розвитку і визначенні шляхів 

їх вирішення. При цьому необхідно регулярно проводити оцінювання 

соціально-економічних процесів, яке здійснюють через дослідження 

багатьох чинників і на їх основі будують один, так званий узагальнений 

показник. За його величиною визначають рівень розвитку кожного 

https://www.thebookshelf.auckland.ac.nz/docs/Maths/PDF/mathschron005-013.pdf
https://www.thebookshelf.auckland.ac.nz/docs/Maths/PDF/mathschron005-013.pdf
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https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/rise-and-fall-catastrophe-theory
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регіону. Значення чинників, які б характеризували розвиток регіону з 

різних сторін, особливо у сучасних умовах, не завжди можна задати 

числовими значеннями. Багато з них можна охарактеризувати лише 

природною мовою. У цих випадках актуальною є розробка методики 

оцінювання рівня розвитку соціально-економічних процесів з 

використанням операторів агрегування лінгвістичної інформації. 

II. Метод дослідження та результати розрахунків 
Кожна з відомих методик оцінювання соціально-економічного 

розвитку має свої особливості, але загальна їх суть полягає в обробці 

вхідної числової інформації, а потім представляється у вигляді 

інтегральної оцінки.  

Для оцінювання соціально-економічних процесів не сформовано 

єдиної системи показників, які б комплексно характеризували рівень їх 

розвитку на регіональному рівні та за допомогою яких можна було б 

виявити існуючі проблеми і визначити шляхи їх вирішення. З одного 

боку такий набір показників має поєднувати основні аспекти розвитку 

соціально-економічної системи, а з другого – має бути не переобтяженим 

надмірною кількістю даних. Усі показники, які характеризують розвиток 

регіонів, мають різні одиниці виміру, що унеможливлює їх порівняння. 

Для цього з метою агрегування, вводять єдиний масштаб чи зводять їх до 

безрозмірних величин, тобто використовують процедуру нормалізації чи 

нормування. Результати агрегації (мінімум, максимум, середнє 

арифметичне, зважена сума) величин  дають комплексну оцінку і дають 

змогу ранжувати регіони за рівнем їх соціально-економічного розвитку. 

Врахування якісних чинників, для вирішення розглянутої проблеми, 

потребує іншого апарату дослідження, а саме теорії нечітких множин та 

нечіткої логіки. Ця теорія дає змогу описувати нечіткі поняття і знання, 

оперувати ними і робити нечіткі висновки. Для цього використовують 

фазифікацію змінних, функції належності,  нечітку базу знань, 

дефазифікацію змінних, що не є просто. 

Пропонується для визначення рівня соціально-економічних процесів 

використовувати саме лінгвістичні оцінки. При такому підході якісні 

експертні оцінки і кількісні статистичні чинники можна задати словами 

або словосполучення природної мови (термами) та агрегувати їх, 

застосовуючи оператори упорядковано зваженого усереднення, а саме 

лінгвістичний OWA оператор, запропонований Р. Ягером [1]. 

Докладніше про метод. Розглянемо задачу вибору однієї з допустимих 

альтернатив 
1 2{ , ,..., }nX x x x , кожна з яких характеризується множиною 

критеріїв 
1 2{ , ,..., }mK K K K . Будь-який із чинників Ki може набувати 
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числового значення, представлятися у вигляді нечіткого числа або 

оцінюватися за наперед заданою лінгвістичною шкалою. У результаті 

оцінювання кожній з альтернатив x X ставиться у відповідність вектор   

1 2 1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( )) ( , ,..., )m mV x v x v x v x v v v  , де ( )jv x  - оцінка альтерна-

тиви x за критерієм Ki. Диференціація критеріїв відповідно до їх 

важливості при прийнятті рішень досягається за допомогою вагових 

коефіцієнтів wj (j=1,…,m). Вагові коефіцієнти можуть задаватися  

числовими і лінгвістичними значеннями. Задача вибору кращої з 

допустимих альтернатив зводиться до агрегування векторних оцінок 

відповідно до обраних критеріїв та вагових коефіцієнтів за допомогою 

оператора OWA.   

З огляду на необхідність використання даних різного типу та різного 

ступеня точності найбільш доцільно використовувати лінгвістичний 

OWA оператор - LOWA-оператор, який запропонований у роботі [2] та 

ефективно використовується для дослідження економічних процесів [3]. 

Для оцінки альтернатив x X  відповідно до множини критеріїв K 

використовуватимемо лінгвістичну шкалу 
1 2{ , ,... }TS S S S , яка 

складається із скінченої цілком впорядкованої множини термів. Дія 

лінгвістичного упорядковано зваженого оператора LOWA на множині 

значень 
1 2{ , ,..., }mA a a a  задається формулою [2]: 

1

1
1 1 1

( ,..., ) {( , ) | 1,..., }

(1 ) {( , ) | 2,..., }

T m
m k k

m
l l

a a W B C w b k m

w b w C b l m





    

   

  (1) 

де 
1 2( , ,..., )mW w w w   - вектор вагових коефіцієнтів, таких, що [0,1]iw    і 

1

1
m

i

i

w


  ; 

2

l
l m

h

h

w

w









, l=2,…,m. Вектор 1 2( , ,..., )mB b b b  складається з 

елементів, що є перестановкою компонент вектора A: 

(1) (2) ( )( ) ( , ,..., )mB A a a a     , де 
( ) ( )  i ja a 

  для будь-яких i j ; 

mC - опукла комбінація множини значень. 

Застосування OWA-оператора для визначення рівня розвитку 

соціально-економічних процесів дасть змогу враховувати пріоритети 

регіонів, які не завжди можуть бути представлені у вигляді числових 

значень, інформацію про події та явища в регіонах країни, 

характеристики, представлені кількісними показниками. 
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Для оцінювання рівня розвитку соціально-економічних процесів у 

регіонах нами обрано чинники, які характеризують економічні і соціальні 

процеси у регіоні, більшість з яких у розрахунку на одну особу [4]-[5]. 

До групи економічних чинників віднесено: валовий регіональний 

продукт у розрахунку на одну особу населення; обсяг реалізованої 

промислової продукції у розрахунку на одну особу населення; обсяг 

виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів 

сільськогосподарських угідь; обсяг виконаних будівельних робіт у 

розрахунку на одну особу населення; обсяг капітальних інвестицій у 

розрахунку на одну особу населення; обсяг прямих іноземних інвестицій 

у розрахунку на одну особу населення; частка реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції; обсяг 

експорту товарів у розрахунку на одну особу населення; доходи місцевих 

бюджетів (без трансфертів); капітальні видатки місцевих бюджетів, у 

розрахунку на одну особу населення.  

Група соціальних чинників містить: наявний дохід населення у 

розрахунку на одну особу населення; рівень безробіття населення; рівень 

зайнятості у віці 15-70 років; загальна площа житлового фонду у 

розрахунку на одну особу населення; частка домогосподарств, які мають 

доступ до Інтернету вдома; середня очікувана тривалість життя при 

народженні; планова ємність амбулаторно-клінічних закладів на 10 тис. 

осіб населення; забезпеченість населення лікарями усіх спеціальностей; 

охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, територіальними центрами соціального 

обслуговування; кількість виявлених злочинів; охоплення дітей 

закладами дошкільної освіти; кількість учнів, слухачів закладів 

професійної освіти у розрахунку на 10000 населення та кількість 

студентів закладів вищої освіти у розрахунку на 10000 населення. 

Значення якісного показника «оцінка громадянами стану розвитку 

регіону», отримали експертним чином. 

Значення кожного чинника оцінили за заданою лінгвістичною шкалою: 

ввв – дуже високий, свв – високий, ссв – вище середнього, ссс – середній, 

нсс – нижче середнього, ннс – низький, ннн – дуже низький. Для 

переведення числових значень показників у лінгвістичні терми, для 

кожного з них розрахували k-ові процентилі (k=1,…,7). Вектор вагових 

коефіцієнтів формували відповідно до важливості чинників впливу на 

рівень соціально-економічних процесів у регіоні. Найбільшу вагу мають 

ті чинники, вплив яких у конкретній період є найбільшим.   
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Висновок 
Виконане дослідження показало, що для оцінювання рівня розвитку 

соціально-економічних процесів доцільно використовувати оператори 

агрегування лінгвістичної інформації. Саме такий підхід дає змогу 

обробляти експертну інформацію, представлену у лінгвістичній формі та 

числову інформацію однаково ефективно. 
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Ключові слова – інвестиційний проект, прийняття рішень, ефективність 

проекту, показники ефективності інвестицій, невизначеність, ризик, нечітка 

логіка.  

I. Вступ  
Для успішного розвитку будь-якого підприємства необхідна розробка 

грамотної інвестиційної політики, яка передбачає регулярне залучення 

капіталу і раціональне його використання. 

Інвестиційна діяльність підприємства – це один з важливих напрямків 

багатоаспектної діяльності в умовах ринкового оточення. Причинами, що 

обумовлюють необхідність інвестицій, є оновлення наявної матеріально-

технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів 

діяльності. При інвестуванні завжди має місце ризик, тому проблема, 

пов'язана з ефективним інвестування, заслуговує серйозної уваги. 

II. Оцінювання ефективності інвестиційного проекту 
Економічна ефективність інвестиційних проектів розглядається з 

погляду різних критеріїв. Одні з них демонструють суто економічні 

показники, інші показують фінансові переваги проекту перед іншими. 

Визначення ефективності застосування інвестицій розраховується 

залежно від цілей інвестування, умов реалізації проекту та інших 

особливостей. Використані для розрахунків методи поділяють на 

бухгалтерські та дисконтні.  

Недисконтовані показники розраховуються на основі бухгалтерських 

прибутків та витрат і не враховують вартості грошей у часі. Такі 

показники використовують для оцінки проектів на короткостроковий 

період з низьким ступенем ризику. Вибір на користь того чи іншого 

інвестиційного проекту здійснюється на підставі найбільш оптимальних 

значень показників, які мають значення для інвестора. 

Дисконтовані (динамічні) показники враховують ставки дисконту, 

дозволяють оцінити обсяг майбутнього грошового потоку зараз. На вибір 

конкретного показника коефіцієнта дисконтування впливають цілі та 

умови проекту, відсоток інфляції, рівень ризику, очікування інвестора. 

До класичних дисконтованих показників ефективності належать такі 

[1,2]: 

− чиста теперішня вартість грошових потоків (Net present value, 

NPV); 

− внутрішня норма дохідності (Internal rate of return, IRR); 

− дисконтований період окупності (Payback period, PBP); 

− індекс прибутковості (Profitability index, PI).  
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Головна мета показників - показати з різних сторін співвідношення між 

грошовими надходженнями від реалізації проекту та витратами на його 

впровадження, дисконтованими на визначений момент часу. 

Щоб пришвидшити розрахунки показників, можна скористатися 

фінансовими функціями табличного процесора Excel [3]. Для розрахунку 

чистої зведеної вартості інвестиції в Excel використовують фінансову 

функцію NPV(ставка;значення1;[значення2];...). Внутрішню норму 

прибутковості інвестиційного проекту можна розрахувати за допомогою 

функції IRR(значення;[припущення]). Термін окупності проекту 

обчислить функція NPER(ставка;спл;зв;[мв];[тип]). Чисту поточну 

вартість грошових потоків, які не обов’язково є періодичними, 

розраховує функція XNPV(ставка;значення;дати). Внутрішню норму 

прибутковості для грошових потоків, які не обов’язково є періодичним 

розрахує функція XIRR(значення;дати;[припущення]). Змінену 

внутрішню норму прибутковості для ряду періодичних грошових потоків 

розрахує функція MIRR (значення;ставка_фінанс;ставка_ реінвест).  

Для точнішого і глибшого аналізу інвестиційного проекту, обов'язково 

потрібно враховувати невизначеність та можливі ризики, зумовлені 

впливом зовнішніх факторів, наявністю неповної або неточної 

інформації, довгими проектами. На нашу думку, підвищити ефективність 

оцінки інвестицій допоможуть чинники: рівень конкуренції в регіоні, 

обізнаність про товар, доходи населення, форс-мажорні обставини, тощо. 

Врахувати кількісні і якісні чинники дає змогу нечітка логіка. Поєднавши 

дисконтовані показники ефективності інвестиційного проекту з 

експертними, які характеризують специфіку проекту, а саме випуск 

твердопаливних котлів, отримаємо узагальнений показник, що враховує 

величину грошового потоку, генерованого інвестиціями, достатню для 

повернення суми проектних вкладень та забезпечення необхідного рівня 

прибутку на інвестований капітал та чинники ризику [4-5].  

Пропонується використати такі чинники: х1 – чиста теперішня вартість 

грошових потоків (NPV); х2 – внутрішня норма дохідності; х3 – 

дисконтований період окупності; х4 – індекс прибутковості; х5 – 

коефіцієнт рентабельності інвестицій; х6 – період окупності; х7 - рівень 

конкуренції в регіоні; х8 - обізнаність про товар, х9 – доходи населення, 

х10 – форс-мажорні обставини.  

Таким чином, показник ефективності інвестиційного проекту 

EР(x1,...,x10) поєднує jсновні критеріальні показники ефективності 

інвестицій (х1,…х6) та якісні чинники (х7,…х10).  

Врахування якісних чинників, для вирішення розглянутої проблеми, 

потребує проведення фазифікації змінних, яка здійснює перехід від 

чіткого значення деякого параметра до нечіткого значення лінгвістичної 
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змінної; задання функції належності,  для представлення лінгвістичних 

термів у вигляді нечітких множин; створення нечіткої бази знань у 

вигляді лінгвістичних правил <Якщо – то>, машини нечіткого логічного 

висновку, яка визначає значення вихідної змінної у вигляді нечіткої 

множини; проведення дефазифікації, яка перетворює вихідну нечітку 

множину у чітке число.  

Практично реалізувати задачу можна за допомогою пакета Fuzzy Logic 

Toolbox системи Matlab. Пакет призначений для проектування і 

дослідження систем, заснованих на нечіткій логіці. Пакет підтримує всі 

фази розробки нечітких систем, включає синтез, дослідження, 

проектування, моделювання і впровадження в режимі реального часу. За 

допомогою GUI-модулів можна легко використовувати зручне 

середовище для проектування, дослідження і впровадження системи на 

основі нечіткого логічного висновку, експериментувати з побудованою 

моделлю та отримати оцінку ефективності інвестиційного проекту. 

Висновок 
Невизначеність в інвестиційному аналізі виступає як системний 

чинник і як чинник, який необхідно враховувати при реалізації 

конкретних підходів до моделювання. Кожен інвестиційний проект 

обов'язково є ризикованим, має незначну частину неповної або неточної 

інформації, яка  визначає ризик втрати коштів. 

Запропонована модель дає змогу проаналізувати якісні та кількісні 

чинники, що характеризують специфіку проекту та поєднавши їх,  значно 

поліпшити оцінку ефективності інвестиційного проекту. 
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This paper is devoted to examines the dynamics of the financial results of JSC 

"Ukrzaliznytsia". As a result of the research, an approach to modeling the impact of 

the macroeconomic environment on the profitability of business entities is proposed. 

Ключові слова – макроекономічні показники, макроекономічне середовище, 

прибутковість суб’єктів підприємницької діяльності, апроксимація моделей. 

I. Вступ 
Метою функціонування суб’єктів підприємницької діяльності є 

досягнення певних соціальних і економічних цілей. Одним з показників, 

який характеризує ефективність такої діяльності, є прибутковість.  

Дослідженням прибутковості підприємств та організації присвячена 

низка наукових досліджень та практичних розробок закордонних та 

вітчизняних вчених. Зокрема, у роботі [2] дослідники зробили спробу 

систематизувати підходи до визначення сутності поняття 

«прибутковість» та виокремити економічні показники, які 

характеризують прибутковість суб’єктів підприємницької діяльності, 

основними з яких є прибуток та показники рентабельності.  

Прогнозування прибутковості суб’єктів підприємницької діяльності 

дає змогу отримання науково-обґрунтовані висновки про їхній можливий 

фінансовий стан, термін досягнення бажаного стану, альтернативні 

шляхи розвитку фінансово-економічної діяльності. Окрім того, через 

нестабільність економічної ситуації в Україні прогнозування діяльності 

підприємства та його фінансових результатів з погляду їхніх майбутніх 

змін стає не просто додатковим інструментом планування, а необхідною 

умовою виживання у сучасному мінливому середовищі [1]. 

Метою цієї роботи є дослідження впливу макроекономічного 

середовища на прибутковість суб’єктів підприємницької діяльності. 

Об’єктом дослідження є АТ «Укрзалізниця». 
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II. Виклад основного матеріалу дослідження  
Проаналізуємо динаміку основних показників фінансових результатів 

діяльності АТ «Укрзалізниця» (табл. 1). Для АТ «Укрзалізниця» 

кризовим роком видався 2015. У цей рік змінилася форма власності 

підприємства, відбулася перша емісія акцій публічного акціонерного 

товариства. Ми можемо припустити, що на діяльність Укрзалізниці мала 

неабиякий вплив ситуація в країні, що пов’язана з початком військових 

дій на території Донецької та Луганської областей. Зміна менеджменту 

підприємства та відносна стабілізація ситуації в країні дали змогу отри-

мати АТ «Укрзалізниця» непогані прибутки в 2019 році. Частка паса-

жирських перевезень була найбільшою в 2013, 2018 та 2021 роках. 2013 

та 2018 рік характеризувався відносно стабільною ситуацією в країні. 

ТАБЛИЦЯ 1 

ПОКАЗНИКИ СУКУПНОГО ДОХОДУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

Рік Дохід від 

реалізації, 

млн. грн. 

Чистий 

прибуток, 

млн. грн. 

Частка 

пасажирських 

перевезень в 

доході від 

реалізації 

Частка 

вантажних 

перевезень в 

доході від 

реалізації 

2010 44100 600 11% 87% 

2011 51400 706 10% 88% 

2012 52730 753 9% 89% 

2013 51050 545 14% 84% 

2014 49400 635 8% 88% 

2015 60100 -16000 10% 82% 

2016 78900 303 10% 80% 

2017 73937 100 10% 81% 

2018 76000 204 15% 84% 

2019 90400 3000 14% 86% 

2020 73902 12 10% 90% 

2021 86600 457 17% 83% 

Для більш глибинного аналізу впливу макроекономічного середовища 

на прибутковість АТ «Укрзалізниця» у дослідженні запропонована 

методика, яка передбачає виконання таких етапів. 

На першому етапі формалізувати алгоритм розрахунку чистого 

прибутку підприємства. Результат представити у вигляді графу 

взаємозв’язків показників. 

Для АТ «Укрзалізниця» чистий прибуток розраховують в такий спосіб: 

𝐷𝑂𝐷 = 𝐷𝑉𝑃 + 𝐷𝑃𝑃 + 𝐷𝐷𝑃 + 𝐼𝐷𝑂𝐷, 
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де 𝐷𝑂𝐷 – дохід від операційної діяльності; 𝐷𝑉𝑃 – дохід від вантажних 

перевезень; 𝐷𝑃𝑃 – дохід від пасажирських перевезень; 𝐷𝐷𝑃 – дохід від 

реалізації додаткових послуг; 𝐼𝐷𝑂𝐷 – інший дохід операційної 

діяльності. 

𝑂𝑉 = 𝑉𝑃𝑅 + 𝑉𝐴 + 𝑉𝐸 + 𝑉𝑃𝐴 + 𝑉𝑅𝑂 + 𝑃𝐵𝑃𝑃 + 𝑉𝑆𝑍 + 𝐼𝑉𝑂𝐷, 

де 𝑂𝑉 – операційні витрати; 𝑉𝑃𝑅 – витрати на персонал; 𝑉𝐴 – витрати на 

амортизацію; 𝑉𝐸 – витрати на електроенергію; 𝑉𝑃𝐴 – витрати на пальне; 

𝑉𝑅𝑂 – витрати на ремонт та обслуговування; 𝑃𝐵𝑃𝑃 – податки, крім 

податку на прибуток; 𝑉𝑆𝑍 – витрати на соціальне забезпечення; 𝐼𝑉𝑂𝐷 – 

інші витрати операційної діяльності. 

𝑉𝐷 = 𝐷𝑂𝐷 − 𝑂𝑉 + 𝐹𝐷 − 𝐹𝑉 + 𝑃𝐾𝑅 − 𝑍𝐾𝑅 + 𝐼𝐷 − 𝐼𝑉, 

де 𝑉𝐷 – валовий дохід; 𝐹𝐷 – фінансові доходи; 𝐹𝑉 – фінансові витрати; 

𝑃𝐾𝑅 – чистий прибуток від курсових різниць; 𝑍𝐾𝑅 чисті збитки від 

курсових різниць; 𝐼𝐷 – інші доходи; 𝐼𝑉 –інші витрати. 

𝐶𝐻𝐷 = 𝑉𝐷 − 0,18 ∙ 𝑉𝐷, 

де 𝐶𝐻𝐷 – чистий дохід. 

Граф взаємозв’язків показників розрахунку чистого прибутку для АТ 

«Укрзалізниця» подано на рис. 1. 

На другому етапі апроксимувати залежність кожної термінальної 

вершини з побудованого графу від макроекономічних показників. Перед 

побудовою моделей необхідно здійснити препроцисинг даних, тобто 

обробку невалідних даних з метою усунення негативного впливу таких 

даних на прогноз. З цією метою, насамперед, всі порожні дані потрібно 

замінити середнім арифметичним попереднього та наступного значення 

показника. Якщо попереднього значення не існує, тоді потрібно замінити 

значенням, яке рівне сумі наступного значення показника і різниці 

наступних двох значень. Подібна логіка працює зі значеннями, для яких 

немає наступних значень показників. В цьому випадку беруться 

попередні значення. 

Для апроксимації залежностей рекомендовано використовувати 

інструментарій нейронних мереж, регресійний аналіз, методи 

самоорганізації (наприклад, метод групового врахування аргументів). 

Для вибору кращої моделі доцільно обрати міру RMSE (середньозважена 

помилка – це міра відмінностей між значеннями, передбаченими 

моделлю, і початковими значеннями). 
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 Рис.1 Граф взаємозв’язків показників розрахунку чистого прибутку 

 

Для того, щоб тренувати моделі потрібно розділити набір даних 

(статистичну вибірку) на такі підмножини: навчальна підмножини та 

тестова підмножина. На навчальній підмножині визначають параметри 

моделей, а на тестовій підмножині перевіряють якість побудованих 

моделей. 

Висновок 
У роботі досліджено динаміку фінансових результатів діяльності АТ 

«Укрзалізниця» В результаті проведеного дослідження запропоновано 

підхід до моделювання впливу макроекономічного середовища на 

прибутковість суб’єктів підприємницької діяльності. 
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Секція 4. Інноваційні методи 
управління в умовах інформаційної 
економіки 

 

 
Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві 
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The article substantiates the necessity of managing the company's business 

processes. The research proposed an approach to optimizing business processes that 

will enable successful implementation of the business management process. 

Ключові слова – оптимізація бізнес-процесу, моделювання бізнес-процесу, 

управління підприємством. 

І. Вступ  
Незважаючи на те, що бізнес-процеси відбуваються постійно, 

підприємці не завжди їх контролюють. У компанії, де виникає така 

ситуація, завжди панує хаос, оскільки працівники значною мірою 

інтуїтивні. Таким чином, діяльність є неефективною, а отже 

підприємство не отримує бажаного прибутку. Щоб підвищити 

результативність і ефективність діяльності підприємства, необхідно не 

лише контролювати, а й оптимізувати всі його бізнес-процеси.  

Необхідність дослідження питання оптимізації бізнес-процесів 

підприємств визначається зміною потреб у бізнесі, зокрема в 

інформаційній складовій, яка повинна бути оперативною, достатньою та 

інтегрованою, що дасть змогу приймати виважені управлінські рішення 

в разі виникнення непередбачуваної проблемної ситуації, зокрема щодо 

економічної та фінансово-господарської діяльності.  

Проблемам оптимізації бізнес-процесів присвячена низка наукових 

досліджень та практичних розробок закордонних та вітчизняних вчених 

mailto:valery.beley@gmail.com
mailto:oleksandra.belz@lnu.edu.ua
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[1–3]. Проте на сьогодні не існує єдиного бачення технології оптимізації 

бізнес-процесів підприємства. 

Метою роботи є дослідити порядок оптимізації бізнес-процесів на 

підприємстві. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
З метою забезпечення успішності діяльності, підприємствам необхідно 

постійно розвиватися та змінювати, вдосконалювати свої бізнес-процеси 

у відповідності до ринкових умов та потреб споживачів. 
Перед тим як здійснити оптимізацію бізнес-процесів, необхідно чітко 

зрозуміти процесний підхід до управління підприємствами. Головна мета 

цього підходу полягає в успішному розвитку організації шляхом 

удосконалення її процесів. Оптимізація бізнес-процесів – це комплекс 

взаємопов’язаних управлінських, організаційних та інформаційних 

заходів, об’єднаних певною технологією, спрямований на поліпшення 

показників як окремих процесів, так і показників діяльності підприємства 

в цілому з метою задоволення потреб та очікувань зацікавлених сторін. 

У роботі запропоновано підхід до оптимізації бізнес-процесів, який 

передбачає виконання чотирьох етапів. 

На першому етапі необхідно дослідити підприємство та побудувати 

дерево (класифікатор) бізнес-напрямків, використовуючи різні критерії 

декомпозиції бізнес-напрямків. Для кожної термінальної вершини 

(кінцевого вузла) побудованого дерева бізнес-напрямків виділити бізнес-

процеси, які забезпечують виконання цього бізнес-напрямку.  

На другому етапі необхідно провести аналіз бізнес-процесів на предмет 

їхньої важливості та проблемності. З цією метою доцільно 

використовувати різноманітні інструменті, а саме: діаграма Ішікави, 

ABC-аналіз, SWOT-аналіз, методику визначення критичних факторів 

успіху (КФУ) організації тощо. Результатом роботи цього етапу є 

побудова матриці ранжирування (див. рис. 1), по вертикальній осі якої 

відкладають ступінь важливості бізнес-процесу, а по горизонтальній – 

ступінь проблемності. Кожен процес розміщують у відповідну комірку 

матриці. Дана матриця має три зони: зелену, білу та червону. Бізнес-

процеси, які потрапили в зелену зону (лівий нижній кут матриці), є 

найменш важливими та їх стан можна охарактеризувати як прийнятний; 

на даний момент часу їх аналізом та оптимізацією займатися не слід. 

Бізнес-процеси, які потрапили до червоної зони ближче до верхнього 

правого кута, є найважливішими і найбільш проблемними. Їх відносять 

до категорії високого пріоритету, та їх поліпшенням слід зайнятися 

насамперед. 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

123 

  

На третьому етапі здійснити моделювання бізнес-процесів, які мають 

високий пріоритет.  

Метою моделювання є систематизація знань про компанію та її бізнес-

процеси в наочній графічній формі з тим, щоб в подальшому дані процеси 

можна було аналізувати і вдосконалювати. Моделювання бізнес-процесів 

дозволяє проаналізувати не тільки, як працює підприємство в цілому, як 

воно взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками та 

постачальниками, але і як організована діяльність на кожному окремо 

взятому робочому місці. 

Серед підходів до побудови та відображення моделей бізнес-процесів 

варто виділити такі: функціональне моделювання, об’єктно-орієнтоване 

моделювання, імітаційне моделювання [3].  

За функціонального підходу головним елементом є функція (дія, 

операція). Моделювання бізнес-процесів зводиться до побудови їх схеми 

у вигляді послідовності кроків, а саме, виконання бізнес-функцій, з якими 

пов’язані матеріальні й інформаційні об’єкти, ресурси, що 

використовуються, та організаційні одиниці. Перевагою такого підходу є 

наочність послідовності та логіки операцій у бізнес-процесах 

підприємства, а недоліком – деяка суб’єктивність у деталізації операцій. 

За об’єктно-орієнтованого підходу система розбивається на набір 

об’єктів, що тотожні до об’єктів реального світу та взаємодіють між 

собою за допомогою передачі повідомлень. Об’єктами в моделюванні 

бізнес-процесів є певні предмети або реальні сутності, наприклад, клієнт, 

замовлення, послуга тощо. Кожен об’єкт характеризується набором 

атрибутів, значення яких описують його стан, а також набором операцій 

для перевірки та зміни цього стану. Підхід передбачає спочатку 

В
аж

л
и

ві
ст

ь 
п

р
о
ц

ес
у
 

(к
іл

ьк
іс

ть
 К

Ф
У

) 

Проблемність 
процесу 

Високий пріоритет 

Середній пріоритет 

Низький пріоритет 

Рис. 1. Матриця ранжирування бізнес-процесів 

Рис.1 Приклад рисунку 
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виділення об’єктів, а потім визначення тих дій, в яких вони беруть участь. 

Недолік об’єктно-орієнтованого підходу полягає у меншій наочності. 

Імітаційне моделювання передбачає побудову моделей бізнес-процесів 

за допомогою програмних засобів для імітації їх виконання у часі. Такий 

підхід дозволяє імітувати виконання бізнес-процесів з урахуванням 

графіків робочого часу та наявності необхідної кількості ресурсів, що 

дозволить проаналізувати особливості виконання бізнес-процесів в 

умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища, 

оцінити реальний час їх виконання. 

На четвертому етапі здійснити оптимізацію бізнес-процесів, 

використовуючи такі методи: формалізовані універсально-принципові 

(ФУП) методи; методи бенчмаркінгу; методи групової роботи.  

ФУП методи засновані на застосуванні узагальнень із успішного 

досвіду та формалізованих принципів для побудови ефективних бізнес-

процесів. До ФУП методів відносять: метод п'яти питань; метод 

паралельного виконання; метод усунення тимчасових розривів; розробка 

декількох варіантів бізнес-процесу; зменшення кількості входів та 

виходів бізнес-процесу; узгодження результатів із вимогами; інтеграція з 

клієнтами та постачальниками бізнес-процесу; мінімізація усної 

інформації; стандартизація форм збирання та передачі інформації; 

організація точок контролю. 

Методи бенчмаркінгу засновані на вивченні, аналізі та подальшому 

копіюванні елементів процесів успішних компаній, що займаються 

подібними видами діяльності. Претендентами на вивчення та копіювання 

їх успішного досвіду насамперед є конкуренти-лідери. 

Група методів групової роботи об'єднала різні технології роботи у 

команді: метод мозкового штурму; метод круглого столу; рольові ігри 

тощо. Використання цієї групи методів дозволяє розробити нові 

ефективні рішення, які раніше нікому не були відомі, що дає змогу 

компанії бути лідером за технологіями, які використовуються. 

На п’ятому етапі необхідно проаналізувати результативність 

проведеної оптимізації бізнес-процесів. 

Висновок 
Оптимізація бізнес-процесів підприємств є дієвим інструментом 

забезпечення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах, 

сприяє збільшенню прибутку і зростанню продуктивності, зниженню 

витрат, поліпшенню якості продуктів або послуги, з метою їх 

відповідності потребам клієнтів і споживачів. В результаті проведеного 

дослідження було запропоновано підхід до оптимізації бізнес-процесів, 

який дасть змогу успішно реалізовувати процес управління бізнесом. 
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The role of the influence of the fictitious human capital on socio-economic 

development and quality of life of the population of the regions has been determined. 

A study of the processes that contribute to the fictitiousization of human capital, 

namely unemployment, exacerbation of social risks, demand for poor-quality higher 

education, labor sphere, was carried out. Clustering of the regions of Ukraine in 

terms of the level of fictitious human capital into 3 clusters was carried out. 

Clustering was carried out using the k-means algorithm. The results of the study 

revealed a significant impact of the fictitiousization of human capital on the level of 

socio-economic development. 

Ключові слова – фіктивний людський капітал, соціально-економічний 
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І. Вступ  
У сучасному суспільстві розвиток людини виступає основним 

елементом продуктивних сил. Саме тому в наукових колах 

загальновизнаною стала концепція розвитку людського капіталу. 

Незважаючи на широке висвітлення у науковій літературі проблем, 

пов’язаних із формуванням, нагромадженням та використанням 

людського капіталу на всіх рівнях, не всі його аспекти з’ясовано і 

обґрунтовано. Власне в сучасних умовах процеси фіктивізації цього 

капіталу перетворюються на провідний чинник, що негативно впливає на 

економічне зростання та конкурентоспроможність країни. Тому 

надзвичайно важливим є дослідження формування нових підходів до 

визначення поняття «фіктивний людський капітал». 

 ІІ. Виклад основного матеріалу 
Дослідження категорії «людський капітал» прослідковуються в працях 

представника англійської класичної політичної економії Вільяма Петті. 

Однак сучасна теорія цього капіталу була сформульована в 50-60-х роках 

ХХ ст. Нобелівськими лауреатами з економіки Г. Беккером, Т. Шульцем 

та деякими іншими економістами. Активізації досліджень з цієї 

проблематики було розуміння науковцями того, що здібності, знання, 

навички та досвід в умовах ринкових відносин приносять дохід. 

Дослідження сутності, особливостей та сфер формування фіктивного 

людського капіталу, чинників фіктивізації людського капіталу 

висвітлено у працях багатьох як українських так і провідних іноземних 

вчених [1]. 

Основним завданням даної роботи є вироблення чіткої стратегії, що 

забезпечує високоточну кластеризацію регіонів України. Також в свою 

чергу завдяки використаних інформаційних систем проводиться чітка 

інтерпретація вихідних результатів. 

Метою роботи є визначення основних факторів та показників 

фіктивного людського капіталу, що сприяють погіршенню якості життя 

населення України. Дослідження кластеризації регіонів за рівнем 

фіктивного людського капіталу протягом 2014‒2019 років та поділ їх на 

«три умовних» кластери: з «високим», «середнім» та «низьким» рівнем 

фіктивного людського капіталу. Кластеризація за допомогою карти 

Кохонена та алгоритму k-means проводилася в бізнес-аналітичній 

платформі Deductor за запропонованими показниками. 

В роботі розкрито зміст категорії непрацюючого людського капіталу як 

економічних відносин з вилучення з різних причин із суспільного 

обороту сформованого і накопиченого запасу знань, здібностей, навичок 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

127 

  

та вмінь людини, збільшення масштабів якого є деструкцією 

національного людського капіталу та чинником його деградації [3, 2]. 

Більш загальне визначення цієї категорії розглянуто і в інших наукових 

колах, а саме розглядають фіктивний людський капітал як сформований 

за допомогою недостатніх або неефективних інвестицій. 

Запропоновані в роботі показники, які використовувалися для аналізу 

фіктивного людського капіталу, визначались на основі методології 

оцінки Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) і Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а саме: – за 

методологією ВЕФ (Індекс людського капіталу ВЕФ). 

В кінцевому рахунку для аналізу фіктивного людського капіталу в 

регіонах України нами було використано значення за 2014‒2019 рр. таких 

первинних показників: безробітне населення (за методологією МОП) 

(тис. осіб), сума заборгованості з виплати заробітної плати (млн. грн.), 

кількість виявлених злочинів (випадків), міждержавна міграція, кількість 

вибулих (тис. осіб), смертність населення (тис. осіб). 

Сьогодні найбільш розповсюджені самонавчальні методи і машинне 

навчання. При проведенні дослідження було використано різні методи і 

алгоритми Data Mining. Deductor – це бізнес-аналітична платформа, яка 

слугує основою для створення звітних прикладних аналізованих рішень 

в області даних. 

За допомогою бізнес-аналітичної платформи Deductor та обробників 

карта Кохонена і кластеризації алгоритмом k-means здійснено розподіл 

набору даних показників [4]. В результаті аналізу отримано 

кластеризацію регіонів України за показниками, які характеризують 

фіктивний людський капітал. В контексті поділу регіонів України з 

високим, середнім та низьким рівнем цього капіталу. У табл. 1 наведено 

поділ регіонів на три кластери. 

ТАБЛИЦЯ 1 

ПОДІЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА КЛАСТЕРИ ЗА ОЦІНКОЮ ФІКТИВНОГО 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

З високим рівнем З середнім рівнем З низьким рівнем 

Дніпропетровська 

та м. Київ 

Запорізька, 

Київська, 

Львівська,  

Миколаївська, 

Полтавська, 

Харківська, 

Одеська 

Вінницька, Волинська, 

Закарпатська, Івано-

Франківська, Житомирська, 

Рівненська, Херсонська, 

Хмельницька, Чернівецька, 

Кіровоградська, 

Тернопільська, Сумська, 

Чернігівська, Черкаська 
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На рис. 1 подано карти Кохонена, які візуально дають зважену оцінку 

результатів кластеризації фіктивного капіталу в регіонах. 

 

 
Рис. 1. Карти Кохонена для визначення фіктивного людського капіталу 

регіонів України протягом 2014–2019 років 

 

Застосування кластеризації фіктивного людського капіталу регіонів України на 

три кластери дало змогу оцінити динаміку розвитку людського капіталу в 

регіонах України протягом 2014-2019 років. Розрахунки показали, що російська 

військова агресія 2014 р. негативно вплинула на розвиток людського капіталу 

регіонів України. Однак, внаслідок прийнятих державними органами управління 

заходам, ситуація до 2019 р. покращилася і рівень розвитку людського капіталу в 

цьому році перевищив його величину майже у всіх регіонах.  

Висновок 
Проведене дослідження дозволяє значно скоротити термін обробки баз 

даних, а також здійснити оцінку та інтерпретацію результатів роботи. 

Таким чином можна швидко володіти інформацією щодо проблем, які 

виникають на місцях, що дозволить швидко реагувати на погіршення 

ситуацій, які виникають, також можна Також результати виконаного 

аналізу доцільно використовувати регіональним і загальнодержавним 

органам управління для вироблення стратегії розвитку регіонів, 

удосконалення розподілу державних фінансових ресурсів, підвищення 

рівня розвитку людського капіталу цих регіонів. Щодо подальших 

досліджень, то процес кластеризації є суб’єктивним і багато, що залежить 

від якості підібраних вихідних даних. Тому повинна міститись чіткість 

обрання системи статистичних показників дозволяє розрахувати рівень 

фіктивного людського капіталу. 
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down. 
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I. Вступ 
Вибір конкурентної стратегії визначає ключову роль у діяльності 

підприємства. Через правильно обґрунтовану стратегію підприємство 

реалізовує свої цілі та завдання, які стоять перед ним: ставити кращими 

на ринку, вдосконалювати власний продукт, запроваджувати системні 

інноваційні підходи до виробництва. 

 II. Виклад основного матеріалу 
Обґрунтований вибір конкурентної стратегії може забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства на ринку та базується на 

оцінюванні її переваг і ризиків, аналізі її відповідності ринковій ситуації, 

а також рівня організації виробництва на підприємстві та управління ним. 
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Конкурентна стратегія визначає спосіб довгострокових дій фірми в 

боротьбі з конкурентами, який полягає у підвищенні якості товарів, 

зниженні витрат, розширенням існуючих та виходом на нові ринки збуту 

з метою отримання конкурентних переваг та збільшення прибутку.  

Конкурентна стратегія полягає як в наступальних, так і оборонніх діях, 

спрямованих на досягнення стійкого становища в галузі з метою 

успішного подолання ключових сил конкуренції, а, отже, гарантування 

максимальної віддачі від основних капіталовкладень фірми. 

Система конкурентних стратегій підприємства може включати: 1) 

стратегію формування конкурентних переваг; 2) стратегію забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства; 3) стратегію конкурентної 

поведінки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конкурентні стратегії підприємства [1, с. 92] 
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Професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Портер виділив основні 

три підходи до вибору конкурентних стратегій підприємства, проте з 

часом вони неодноразово доповнювались та модифікувались. В 

результаті цього утворилось п’ять базових стратегій конкуренції: 

 стратегія зниження собівартості; 

 стратегія фокусування; 

 стратегія розширення ринку; 

 стратегія диференціації; 

 стратегія розроблення нової продукції. 

Стратегія зниження собівартості - орієнтована на масовий випуск 

основної продукції, яка є ефективною і потребує менших витрат та 

зусиль, ніж виготовлення невеликих замовлень другорядної продукції, де 

потрібно більше витрат та ресурсів. Стимулом до її використання є 

максимальна економія на масштабі виробництва та залучення великої 

кількості клієнтів, для яких ціна є визначальною під час здійснення 

покупки. 

Стратегія фокусування - спрямована на втілення основних переваг над 

конкурентами у даному сегменті ринку, який виділяється за 

географічним, психографічним, поведінковим, демографічним чи іншим 

принципом сегментації. 

Стратегія розширення ринку - основна мета задоволення потреб даних 

споживачів, що можуть виникати у різних сферах бізнесу. Основний 

принцип вибору даної стратегії - це реалізація ключових проєктів 

найбільш сприятливих за існуючих ринкових умов. 

Стратегія диференціювання продукту - орієнтується на виготовленні 

особливого товару, незвичайної інноваційної продукції, яка може бути 

модифікацією стандартного виробу. 

Стратегія розроблення нової продукції - виробники не мають бажання 

знижувати вартість товару, що вони виробляють. Головна мета - 

випередити конкурента у випуску продукції і стати лідером на ринку, 

щоб мінімізувати вплив конкурентів на споживачів. 

Конкурентна перевага може реалізовуватися за рахунок наступальних 

стратегічних дій підприємства. Час для успішної наступальної стратегії 

потребує довготривалого процесу для створення переваг над 

конкурентами і напряму залежить від конкуренції у тій сфері, на якій 

вони спеціалізуються. 

Виділяють шість основних типів наступальної стратегії [1, c. 93]: 

 дії спрямовані на використання слабких сторін конкурента; 

 одночасний наступ на кількох фронтах; 
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 захоплення незайнятих просторів; 

 партизанська війна; 

 упереджувальні удари. 

Оборонна стратегія заключається у зниженні ризику бути атакованим з 

боку конкурента, можливості витримати атаку з найменшими втратами, 

а також у здійсненні тиску на тих, хто є суперником, для того, щоб 

переключити їх на боротьбу з іншими конкурентами.  

Розглянемо декілька способів захисту конкурентної переваги. Серед 

них ми можемо виділити такі: намагання завадити конкурентам 

розпочати атакувальні дії, шляхом доведення до їхнього відома, що такі 

дії не залишаться не поміченим і отримають відсіч; використовувати різні 

форми кооперації та альянсів [2, с. 125]. Серед форм кооперації 

конкурентів передусім варто назвати ключові стратегічні альянси як 

довгострокові угоди між фірмами, які виходять за межі звичайних 

ділових відносин, але не ведуть до злиття компаній. Основними цілями 

вступу підприємств до альянсів слугує досягнення економії на масштабах 

виробництва та/або маркетингу, скорочення часу і витрат на входження 

товару на місцеві ринки, розподіл ризиків тощо. 

Висновок 
Вибір конкурентної стратегії є важливим елементом роботи 

підприємства. Завдяки правильно обґрунтованій стратегії можна 

підвищити конкурентноспроможність, стати лідером на ринку, 

вдосконалити власну продукцію та визначати напрями розвитку 

компанії.  

Якщо вчасно запровадити зміни або обрати вірну стратегію, загалом 

покращиться сама система управління підприємством і це лише піде на 

користь як споживачам, так і виробникам.  
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This theses of the report deals with the essence of the concept of “coaching” as a 

modern staff development management technology. Definitions of this concept are 

presented by the national and foreign theorists and practitioners also the main staff 

management functions, that are effectively performed by coaching, are outlined. 
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управлінська технологія, потенціал персоналу. 

I. Вступ 
Про коучинг так чи інакше чули всі. Але не кожний розуміє до кінця 

зміст цього поняття. Тому доцільно спочатку визначитися з поняттям 

коучингу. 

Коучинг – це професійні відносини, які допомагають людям досягти 

визначних результатів у своєму житті, кар’єрі, бізнесі.  

Коуч допомагає подолати розрив між тим, де людина зараз, і де вона 

хоче бути. У відносинах між клієнтом та коучем (тренером) 

використовується широкий спектр поведінкових технік та методів, які 

допомагають клієнту досягти встановленого набору цілей, покращити 

його професійні показники та рівень задоволеності. 

Простими словами коучинг - це робота над собою під керівництвом 

тренера, який допомагає розібратися в цілях та шляхах їх досягнення. 

II. Виклад основного матеріалу 
Не дивлячись на те, що поняття «коучинг» досить нове для 

пострадянського простору, але ми вже зустрічаємо у наукових колах 

безліч визначень цього поняття (англ. сoaching – навчання, тренування), 

так як кожен коуч в процесі своєї діяльності формує своє поняття 

коучингу, спираючись на свій досвід. Окремі визначення «коучингу» 

авторства вітчизняних та зарубіжних науковців представлені у табл. 1. 

На підприємствах коучинг здійснюється за участю керівників вищого 

рівня управління, тому він є одним із вагомих аспектів управління. При 
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цьому керівник виступає у ролі партнера для реалізації потенціалу 

підлеглих. Ці два методи є найбільш практичними для використання на 

підприємствах, тому що вони спрямовані на розвиток як кожного 

співробітника, так і на розвиток всієї компанії в цілому, а це призводить 

до того, що співробітники бажають виконувати свою роботу, а не 

працюють за примусом.  

ТАБЛИЦЯ 1 

Визначення терміну «коучинг» 

Джерело Визначення 

Мерилін 

Аткінсон 

Коучинг здійснює позитивні зміни за рахунок внутрішнього 

потенціалу людей, команд, організацій [1]. 

Едвард 

Зеер  

Коучинг - індивідуальне тренування людини для досягнення 

значимих для неї цілей, підвищення ефективності планування, 

мобілізації внутрішнього потенціалу, розвитку необхідних 

здатностей та навичок, опанування передових стратегій 

досягнення результату [2]. 

Ірина 

Котовська  

 

Коучинг – це цілеспрямований, орієнтований на результат, 

систематичний процес, в якому тренер сприяє підвищенню 

продуктивності праці, життєвого досвіду, самостійного 

навчання і зростання особистості учня [3, с. 179]. 

Кравченко 

Ю.Є. 

Коучинг – це вид індивідуальної підтримки людей, що має на 

меті професійне й особисте зростання [4]. 

Лев Н.Ю. Коучинг – це консультування людей з професійних чи 

особистих проблем, спрямоване на розкриття потенціалу 

людини з метою максимального підвищення її ефективності [6]. 

Майлз 

Дауні 

Коучинг – це мистецтво сприяти підвищенню результативності, 

навчання і розвитку іншої людини [7]. 

Олена 

Нежинська  

Коучинг – це сучасна технологія, яку створили для розвитку 

потенціалу людей і команд, задля досягнення заздалегідь 

узгоджених цілей та докорінної зміни моделей поведінки, що 

призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особистості 

[8]. 

Голві 

Тимоті  

Коучинг – один із видів індивідуального тренерства, 

спрямованого на розкриття потенціалу особистості для 

максимізації власної продуктивності та ефективності [9]. 

Станіслав 

Шекшеня  

Бізнес-коучинг – це партнерство між коучем і коучі, метою 

якого є підвищення результативності останнього за рахунок 

досягнення позитивних змін у його поведінці на робочому місці 

і мотивації [10, с. 14]. 

Анна 

Цивінська  

 

Коучинг - процес підтримки розвитку та закріплення умінь за 

допомогою другої особи – коуча – через спостереження, 

постановку цілей і завдань, регулярне надання зворотного 

зв’язку і тренування нових моделей поведінки [11]. 
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Джерело: систематизовано авторами на підставі опрацьованого матеріалу 

[1-4; 6-11]. 

Із запропонованих вище визначень коучингу та дослідження його 

сутності можемо окреслити його основні функції, на яких і базується 

успіх впровадження їх реалізації на підприємстві [5]:  

– функція розвитку (коучинг забезпечує розвиток трудового потенціалу 

та компетенції працівників, кар’єрний розвиток);  

– креативна (дає змогу працівникам максимально виявляти ініціативу, 

генерувати нові ідеї, приймати креативні рішення);  

– функція комплексного консультування (використовується в усіх 

сферах та усіма підрозділами, на будь-якій стадії розвитку);  

– мотивуюча (дає змогу працівникам забезпечувати досягнення як 

особистісних цілей, так і цілей підприємства);  

– адаптаційна (дає змогу працівникам швидко пристосовуватись до 

мінливих умов навколишнього середовища). 

Висновок 
Отже, виходячи з дослідження сутності коучингу через визначення 

його поняття різними дослідниками, як теоретиками, так і практиками, а 

також враховуючи широкий арсенал його функцій по відношенню до 

персоналу підприємства, можна стверджувати, що коучинг – це сучасна 

управлінська технологія розвитку персоналу. Вона передбачає, що кожна 

людина має колосальний внутрішній потенціал і завданням коуча є 

розкрити цей потенціал та використовувати його як в інтересах 

працівника, так і компанії, на яку він працює. 
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The current state of development of market relations in Ukraine not only 

determines the necessity ensuring a high level of competitiveness of the products of 

Ukrainian enterprises, which involves intensive development of production, but also 

requires improvement of methods of organizing production and economic activities. 

There is also a need to improve the mechanism market instruments of the enterprise, 

the main of which there is the formation of marketing management. 

Ключові слова – управління, підприємство, маркетинг, маркетинговий 

менеджмент, система маркетингового менеджменту. 

І. Вступ 
В умовах сучасної ринкової економіки управління маркетингом є 

основною підсистемою управління діяльністю всієї організації. 

Маркетинг допомагає організаціям визначити свою позицію на 

конкурентному ринку. Забезпечення конкурентоспроможності продукції 

українських підприємств потребує активного розвитку виробництва, а 
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також вдосконалення методів організації виробничо-господарської 

діяльності. На підприємствах, які успішно здійснюють маркетингову 

діяльність, служба маркетингу є одним з ключових підрозділів, що 

визначає основний зміст роботи системи менеджменту, і який впливає на 

підготовку та прийняття ключових рішень керівниками. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
На основі аналізу та узагальнення наукових праць вітчизняних та 

зарубіжних економістів запропоновано такі визначення економічної 

категорії «маркетинговий менеджмент»:  

 аналіз ринкових можливостей;  

 відбір цільових ринків;  

 позиціювання товару на ринку;  

 визначення маркетингової стратегії підприємства;  

 розробка комплексу маркетингу;  

 планування маркетингових програм; 

 реалізація заходів (програм) маркетингу. 

Функціональний напрям маркетингового менеджменту полягає у 

тісному контакті ринку з виробничими, постачальницько-збутовими, 

фінансовими, адміністративними та іншими функціональними підрозді-

лами підприємства через функцію маркетингу. Управління маркетингом 

має своєчасно виявляти потреби ринку і відповідати вимогам ринку на 

основі мобілізації реальних і потенційних можливостей підприємства. 

Управління маркетингом може відігравати певну роль лише в тому 

випадку, якщо управління підприємством базується на принципах 

маркетингу, тобто споживач є центром організації, а система маркетингу 

та менеджменту повинні працювати разом, щоб максимально 

задовольнити потреби споживачів [1]. Звідси випливають й основні 

принципи управління маркетингом в організації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні принципи маркетингового менеджменту на підприємстві  

Джерело: сформовано авторами на основі [1] 

1. Орієнтація на споживача. 
2. Адаптивність і гнучкість. 
3. Спрямованість на перспективу. 
4. Свобода споживача і виробника. 
5. Системність. 
6. Комплексність. 
7. Економічна ефективність. 
8. Задоволення базових потреб. 
9. Обмеження потенційного збитку. 
10. Інноваційність. 

Принципи 
маркетингового 

менеджменту 
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Якщо звернутися до концепцій управління маркетингом, то слід 

зазначити, що для нашого ринку потрібно, в першу чергу, зосередитися 

на концепціях удосконалення виробництва та товару. Звичайно, ми не 

недооцінюємо важливість зміцнення ділових зусиль і соціально-етичного 

маркетингу, але у центрі уваги має бути виробництво конкуренто-

спроможних товарів [2]. 

Відмінною рисою маркетингового менеджменту є програмний підхід. 

Усі елементи управління маркетингом орієнтовані на споживачів і 

вирішують питання, що виникають (або можуть виникнути в 

майбутньому) у потенційних покупців. Необхідно розробити 

маркетинговий план для кожної мети, поставленої бізнесом, щоб 

забезпечити її досягнення. За допомогою адміністративно-правових 

заходів законним є створення функціональних відділів (служб) у складі 

філії підприємства - про кожен створюваний відділ складається 

положення, визначається його персональний склад, визначаються 

функціональні обов’язки кожного працівника, та вносяться відповідні 

зміни до формулювання Статуту [3]. 

Слід зазначити, що застосування маркетингового менеджменту на 

підприємстві тісно пов’язане з дослідженням, аналізом та реагуванням на 

внутрішні зміни (фінансовий потенціал підприємства, технічні 

характеристики, кадрове забезпечення, організаційна структура тощо), 

також на зовнішні зміни по відношенню до бізнес-середовища 

(національна політична ситуація, економічна ситуація, зміни в 

законодавстві та правилах господарювання, соціальна сфера, конкуренти 

тощо).  

Цілі управління маркетингом визначаються і формуються відповідно 

до загальних цілей організації, насамперед, її місії. Як відомо, місія – це 

головна надціль організації, яка визначає чітку причину та необхідність 

існування організації. Місія публічно заявляє про свої пріоритети та 

цінності, турботу про своїх співробітників, політику розвитку та 

фінансування компанії, напрямок задоволення потреб споживачів тощо. 

З точки зору маркетингу (і маркетингового менеджменту) важливо, щоб 

місія загалом визначала ринок, на якому компанія працюватиме, методи 

виходу та діяльності на ринку [4]. 

Висновок 
Отже, дослідження та аналіз теоретичних основ маркетингового 

менеджменту є передумовою ефективного функціонування цілісної 

системи маркетингового менеджменту на підприємстві. 
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Сучасний маркетинговий менеджмент – це системний, програмно-

цільовий механізм взаємодії інструментів маркетингу і менеджменту 

щодо адаптації підприємства до змін маркетингового середовища з 

метою максимального задоволення потреб споживачів та цілей 

організації при ефективному розподілі обмежених ресурсів.  
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І. Вступ  
Сучасний стан розвитку економіки змушує бізнес бути надзвичайно 

гнучким. Можуть зберегти своє існування та ефективно розвиватися 

лише ті компанії, яким вдається швидко реагувати на нові тенденції, 

швидко пристосуватись до нових умов, що диктує ринок та глобальні 

зміни в світі.  

Загальну діяльність компанії доцільно поділяти на низку бізнес-

процесів. Це дозволяє проаналізувати та оцінити стан цілої системи та 

кожного процесу окремо для того, щоб визначити поточну ефективність 

організації роботи компанії, методи оптимізації конкретних бізнес-

процесів та в кінцевому результаті впровадження самої оптимізації. 
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Тому оптимізація бізнес-процесів стала невід’ємною частиною роботи 

для багатьох організацій. Проте, в умовах безмірного потоку інформації 

важливо обрати найбільш раціональні методи оптимізації, які  

задовільнить потреби компанії в повному обсязі.   

Дослідженням методів оптимізації бізнес-процесів присвячена низка 

наукових досліджень та практичних розробок закордонних та 

вітчизняних вчених.  

Метою цієї роботи є дослідження методів ефективної оптимізації 

бізнес-процесів. 

ІІ. Виклад основного матеріалу дослідження 
Оптимізація бізнес-процесів – це безпосереднє розроблення та 

реалізація заходів щодо вдосконалення (реорганізації) бізнес-процесів 

підприємства [2]. Оптимізація неможлива без аналізу самих бізнес-

процесів компанії. Щоб проаналізувати бізнес-процес, насамперед, 

потрібно зробити структурований опис сукупності операцій, пов'язаних з 

даними, документами, організаційними одиницями та іншими об'єктами, 

що відображають існуючу або передбачувану діяльність організації. Як 

бачимо, оптимізація бізнес-процесів передбачає виконання такого 

ланцюжка робіт: Моделювання-Аналіз-Оптимізація. І в процесі 

виконання кожного виду робіт потрібно використовувати відповідні 

методи роботи.  

На сьогодні у літературі [1–2] описана велика кількість методів 

оптимізації бізнес-процесів, які групують на: 

 аналітичні методи, які дають змогу провести різносторонній аналіз 

діяльності фірми; 

 формально-універсальні методи, які засновані на застосуванні 

узагальнень із успішного досвіду та формалізованих принципів побудови 

ефективних бізнес-процесів; 

 комплексні методи постійного удосконалення, які по суті є 

стратегічними підходами до вдосконалення бізнесу, в рамках яких 

проводяться заходи зі знаходження і виключення причин помилок або 

дефектів у бізнес-процесах; 

 бенчмаркінг, який передбачає пошук стандартного чи еталонного 

економічно ефективнішого підприємства-конкурента для порівняння із 

власним та переймання його вдалих методів роботи; 

 аутсорсинг, що передбачає передачу непрофільних функцій, 

неефективних або малоефективних процесів зовнішнім спеціалізованим 

підприємствам з метою зниження операційних витрат підприємства та 

підвищення ефективності діяльності; 
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 методи групової роботи, які об'єднують різні технології роботи у 

команді (метод мозкового штурму, метод круглого столу, рольові ігри); 

 інструментальні методи – це використання інформаційних 

технологій автоматизації бізнес-процесів. 

Як бачимо, до методів оптимізації бізнес-процесів науковці відносять і 

стратегічні підходи до управління, і різноманітні методи аналізу 

діяльності фірми, і підхід до організації командної роботи, і інформаційні 

технології. На нашу думку потрібно чітко розділяти методи організації 

роботи команди, яка займається оптимізацією бізнес-процесів, та методи 

вдосконалення бізнес-процесів. У роботі [2] автор справедливо зазначає, 

що група аналітичних методів слугує допоміжним інструментом для 

виявлення дефектів, проблем бізнес-процесів з метою їх удосконалення. 

Проте ми не погоджуємося з думкою, що основними методами 

оптимізації бізнес-процесів є аутсорсинг, Kaizen (група комплексних 

методів постійного удосконалення) та Six Sigm (група комплексних 

методів постійного удосконалення). Ми вважаємо, що бізнес-аналітик, 

який оптимізує бізнес-процеси фірми, повинен застосовувати або 

бенчмаркінг, або формально-універсальні методи. 

Формально-універсальні методи підходять для оптимізації будь-яких 

бізнес-процесів для будь-якого бізнесу та практично не залежать від його 

специфіки. До таких методів відносять: метод п'яти питань; метод 

паралельного виконання; метод усунення часових розривів; розробка 

декількох варіантів бізнес-процесу; зменшення кількості входів та 

виходів бізнес-процесу; узгодження результатів із вимогами; інтеграція з 

клієнтами та постачальниками бізнес-процесу; мінімізація усної 

інформації; стандартизація форм збирання та передачі інформації; 

організація точок контролю. 

Метод п'яти питань пропонує учасникам робочої групи з покращення 

процесу на основі розробленої процесної схеми «як є» послідовно з 

кожної роботи, що становлять бізнес-процес, поставити п'ять груп 

питань: «мета»; «люди»; «місце»; «час»; «технологія». 

При застосуванні методу паралельного виконання проводиться аналіз 

того, які роботи бізнес-процесу можна виконувати паралельно. У 

більшості випадків роботи процесу не достатньо просто віддати різним 

виконавцям на паралельне виконання. Потрібно розглянути необхідність 

впровадження інформаційного обміну між працівниками, які 

виконуватимуть ці роботи паралельно. 

На думку експертів у сучасних компаніях на реальне виконання роботи 

йде лише 20% часу, а 80% – це часові простої. Застосування методу 

усунення часових розривів є ефективним інструментом, що дозволяє 

скоротити час виконання бізнес-процесу у кілька разів. 
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Щоб відповідати вимогам різних груп споживачів, компанії змушені 

трансформувати свій збут і виробництво з масового в індивідуальне для 

того, щоб кожного клієнта обслуговувати з певним ступенем 

індивідуалізації. Ця можливість забезпечується шляхом розробки та 

впровадження кількох варіантів бізнес-процесів під різні ситуації. 

Якщо схема описаного бізнес-процесу «як є» вийшла досить містить 

багато входів та виходів, тоді можна з великою часткою ймовірності 

стверджувати про неоптимальність цього бізнес-процесу. Пояснюється 

це тим, що керувати таким бізнес-процесом і реалізувати його буде 

складно. Зменшення кількості входів та виходів бізнес-процесу можливе 

як за рахунок відмови від деяких входів і виходів, і за рахунок їх 

згрупування в пакети. Даний метод оптимізації в першу чергу повинен 

використовуватися для бізнес-процесів, чиї виходи та входи взаємодіють 

з зовнішніми клієнтами. 

Метод узгодження результатів із вимогами заснований на застосуванні 

моделі «Постачальник – Виробник – Клієнт». Після розробки схеми 

бізнес-процесу «як треба» слід пройтися від кінця процесу до його 

початку та послідовно для кожної роботи бізнес-процесу застосувати 

модель «Постачальник – Виробник - Клієнт». Після визначення та 

формулювання вимог до продукту бізнес-процесу потрібно зробити так, 

щоб співробітник компанії, відповідальний за роботу бізнес-процесу, 

виходом якої є даний продукт, скоригував технологію або параметри 

виконання даної роботи таким чином, щоб продукт відповідав вимогам 

клієнта. Часто це не досягається коригуючим впливом лише на одну 

роботу бізнес-процесу. Потрібно провести коригувальні впливи на 

ресурси, які ця робота використовує і які, у свою чергу, є виходом або 

продуктом попередньої операції бізнес-процесу і т. д.  

Для зниження витрат та часу бізнес-процесів, а також підвищення їх 

якості доцільно провести технологічну інтеграцію бізнес-процесів 

компанії з бізнес-процесами зовнішніх клієнтів та постачальників. 

Яскравим прикладом цьому є автоматизована інтеграція організацій з 

банками з питань здійснення платежів та отримання інформації щодо 

розрахункового рахунку. 

Експерти вважають, що під час проходження усної інформації через дві 

ланки ступінь її спотворення сягає понад 50% відсотків. Також за усну 

інформацію не можна призначити відповідального. Тому потрібно 

зробити так, щоб у рамках бізнес-процесів усі інформаційні потоки були 

максимально документовані. 

Одним із способів зниження витрат, зменшення часу та підвищення 

якості бізнес-процесів компанії є стандартизація всіх форм документів 

(договори, рахунки, рахунки-фактури, акти, анкети та ін.). 
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Точка контролю – це робота, метою якої є контроль відповідності 

результатів певної роботи в бізнес-процесі сформульованим вимогам до 

її результату. Існує два типи точок контролю: впроваджені у бізнес-

процес і що «спостерігають» за процесом. Точка контролю, впроваджена 

в бізнес-процес, представляє одну з операцій, що знаходиться в 

ланцюжку процесу, який може «заблокувати» подальше протікання 

процесу, якщо результат відповідної роботи буде проведений неякісно і 

не задовольнятиме вимогам. Точки контролю, що «спостерігають» за 

процесом, організовуються паралельно з процесом, вивчають та 

контролюють його виконання за певний період часу, або здійснюють 

періодичний вибірковий контроль. 

Висновок 
Оптимізація бізнес-процесів – ключ до ефективного розвитку компанії. 

Безумовно, кожна компанія, кожен процес потребує індивідуального 

підходу. Проте, якщо в арсеналі бізнес-аналітика буде чіткий набір 

методів та методологій, якість його роботи значно покращиться. 
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information economy.It offers the author's interpretation of the concept of "kaizen 

management". 

A system of using the 5 kaizen rules for creating, running and managing a business 

has been developed.Kaizen tools have been described as part of the research.The 

innovative management methods are analyzed in the context of the comprehensive 

concept of Kaizen.Proposals related to increase of business effectiveness highlighted 

by the main ideas due to which the effective functioning of business can be achieved 

in the conditions of the information economy are enclosed in the paper. 

Ключові слова – концепція Кайдзен, забезпечення якості (QA), загальне 

управління якістю (TQM). 

I. Вступ 

В умовах інформаційної економіки важливу роль відіграють 

інноваційні методи управління, серед яких великий інтерес викликає 

комплексна концепція Кайдзен, що охоплює філософію, теорію, 

інструменти менеджменту та методи управління, які дозволяють досягти 

переваги в конкурентній боротьбі на сучасному етапі. У практиці 

системи менеджменту це поняття має синонім - безперервний процес 

вдосконалення. 

Метою цієї наукової роботи є проведення аналізу інноваційного методу 

управління на основі концепції кайдзен. Ця унікальні японська практика 

ґрунтується на кількох основних ідеях, суть яких можна розкрити у 

наступному: 1) кайдзен припускає, що немає бізнесу без проблем, але 

працівники не штрафуються при їх появі, а беруть на себе 

відповідальність за те, що вони не повторяться у майбутньому; 2)  мета 

сучасного бізнесу в умовах інформаційної економіки полягає не в 

отриманні прибутку, а в задоволенні клієнта; 3) одна з важливих 

концепцій кайдзен стверджує, що немає нічого ідеального і все потрібно 

вдосконалювати, що є абсолютно адекватним процесом; 4) інноваційний 

метод управління за японською системою кайдзен передбачає творчий 

підхід. 

II. Виклад основного матеріалу 
В економічному сенсі концепція відноситься до дій по безперервному 

поліпшенню всіх функцій бізнесу, від виробництва до управління. 

Кайдзен - поняття, похідне від японських слів kai - зміна, і дзен - добре 

або на краще. Кайдзен був введений спочатку на кількох японських 

підприємствах під час відновлення економіки після Другої світової війни 

і з тих пір поступово впроваджується на підприємствах усього світу. 

Найвідоміше практичне застосування даної концепції було розроблено 

для японської корпорації Toyota Motor Corporation. Вона лежить в основі 
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методу «Загального управління якістю Total Quality Management (TQM)» 

та включає в себе заходи щодо запобігання марнотратства, втрат, а також 

інноваційну діяльність і роботу з новими стандартами, особливо в сфері 

управління. 

Для ефективного функціонування цієї концепції японські управлінці 

підкріплювали її практичними інструментами щодо оптимізації робочих 

місць, контролю якості, подачі раціоналізаторських пропозицій, 

дбайливому витрачанні ресурсів і т.д. Як наслідок - небувале зростання 

економіки Японії з середини 50-х і до нафтової кризи 1973 року – 

близько 10% в рік. Японія, раніше відома в світі як виробник 

низькоякісного непридатного продукту, перевернула уявлення про себе 

і стала конкурентом провідним американським корпораціям. 

Японці пояснюють розквіт своєї економіки застосуванням кайдзен 

як способу мислення і підходу до менеджменту. Цікаво те, що ідеї 

покращення якості продукції в Японію привезли самі американці. 

У 1946 р. Америка направила своїх кращих інженерів, щоб вони 

прочитали лекції про якість і поділилися досвідом із японськими 

промисловцями. У 1950 р. лекції в Японії читав У. Едвардс Демінг — 

засновник сучасного руху якості. Японці так ефективно втілили його ідеї, 

що через 20-30 років уже американські делегації приїжджали переймати 

японський досвід. 

Термін «кайдзен» як напрямок менеджменту став широко відомий 

в 1986 році, після публікації книги Масаакі Імаі «Кайдзен: ключ 

до успіху японських компаній». Тоді весь світ дізнався, що таке кайдзен, 

і що саме йому Японія зобов’язана своїм успіхом. 

Філософія кайдзен полягає в тому, що практика, яка ефективно працює 

в Японії, ґрунтується на важливих принципах, орієнтованих на успіх. Її 

адепти стверджують, що організація робочого місця працівника 

безпосередньо позначається на ефективності його праці. 

Психологія кайдзен-управління має на увазі реалізацію невеликих 

кроків на шляху до успіху, які будуть надавати людині впевненості в собі, 

примушуючи намагатися досягти більшого, використовуючи 

раціональне і творче мислення. 

 Завдяки правильному використанню інноваційного методу управління 

на основі кайдзен  можна в стислі терміни отримати результати в 

декількох напрямках:1) працівники навчаються відповідально ставитися 

до своїх завдань завдяки самоконтролю в умовах дистанційної праці; 2) 

проводиться розширення компетенції всіх працівників за потребою та 

власним бажанням; 3) методи кайдзен дають шанс отримати фінансові 

переваги при незначних інвестиційних вкладеннях і тимчасових витратах 

в умовах інформаційної економіки; 4) збільшення продуктивності праці 
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приводить до розвитку бізнесу, підвищення його прибутку і закріпленню  

в обраній сфері. 

Інструменти Кайдзен дозволяють впроваджувати позитивні зміни і 

поліпшувати якість продуктів бізнесу. Вони включають: 

1. Зменшення витрат: в умовах інформаційної економіки при 

застосуванні кайдзен  можливо забезпечити постійне підвищення 

ефективності праці та зниження витрат на менеджмент. 

2. Організацію трудового процесу: завдяки підвищенню 

відповідальності та постійній потребі підвищення професійного рівня 

значною мірою підвищується продуктивність і ефективність кожного 

працівника. 

3. Контроль якості: прийоми кайдзен сприяють випуску якісного 

продукту та підбору для кожного конкретного бізнесу потрібної 

продуктивності праці. 

4. Систематизацію: ефективність бізнесу можна підтримувати завдяки 

навчанню та високій самодисципліні працівників. 

Використовуючи японську філософію кайдзен управління можна 

істотно підвищити ефективність бізнесу в сучасних умовах 

інформаційної економіки та налагодити робочі процеси. Стратегія 

кайдзен передбачає виконання певних кроків: 1) створення документної 

бази управління: завдяки узгодженим вказівкам, директивам, правилам 

та іншим документам систематизуються процеси управління; 2) 

забезпечення порядку на робочому місці:  кожен працівник володіє 

практикою самоконтролю впродовж робочого процесу та 

відповідального виконання своїх обов'язків; 3) чіткий розподіл 

обов'язків: кожен працівник розуміє що входить в його компетенцію і яку 

роботу виконує, що дозволяє не витрачати час і сили даремно; 4) 

об'єктивні вимоги до працівників: керівники встановлюють чіткі норми і 

не вимагають занадто багато.  

Інноваційна практика управління на основі запропонованої в Японії 

концепції кайдзен спрямована на постійне поліпшення. Кожен бізнесмен 

має можливість використовувати кайдзен при створенні, веденні та 

управлінні власним бізнесом. Для цієї мети необхідно дотримуватися 5 

правил, які в роботі виглядають так: 

1. Розуміння кожним працівником які справи є первинними, а які 

взагалі не вимагають уваги. 

2. Приведення справ в порядок і їх пріоритизація, включаючи 

використання таймінгу справ, тобто фіксування часу, який витрачається 

на виконання кожного завдання. 

3. Приведення в порядок думок в голові, в чому допомагає ведення 

щоденника. 
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4. Систематизація всього процесу з урахуванням проведених раніше 

змін. 

5. Продовження торування обраного шляху без звертання з нього і без 

відступу назад. 

Висновок 
Таким чином, у результаті застосування інноваційних методів 

управління на основі концепції кайдзен виділяємо основні ідеї, завдяки 

яким досягається ефективне функціонування бізнесу в умовах 

інформаційної економіки:  

 спільне виявлення та відкрите визнання існуючих проблем; 

 бізнес орієнтується на клієнтів, тобто на задоволення їх потреб; 

 тісна взаємодія всіх відділів і служб; 

 розвиток підтримують взаємини; 

 самодисципліна співробітників;  

 обмін досвідом і знаннями; 

 використання найвідоміших практик; 

 постійний процес навчання персоналу; 

 створення міжфункціональних груп, які знаходять проблеми і 

вирішують їх.  

Завдяки зростанню довіри між працівниками та керівниками, що в 

результаті приводить до підвищення довіри клієнтів, і відбувається 

просування бренду на ринку, що веде до збільшення попиту на його 

продукцію. Оптимізація управлінських процесів шляхом впровадження 

інноваційних методів управління дає можливість більш раціонально 

використовувати ресурси і, відповідно, отримувати стабільні прибутки, 

забезпечуючи у довгостроковій перспективі імідж компанії, 

позиціонування бренду, підтримання лояльності клієнтів та ведення 

бізнесу на морально-етичних засадах, в якому відповідальність та 

порядність – запорука успіху.    
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The main principles of the formation of competitive strategies of the enterprise are 

considered. The competitive strategy is defined as the basis for ensuring the 

sustainable development of the enterprise in a competitive business environment. The 

stages of formation of competitive strategies are considered. 

Ключові слова  – конкуренція, конкурентна стратегія, конкурентні переваги, 

бізнес-середовище, місія, стратегічне бачення. 

Діяльність підприємств на сучасному волатильному етапі розвитку 

відзначається доволі суперечливими та складними процесами, які 

передусім пов’язані із обмеженістю ресурсів, глобалізацією бізнесу, 

діджитал-технологіями, новими розробками. Такі процеси загострюють 

конкуренцію в діяльності підприємств та вимагають генерації нових 

конкурентних стратегій, які б відповідали вимогам волатильного стану 

бізнес-середовища й забезпечували його успішний розвиток в 

глобалізованому ринку.  

Конкурентна стратегія виконує визначну роль в діяльності 

підприємства, оскільки формує його конкурентну поведінку на ринку, 

вчасно реагує на галузеві, економічні, політичні, соціокультурні зміни, 

координує процес розподілу наявних ресурсів для захисту його 

конкурентних можливостей та визначає дій для досягнення лідируючих 

позицій серед підприємств-конкурентів. 

Головний акцент стратегія конкуренції робить на системі підходів, що 

пов’язані з управлінськими діями, націленими на посилення 

конкурентоздатності підприємства на ринку у сферах його діяльності. [1]. 

Це дозволяє керівникам обирати напрямок розвитку, що відповідає 

ланцюгу цінностей підприємства та умовам його існування. 

Науковці по-різному визначають поняття «конкурентна стратегія». М. 

Портер вважає, що «конкурентна стратегія полягає в тому, щоб  
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відрізнятися від інших. Це означає усвідомлений вибір іншого комплексу 

заходів за поданням унікальної цінності. Суть стратегії поміщена в 

складових її заходах: у рішенні здійснювати їх по-іншому або в рішенні 

здійснювати інші заходи, ніж у конкурентів» [2, с. 61]. 

На думку Ф. Котлера «конкурентна стратегія допомагає підприємству 

ефективно конкурувати з іншими підприємствами та займати провідні 

позиції на ринку» [2]. 

В умовах інтернаціоналізації та глобалізації бізнес-процесів 

конкурентоспроможність виступає гарантом закріплення позицій 

суб’єкта господарювання на ринку, враховуючи фактори впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. Способом досягнення таких 

позицій є правильно розроблена конкурентна стратегія підприємства.  

При формуванні конкурентної стратегії визначаються заходи з 

досягнення конкурентних переваг та напрацьовуються ідеї зі здобуття 

лідируючих позицій у галузі. Проте перш ніж формувати конкурентну 

стратегію, підприємству слід виконати такі завдання: провести 

комплексну оцінку конкурентного середовища; визначити власні позиції 

підприємства відносно підприємств-конкурентів; виділити власні 

конкурентні переваги в бізнес-середовищі. Вже на основі цього можна 

формулювати загальне бачення розвитку підприємства на ринку, 

визначати місію, цілі та формувати конкурентну стратегію. 

Для забезпечення успішної конкурентної стратегії, господарюючим 

суб’єктам  необхідно дотримуватись певних стадій її формування, які 

зазначені на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 Основні стадії формування конкурентної стратегії  
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Формування стратегічного бачення (візії) визначає шлях, яким 

розвиватиметься підприємство в конкурентному середовищі. Тобто, візія 

˗ це своєрідна картина розвитку підприємства, бачення уявного 

майбутнього. Тобто, це визначення того, ким підприємство хоче бути на 

ринку, з якими цінностями провадити діяльність. 

Місія розглядається як сформульоване твердження щодо того, для чого 

або з якої причини існує підприємство. Тобто місія є посланням, що 

розкриває сенс існування підприємства на ринку, його відмінність, 

оригінальність серед існуючих підприємств. 

Конкретизація місії відбувається шляхом визначення його цілей. За цілі 

обирають кінцевий стан, бажаний результат, якого прагне досягти 

підприємство. Важливо, щоб цілі були правильно сформованими, 

досяжними, вимірювались в кількісних показниках. Процес формування 

стратегічних завдань в реалізації цілей повинен бути чітко спланованим 

та організованим, адже вони є путівною мапою на наступні декілька років 

діяльності підприємства. 

Аналіз зовнішнього середовища передбачає оцінку впливу зовнішніх 

факторів на діяльність підприємства, визначення можливостей їх 

використання, пристосування чи адаптацію щодо внутрішніх процесів 

розвитку. Діагностика внутрішнього середовища передбачає оцінку 

сильних і слабких сторін підприємства, а також напрацювання ідей та 

альтернативних напрямів його розвитку.  

Оцінка альтернатив і вибір конкурентної стратегії передбачає 

проведення SWOT-аналізу та обрання найбільш правильної 

конкурентної стратегії суб’єкта господарювання.  

Конкурентну стратегію можна охарактеризувати як діяльність зі 

стратегічним вектором розвитку, задачами якої є визначення візії та місії, 

формування цілей та завдань, що об’єднані в єдину сукупність 

управлінських, економічних, технологічних, інноваційних факторів 

розвитку підприємства та забезпечення його найкращих позиції на ринку. 

Від того, наскільки правильно сформована конкурентна стратегія 

підприємства, залежить чи буде успішним розвиток підприємства в 

майбутньому. Конкурентна стратегія має завжди мати інноваційний 

характер, нестандартні рішення та нові ідеї розвитку.  
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In the conditions of rapid scientific and technical development, large flows of 

information, the need to change the company's activities from offline to online 
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I. Вступ  
Актуальність дослідження інноваційних методів в умовах 

інформаційної економіки полягає у впровадженні в діяльність 

підприємств та організацій діджиталізованого підходу до управління, 

який охоплює впровадження ІТ-рішень, відповідного технічного 

устаткування,  удосконалення системи комунікації. Цифрові технології 

стають невід’ємною частиною життя суспільства, допомагають  збирати, 

обробляти та аналізувати інформацію, яка виступає у ролі провідного 

інтелектуального ресурсу людської діяльності та має властивість 

перетворюватися у знання. Через це, у різноманітних галузях людської 

діяльності виникає потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які 

вміють правильно впроваджувати технологічні новації в діяльність 

підприємств та організацій.   

Поняття "інформаційна економіка" пояснюють за допомогою підходу 

речового змісту, згідно якого інформаційні технології поширюються у 
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сферах виробництва продукції та надання послуг з метою економічного 

та соціального прогресу суспільства. Характерна особливість такого виду 

економіки - створення та збут духовних та інформаційних цінностей. 

Ефективність споживання такого виду продукції оцінюється рівнем 

інформатизації суспільства. Матеріальне підґрунтя інформаційної 

економіки описується створенням та використанням різноманітних 

комп'ютерних систем, мікропроцесорів, банків даних, побутової та 

телекомунікаційної техніки - інформаційним устаткуванням [1]. 

Сучасні підприємства різних галузей господарства співпрацюють з 

споживачами, державою, постачальниками та конкурентами завдяки 

інформаційним технологіям. Виокремлюють напрями вивчення та 

аналізу системи  наукових знань, що безпосередньо пов'язані з 

інформаційними, організаційними, технологічними, економічними та 

іншими видами рішень у галузях економіки. Зокрема створена 

класифікація умов розвитку та існування інформатизації підприємств [1], 

[4]: 

1) Сектор постачальників розвиватиметься за умов платоспроможності 

населення, економічних умов,  доступу до електронних ресурсів; 

2) Сектор конкурентів – при дешевій системі доставки товарів, 

розвиненій інфраструктурі комунікацій; 

3)  Сектор споживачів – при розвинених технічних умовах, електронній 

платіжній системі, свободі підприємництва; 

4) Сектор держави – при державній інвестиційній політиці, 

законодавчій урегульованості та інформаційній культурі.  

II. ІТ-кластери – інноваційна популяризація ІТ в Україні 
У великому різноманітті новітніх методів інформатизації потрібно 

звернути увагу на сформовані ІТ-кластери. Це своєрідні об'єднання 

фізичних/юридичних осіб з огляду на схожі інтереси у сфері ІТ [3]. 

Їхньою метою є обʼєднання зусиль, залучення нових фахівців, адаптація 

до умов ринку, поштовх інших підприємств до адаптації вимог, що 

диктує інформаційне суспільство. Сьогодні майже в усіх областях 

України створюються та розвиваються ІТ-кластери. Такого поширення 

вони зазнали через надійну систему розповсюдження та популяризації 

нових технологій, продукції та знань, основою яких є єдина наукова 

інформаційна база, інформаційні та освітні установи. Отже послуги та 

товари таких підприємств відповідають світовим стандартам, що сприяє 

успішному розширенню ринків збуту їхньої продукції. 

ІТ-підприємства, які є одними з учасників такого кластеру, володіють 

конкурентними перевагами через внутрішню спеціалізацію та 

розподілення функцій, залучення фінансових коштів та мінімізацію 
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витрат на введення інновацій у свою діяльність. Ефективність фінансів в 

учасників кластеру стає вищою через використання інвестицій, які вони 

отримують у результаті участі в різних інвестиційних програмах, 

конкурсних проектах, грантах. Одна з характерних рис ІТ-кластерів - 

гнучкі підприємницькі структури - малі підприємства. Завдяки яким 

відбувається формування  інноваційних центрів зростання національної 

та регіональної економіки. 

Для того, щоб збільшити можливості кластеру, підприємства 

користуються такими інструментами [3]: 

1) збільшують користування наявними потужностями, посилюють 

співпрацю з університетами; 

2) збільшують залучення венчурних інвестицій; 

3) збільшують темпи інноваційного розвитку; 

4) підвищують продуктивність через збільшення кількості 

висококваліфікованих працівників, використовуючи кращу мотивацію; 

5) розширюють вихід на зовнішні ринки збуту; 

6) користуються послугами спеціалізованих постачальників, 

користуються якісними технологічними знаннями; 

7) за рахунок ефекту масштабу контролюють синергічний ефект 

зростання. 

III. Ефективність інжинірингових шкіл у створенні 
інформатизованих трудових ресурсів  

Відносно новий інноваційний метод управління в умовах 

інформаційної економіки - інжинірингові школи. Це освітні установи, що 

виступають бізнес-акселераторами або стартап-інкубаторами, які 

працюють з учнями/студентами в напрямку розвитку їхніх інтелекту-

альних здібностей для вмінням отримувати найоптимальніші результати 

при капіталовкладеннях, витратах при реалізації проектів за допомогою 

раціонального вибору та використанні матеріальних, технологічних, 

трудових, фінансових ресурсів. Головна відмінність інкубаторів та 

акселераторів для бізнесу полягає в тому, що в інкубаторі рушійною 

силою є місце, де команда буде розміщатись і працювати, а в акселераторі 

- цінність, яку може нести в собі ваша інновація для ринку [5].  

В Україні існує ІТ-корпорація, що заснувала мережу інжинірингових 

шкіл - це асоціація Noosphere Ventures. Український інженер, організатор 

та вчений, І. Г. Ханін зазначає, що основна мета такої школи - це синтез 

практики та теорії, за допомогою яких створюються інноваційні ідеї [6]. 

Noosphere Engineering School — інжинірингова школа, що пропонує 

освітній процес, згідно з яким в потенційних учнів/студентів виникають 

зв'язки з інвесторами. На основі менторства, навчання, інфраструктури, 
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інформаційної підтримки, "передпосівних інвестицій" (необхідної 

фінансової підтримки для входження у програму) така школа не тільки 

знаходить нових спеціалістів, які згодом працюють у найрізнома-

нітніших галузях інформаційної економіки, а й каталізує вихід на ринок 

новацій, тим самим провокує розвиток інформаційного суспільства [5]. 

Висновок 
Підсумовуючи, можна сказати, що інформатизація є  визначальним 

фактором, що забезпечує нововведення і модернізацію економіки та 

соціальної сфери. За рахунок інформатизації всіх складових 

господарського життя відбувається трансформація моделі економічного 

розвитку. Це знайшло відображення у формуванні концепцій 

інформаційного суспільства та інформаційної економіки. Серед 

найважливіших питань на сучасному етапі є розвиток новітніх 

інноваційних методів управління, пов’язаних з розвитком людського 

капіталу, що дасть змогу активно впроваджувати у сферу бізнесу 

інформаційні технології та підвищувати соціально-економічний 

розвиток суспільства. Загалом подальший прогрес сучасного суспільства 

залежить від мобільності інтелектуальної продукції, інтенсивності 

комунікацій та управління інформаційними потоками. 
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The purpose of this article is to analyze the features and technologies of HR 

management in the IT sphere. The article considered the main requirements for the 

HR manager, work issues and responsibilities. Sources of finding qualified 

specialists for IT companies were analyzed and the functional capabilities of HRM 

systems were characterized. 

Ключові слова – HR-менеджер, ІТ–сфера, управління персоналом, 

інформаційні технології, рекрутинг, HRM-системи. 

I. Вступ 
Попри всі коливання на ринку праці сфера інформаційних технологій 

залишається однією із найбільш перспективних та високооплачуваних. 

Основою будь-якого бізнесу, в тому числі і ІТ-компаній, є 

кваліфікований персонал, саме тому у цій сфері є велика потреба у 

фаховій роботі з персоналом, пошуку нових талантів, мотивації та 

професійного розвитку уже наявних працівників. HR-менеджмент – 

надзвичайно актуальна тема у ІТ галузі, оскільки персонал компанії є 

основним ресурсом, що забезпечує конкурентоспроможність на ринку. 

Внаслідок застосування особливостей та технологій HR-менеджменту у 

IT-сфері виникають нові підходи та інструменти до управління 

персоналом, що підвищує ефективність роботи та допомагає досягати 

цілей компанії. 

II. Виклад основного матеріалу 
HR-менеджмент – відносно нова сфера на ринку праці, яка дослівно 

розшифровується як “human resources management” тобто “управління 

людськими ресурсами”. Фахівець працює зі знаннями, навичками, 

вміннями співробітників компанії – вибудовує таку схему трудових 

відносин, при яких найкраще розкривається потенціал кожного 

працівника. Фокусуючи увагу не над окремо взятою ситуацією, а в  
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рамках глобальних цілей компанії. Розглянемо професійні знання, які 

потрібні HR-менеджеру для роботи в IT-компанії:  

1. Досвід роботи в технічній сфері або технічні знання.  

2. Розуміння специфіки ІТ ринку, циклу розробки ПЗ та інших 

особливостей роботи у даній галузі. Потрібно постійно підвищувати свої 

знання в технічній сфері і не відставати від сучасних тенденцій та 

інновацій.  

3. Рівень знань англійської мови – Intermediate і вище. У сфері 

інформаційних технологій більша частина літератури та термінології – 

використовується англійською мовою, тому базове знання мови є 

необхідним для усіх працівників цієї галузі та допоможе швидше 

ознайомитись із необхідними питаннями. 

Основною проблематикою роботи HR-менеджера є велика 

трудомісткість праці, а саме: безліч завдань, обов’язків та функцій, які 

повинен виконувати фахівець по роботі з персоналом. Зокрема: 

- Спостереження за ринком праці, володіння інформацією про 

ситуацію з кадрами, середню заробітну плату на ринку та інформування 

про це керівництво. 

- Розроблення  і реалізація кадрової стратегії; 

- Пошук нових джерел та методів підбору професійних кадрів; 

- Планування потреб у персоналі найближчим часом та у 

перспективі, створення резерву співробітників;  

- Проведення набору, відбору та оцінки претендентів. Проведення 

співбесід із кандидатами, розуміння якими особистісними та 

професійними якостями повинен володіти претендент на ту чи іншу 

посаду; 

- Знання трудового законодавства, основ ділового спілкування, 

роботи з документами; 

- Складання та оформлення трудових договорів, контрактів та 

угод, формування та облік особових справ співробітників; 

- Розроблення програми з розвитку персоналу, планування ділової 

кар'єри, навчання та підвищення кваліфікації кадрів, а також оцінки 

ефективності навчання. 

- Організація програм стажування, навчання, підвищення 

кваліфікації, атестації працівників, розробка, організація та проведення 

тренінгових, соціальних програм; 

- Мотивація співробітників компанії, знаходження 

індивідуального підходу до них; 

- Здійснення контролю за дотриманням правил внутрішнього 

розпорядку підприємства, прийняття участі у вирішенні трудових 

конфліктів; 
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У зв’язку з великою кількістю функціональних обов’язків та вимогами 

сучасного бізнесу (управління витратами на персонал, забезпечення 

ефективності бізнес-процесів, відповідність законодавчим та 

регуляторним вимогам, підвищення цінності людського капіталу, 

управління талантами, аналіз, візуалізація) для управління кадрами в ІТ-

компаніях широко використовують спеціалізовані системи класу HRM 

(Human Resource Management), до складу яких входять підсистеми для 

ведення штатних розкладів і оргструктур, обліку кадрів, обліку робочого 

часу, розрахунку заробітної плати тощо. Дані системи є 

повнофункціональними і забезпечують автоматизацію основних функцій 

управління персоналом, а також ефективне прийняття управлінських 

рішень, Частка повнофункціональних HRM-систем на ринку засобів 

автоматизації кадрових служб становить 58%, решта систем є 

спеціалізованими і містять автоматизацію тільки одного з блоків функцій 

щодо управління персоналом. Основними іноземними розробниками 

повнофункціональних HRM-систем є: Lawson Software (система Strategic 

Human Capital Management), Oracle (Oracle EBS 12.0 і Oracle PeopleSoft 

9.0), SAP (SAP ERP HCM 6.0), Workday, Agresso, IFS, Infor, Oracle’s JD 

Edwards, Sage Software. Проекти з HRM розроблено й українськими ІТ-

компаніями, серед яких – IQusion, SOFTLINE IT [1, c.120] 

Досить часто в українських IT-компаніях HR-менеджер виконує 

обов’язки рекрутера, а саме - пошук спеціалістів та проведення співбесід. 

Для пошуку фахівців найчастіше використовують три різних канали, 

серед яких є професійні мережі (Linkedin, 23%), особисті рекомендації 

(19%) і корпоративні бази даних (16%). Рідше для пошуку фахівців 

використовують сайти для пошуку роботи, професійні ресурси 

розробників Github, DOU, Habrahabr (15%) і соціальні мережі (11,5%) [2] 

Висновки 
Проаналізувавши особливості роботи з персоналом у сфері 

інформаційних технологій, можемо зробити висновки, що успішний 

розвиток компанії напряму залежить від рівня кваліфікації працівників, 

їх мотивації та соціально-психологічного клімату на підприємстві. Тому 

питання роботи з людськими ресурсами у цій сфері є першочерговим. 

Окрім того, в умовах конкуренції та боротьби за кваліфікованих й 

талановитих працівників, провідним компаніям необхідна особлива 

кадрова політика задля залучення та утримання таких спеціалістів. 
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In the modern market conditions of Ukraine, enterprises are forced refocus your 

attention on finding ways to retain customers and increasing their loyalty. This 

determines the use by companies relationships that focus on building shared value 

with everyone individual consumer. The theses consider the existing relationships 

and interaction between the client and the employee of the postal and logistics sector, 

as well as what regulates the relationship between them.  

Ключові слова – управління, клієнт, взаємовідносини, клієнтоорієнтований 

підхід, поштово-логістичні послуги.    

I. Вступ  
В ринкових умовах кожна компанія націлена на отримання прибутку, 

адже він є головним джерелом розвитку компанії. На сучасному етапі  

забезпечити додатковий прибуток та ефективний розвиток компанії 

можна при правильній взаємодії з клієнтами. Надаючи якісні послуги та 

товари, забезпечуючи комфортні умови співпраці з клієнтом, 

враховуючи інтереси потенційних споживачів, компанія отримує 

перевагу на ринку.  Саме тому потрібно формувати і керувати 

взаємовідносинами з клієнтами, встановлювати та підтримувати якісний 

зв'язок з ними, вивчати проблеми і потреби клієнтів, підвищувати якість 

обслуговування [1].  

З точки зору психології, взаємовідносини - це зв'язки і відносини, що 

існують між людьми і переживаються ними в певних соціальних групах. 

https://dou.ua/forums/topic/11323/
mailto:svitlana.pryima@lnu.edu.ua
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Вони не створюються в результаті однієї зустрічі або одного дзвінка, 

вони створюються в послідовності контактів. Відомий маркетолог І. Ман 

це називає «ланцюгом контактних точок» [2]. Співпраця (контактні 

точки) з клієнтом має відбуватися на кожному етапі покупки або наданні 

послуг через комунікацію з клієнтом різними способами, рекламу, веб-

сайти, соціальні мережі.    

II. Взаємовідносини з клієнтами у поштово-логістичній 
сфері 

У будь-якій сфері обслуговування, а також, і у поштово-логістичній, 

велику роль щодо якості обслуговування відіграє взаємодія працівника 

компанії та клієнта. Прибутковий бізнес - це задоволені лояльні клієнти.  

До основних засад клієнтоорієнтованого підходу у поштово-

логістичній сфері можна віднести також готовність персоналу до 

задоволення потреб клієнта: забезпечення якості обслуговування, 

використання індивідуального підходу до клієнта [3]. 

Трудові відносини персоналу операторів поштово-логістичніх послуг 

регулюються законодавством України про працю та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. До персоналу оператора належать 

його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв'язку. Всі 

оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються 

рівними правами і виконують однакові обов'язки відповідно до 

законодавства України, крім виключних прав і обов'язків національного 

оператора, визначених цим Законом. 

Оператори забезпечують доступ користувачів до інформації про 

тарифи, правила надання послуг поштового зв'язку, строки пересилання 

поштових відправлень, режими роботи об'єктів поштового зв'язку, 

заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед 

користувачами тощо. За порушення законодавства у сфері надання 

послуг поштового зв'язку оператори несуть відповідальність згідно із 

законами України. 

Розглянемо три найпопулярніші компанії у пооштово-логістичній 

сфері в Україні у напрямку формування взаємозвязку з клієнтами: Нова 

Пошта, УкрПошта, Meest. Кожна з цих компаній вже роками працює та 

відома на українському ринку. Усі команії мають свій кодекс 

корпоративної етики, а отже,  і налагодженнні взаємовідносини з 

клієнтами. 

«Нова Пошта». Фірма працює 19 років на ринку України. За цей період 

відкрилось 6048 відділень по Україні. Це говорить про потребу 

суспільства у послугах швидкої доставки від “Нової Пошти”. Фірма 

позиціонує себе як “доставка майбутнього”. Цінності компанії [4]:  
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- Клієнт. «Ми завжди ретельно і пунктуально виконуємо дані клієнтам 

обіцянки. Ми реагуємо на будь-яку їхню потребу – для нас природньо 

допомагати»; 

- Технології. «Наші технології дозволяють нам мати ефективні і 

безпечні виробничі процеси, які ми прагнемо максимально 

автоматизувати та роботизувати»; 

- Персонал. «Люди в «НОВА ПОШТА» надійні, високопрофесійні, 

небайдужі, спрямовані вперед»; 

- Ефективність. «Лише синергія трьох цінностей Клієнт-Персонал-

Технології забезпечує прибуток». 

Клієнтоорієнтований підхід передбачено при наданні послуг 

корпоративним та приватним клієнтам. Для корпоративних клієнтів: це 

спеціальні продукти та додаткові послуги, що враховують галузеву 

специфіку кожного клієнта, наприклад, доставка товарів у мережевий 

рітейл. Компанія має великий досвід розробки індивідуальних 

логістичних рішень для різних сегментів бізнесу. 

Для приватних клієнтів передбачені такі додаткові послуги: зберігання, 

доставка в часові інтервали, зворотна доставка документів, 

переадресування, підйом на поверх, пакування, пункт передачі, надійна 

покупка, повернення. 

«Укрпошта» – «головна пошта країни»! [5] Саме так позиціонує себе 

підприємство, яке працює з 1994 року на ринку. Напрямок розвитку 

компанії -  побудувати компанію, яка спрощує життя кожного клієнта та 

сприяє успіху бізнесу, працівників та акціонерів. Цінності компанії: 

- «Успіх — це круто»; 

- «Зміни — це необхідність. Ми усвідомлюємо важливість нововведень 

і готові постійно розвиватися, щоб відповідати вимогам часу та потребам 

клієнтів»; 

- «Бути чесним — легко Для нас неприйнятні крадіжки й корупція на 

всіх її рівнях. Ми цінуємо довіру колег, клієнтів та партнерів і робимо 

все, щоб її виправдовувати»; 

- «Простота — це наш вибір Ми хочемо бути простими в спілкуванні, 

продуктах і сервісах. Тому прибираємо зайве, залишаючи тільки те, що 

потрібно клієнту»; 

- «Команда — це ми» 

На сьогодні існує 11 000 відділень Укрпошти по Україні, що на 4952 

точки більше ніж у “Нової Пошти”.  

За останні роки Укрпошта демонструє стабільний ріст обсягів бізнесу 

та доходів. За останні 5 років національний поштовий оператор збільшив 

чистий дохід удвічі із середнім щорічним приростом 19% [6].  Основним 

фактором такого зростання стало збільшення обсягів по ключових 
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напрямкам бізнесу: розширення поштових послуг, фінансових послуг, 

онлайн-сервісів, персоналізованих продуктів «Власної марки», тощо.  

«Meest» - міжнародна поштово-логістична група з українським 

корінням [7]. Meest – міжнародна група компаній, яка з 1989 р. надає 

поштово-логістичні послуги у 20 країнах світу. Компанія керується 

такими принципами: 

 уважність до потреб клієнта; 

 обережність в обробці кожного відправлення; 

 економність у ставленні до часу та грошей замовника.  

Компанія використовує адаптовані під бізнес-процеси клієнта 

логістичні рішення, які передбачають: зручний час забору товарних 

партій,  складські операції зі зберігання сортування, комплектації і 

подальшої доставки товарних партій, комфортні терміни доставки, 

індивідуальний підхід в ціноутворенні/тарифах, додаткові цінові рішення 

на разові/нерегулярні відправки, супровід персонального сервіс-

менеджера, сейлз-менеджера. 

В Україні група компаній Meest представлена поштово-логістичним 

оператором Meest Express, який з 2005 року надає послуги адресної 

доставки відправлень та активно розвиває свою мережу пунктів видачі 

посилок та міжнародним поштовим оператором СП «Росан» – членом 

Всесвітнього поштового союзу, що працює з усіма поштами світу і є 

визнаним лідером за кількістю входження міжнародних посилок в 

Україну. 

Висновок 
Поштово-логістична сфера в Україні представлена багатьма 

компаніями, але не кожна з них має в однаковій мірі на першому місці 

мету – клієнтоорієнтований підхід. Кожна з описаних нами служб 

доставки має як плюси, так і мінуси. Але не зважаючи на це, прагнення 

компаній до покращення взаємовідносин з потенційними покупцями їх 

продукту, дасть у майбутньому їм лише хороший результат. 
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The concept of Industry 4.0 as one of the new ways of developing the information 

economy. Industry 4.0 allows to develop the company's activities to ensure the highest 

efficiency, productivity, profitability. It is determined that the model innovative 

technologies for optimization, automation and informatization of business processes. 

Аll stages of product creation are connected by a single digital ecosystem in  

Industry 4.0. 
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штучний інтелект, цифровізація, Інтернет речей, екосистема. 

I. Загальна характеристика моделі Industry 4.0 
Індустрія 4.0 (Industry 4.0) або ж як її ще називають „Четверта 

промислова революціяˮ виникла в межах національних стратегій у 

Німеччині в 1980-х роках. Robert Bosch GmbH та Acatech запропонували 

термін Industry 4.0 для позначення стратегії високих технологій 

Федерального уряду Німеччини. У 2011 році Індустрія 4.0 була 

презентована міжнародному співтовариству на промисловій виставці в 

Ганновері, де уряд Німеччини поставив за мету розширити застосування 
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інформаційних технологій у виробництві. Саме з цієї презентації 

розпочалося розуміння стратегії на глобальному рівні. 

Вважається, що зараз ми живемо в епоху завершення третьої революції 

– цифрової, яка бере початок в другій половині минулого століття. Мета 

третьої революції полягала в розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, автоматизаціі та роботизаціі виробничих процесів. 

Індустрія 4.0 у сучасних умовах дає змогу збирати та аналізувати дані 

швидше та ефективніше, забезпечуючи при цьому виробництво 

якісніших товарів за нижчих витрат. Це дає змогу підвищити 

продуктивність виробництва, сприяє зростанню промисловості та змінює 

профіль робочої сили, внаслідок чого посилюється 

конкурентоспроможність підприємств та країн [5].  

Відмінною рисою Індустрії 4.0 є повна автоматизація виробництва. 

Вона забезпечує можливість оперативного, у режимі реального часу, 

реагування на зміни, що відбуваються у системі та зовнішньому 

середовищі. Здійснюється це на основі створення здатної до 

самонавчання та самовдосконалення цифрової копії об'єкту управління. 

Цифровий двійник становить підґрунтя для поєднання фізичних 

складових виробничої системи [3]. 

II. Основні інновації в Industry 4.0 
Фахівці виділяють кілька базових напрямків у Індустрії 4.0, 

впровадження яких мають радикальні революційні зміни. 

1. Інтернет речей (Internet of Things, IoT), дає змогу використання 

Інтернету для обміну інформацією між людьми, між машинами, 

датчиками, смартфонами, пристроями. З’єднуючи ці підключені 

пристрої, можна отримати інформацію про них, а після її аналізу 

запустити дію на виконання конкретного завдання.  

Одним із різновидів IoT є промисловий (індустріальний) інтернет речей 

(Industrial Internet of Things, IIoT), призначений для повної автоматизації 

виробництв. Найуспішніша автоматизація виробничих процесів  це 

коли усі можливі операції здійснюють машини, при цьому працівники 

зобов’язані проводити систематичний контроль роботи машин і при 

необхідності вносити зміни. 

Прикладами найбільш застосованих систем IoT є розумні системи 

безпеки будинку (Smart home security systems), обладнання для 

автономного землеробства (Autonomous farming equipment), переносні 

системи моніторингу здоров’я (Wearable health monitors), розумне 

заводське обладнання (Smart factory equipment), бездротові 

інвентаризатори (Wireless inventory trackers), надшвидкісний 

бездротовий Інтернет (Ultra-high speed wireless internet), біометричні 
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сканери для кібербезпеки (Biometric cybersecurity scanners), відстеження 

контейнерів та логістики (Shipping container and logistics tracking) [6]. 

2. Аналітика великих даних (Data Driven Decision) чи Великі дані (Big 

data) і поширення хмарних обчислень (Сloudcomputing). Величезні 

обсяги інформації ефективно обробляються лише комп'ютерами із 

застосуванням хмарних обчислень і технологій штучного інтелекту 

(Artificial Intelligence).  

Сутність аналітики великих даних в обробці даних і поданні цієї 

інформації працівникам в зручній для сприйняття, аналізу й ухвалення 

рішення формі. Хмарні обчислення застосовують для забезпечення 

зручного мережевого доступу за запитом до спільного пулу 

конфігурованих обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, 

сховищ, додатків та послуг), які можна швидко забезпечити та випустити 

з мінімальними зусиллями з боку управління або з мінімальною 

взаємодією з постачальником послуг [6]. 

Під технологіями штучного інтелекту розуміється здатність цифрового 

комп’ютера або керованого комп’ютером робота виконувати завдання, 

пов’язані з діяльністю людей. Artificial Intelligence застосовують до тих 

проектів, які наділені інтелектуальними процесами людини (міркування, 

узагальнення, аналіз і порівняння з минулим досвідом та інше). 

Виробництво роботів чи розумних помічників, віртуальних агентів 

бронювання подорожей, моніторинг соціальних мереж, інструмент чату 

між командами, розмовний маркетинг-бот та інструменти обробки 

природних мов (NLP) є прикладами реалізації проектів з використанням 

штучного інтелекту. 

3. Кіберфізична система (Cyber-Physical System − CPS), у якій за 

допомогою комп’ютерних алгоритмів здійснюється управління або 

контроль процесів. 

Кіберфізичні системи створюють віртуальні копії об'єктів фізичного 

світу, контролюють фізичні процеси і приймають децентралізовані 

рішення. Вони здатні об'єднуватися в одну мережу, взаємодіяти в режимі 

реального часу, самоналагоджуватися і самонавчатися. Важливу роль 

відіграють інтернет-технології, що забезпечують комунікації між 

персоналом та машинами. Підприємства виробляють продукцію 

відповідно до вимог індивідуального замовника, оптимізуючи 

собівартість виробництва [2]. 

4. Складні інформаційні системи, відкриті для використання 

клієнтами і партнерами. Тобто розробка цифрових платформ і систем для 

управління бізнес-процесами, для інтеграції інтернету речей в фізичні 

бізнес-процеси, для аналізу і прогнозування стану обладнання. 
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5. Цифрові екосистеми  системи, що складаються з фізичних об'єктів, 

програмних систем і керуючих контролерів, що дозволяють уявити таке 

утворення як єдине ціле. Цей напрямок впровадження Індустрії 4.0 теж 

використовує технології IIoT. 

Однією з таких екосистем є Smart Factory, тобто створення 

високоцифрованого виробництва, у якому збір та передача даних 

відбувається через підключені машини, пристрої та виробничі системи.  

Функція розумних фабрик у серійному випуску виробів, за умови 

збереження максимальної гнучкості виробництва через високий рівень 

автоматизації і роботизації підприємства. Smart Factory використовує 

Технологію Промислового Інтернету Речей (IIoT) для налагодження  

міжмашинної взаємодії обладнання. Інформація, яка надходить від 

датчиків компонентів обладнання і автоматизованих систем управління 

піддається обробці технології великих даних (Big Data).Також побудова 

розумних заводів передбачає впровадження виробничими компаніями 

таких технологій, як штучний інтелект, робототехніка, аналітика. 

Виробничі активи підприємства, забезпеченого датчиками і засобами 

зв'язку, що працюють по протоколу IPv6, здатні випускати продукцію 

майже (або зовсім) без участі людини [2]. 

Сформована таким чином «Розумна фабрика» набуває властивостей 

кіберфізичної системи, що спирається на програмно-інтенсивні вироб-

ничі комплекси, які, завдяки підключенню до інтернету, виявляються 

здатними взаємодіяти між собою та зовнішнім середовищем [3]. 

Virtual Factory (віртуальна фабрика) є вдосконаленою інновацією, яка 

являє в собі мережу цифрових і розумних фабрик. Мережа таких фабрик 

містить включених постачальників матеріалів, компонентів і послуг. 

Висновок 
Використання концепції Inductry 4.0 забезпечує автоматизацію 

виробництва через застосування штучного інтелекту, аналітики великих 

даних, поширення хмарних обчислень, використання Інтернету речей. В 

основі моделі Industry 4.0 є комплексна цифровізація всіх процесів по 

створенню певного товару, від формування ідеї до виробництва та 

забезпечення роботи в процесі експлуатації. 

Smart Factory і Virtual Factory забезпечують розробку й використання 

віртуальної моделі всіх організаційних, технологічних, логістичних та 

інших процесів. За допомогою цієї розробки мобільних платформ для 

працівників підтримується принцип створення єдиного інформаційного 

каналу в компанії. SmartFactory слугує для побудови розумного підпри-

ємства з максимальною діджиталізацією процесів, таких як делегування 

повноважень, документообіг, контроль за процесами, виконання завдань. 
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Результат індустрії 4.0 полягає у скороченні часу виробничого процесу, 

зменшенні кількості працівників, які безпосередньо відповідальні за 

деякий процес, оптимізації бізнес-процесів. 
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Ключові слова – навчальний процес, вдосконалення управління, 

інформатизація управління, інформаційно-аналітичне забезпечення, освітні 

технології, управління навчальним процесом. 

І. Вступ 
Цифровізація та інформатизація економіки України зумовили 

необхідність модернізації усіх галузей, зокрема і системи освіти. 

Впроваджуючи інноваційні розробки, активно використовуючи наукові 

досягнення та сучасні інформаційно-комунікаційні технології у своїй 

діяльності, заклади освіти виконуюють роль рушійної сили для 

реформування та інноваційного розвитку освітньої сфери. 

Інноваційний шлях розвитку освітньої галузі в Україні зумовив 

необхідність впровадження ефективних механізмів управління 

закладами освіти, впровадження технологій систематичного моніторингу 

якості освіти. Саме тому, особливої актуальності набувають питання 

вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

навчальним процесом у закладах вищої освіти. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Важливим завданням сучасної освіти є максимальна відповідність 

запитам суспільства та тенденціям його розвитку. Однак доволі складно 

виявити ці тенденції в процесі прийняття управлінських рішень в умовах 

активного розвитку інформаційного суспільства та інтелектуалізації 

світової економіки. 

Науково-технологічна й економічна багатоукладність сучасної України 

об’єктивно розширює поняття наукових пріоритетів і тим самим 

можливості участі науково-технічної інтелігенції у вирішенні актуальних 

проблем за підтримки держави. У цей час у якості пріоритетів доцільно 

використовувати найбільш просунуті в Україні й світі новітні напрямки 

науки, техніки, технології, ті галузі, які тісно пов’язані із задоволенням 

життєво важливих поточних потреб суспільства, необхідні для 

подолання кризи й стабілізації економіки й соціальної сфери; наукові й 

науково-технічні напрямки, результати яких є або можуть стати 

соціальною й матеріальною базою розвитку ринкової економіки [1, 

С.337-338]. 

Серед пріоритетних напрямів підвищення якості національної освіти 

варто особливу увагу звернути на впроваження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують удосконалення 

освітнього процесу. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління в сучасних умовах 

можна визначити як комплекс організаційних, правових, технічних і 
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технологічних заходів, засобів та методів, котрі забезпечують в процесі 

управління і функціонування системи інформаційні зв'язки її елементів 

шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і знань 

[2]. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління навчальним 

процесом у закладах вищої освіти є доволі складним інтегральним 

явищем, яке характерзується методологічним, організаційним, ціннісно-

нормативним, проблемноорієнтованим кадровим та інформаційно-

технологічним аспектами.  
Умовами ефективного інформаційного забезпечення управління 

навчальним процесом можна вважати: теоретичне обґрунтування та 

розробку цілісної моделі інформаційного супроводу управління, що 

забезпечить поточне регулювання функціонування та розвитку закладу 

вищої освіти на основі освітнього моніторингу; розробку цілей і змісту 

функцій основних моделей інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління навчальним процесом; визначення науково-організаційних 

умов для створення чіткого механізму збору, збереження й обробки 

необхідної управлінської інформації та здійснення оперативного 

зворотного зв’язку в єдиному управлінському циклі; відповідну 

підготовки учасників даного процесу, спрямовану на підтримку 

саморозвитку, а також на корекційну, адресну й індивідуально-

орієнтовану роботу з безпосередніми його виконавцями. 

Першочерговими завданнями вдосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення управління навчальним процесом у закладах 

вищої освіти України в умовах інформаційної економіки є: 

‑ створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління навчальним процесом, елементами якої є консолідована 

внутрішня і зовнішня інформація структурних підрозділів ЗВО; 

‑ визначення критеріїв ефективності системи інформаційно-

аналітичного забезпечення управління навчальним процесом; 

‑ розробка та впровадження ієрархічної моделі інформаційно-

аналітичного забезпечення управління навчальним процесом як єдиного 

середовища з розвинутою комунікаційною інфраструктурою; 

‑ оптимізація системи внутрішньої комунікації структурних 

підрозділів для ефективного інформаційно-аналітичного супроводу 

прийняття управлінських рішень у процесі управління навчальним 

процесом; 

‑ розробка та впровадження технологій консолідації інформаційних 

ресурсів для забезпечення підвищення якості освітнього процесу та 

ефективності функціонування закладу вищої освіти як науково-

освітнього комплексу. 
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Інформатизації потребує і процес планування управління навчальним 

процесом у закладах вищої освіти. Погоджуємось з твердженням 

Вербовського І.А., що позитивні результати інформатизації управління 

плануванням освітнього процесу закладу вищої освіти можна отримати 

за умови поєднання зусиль керівника як генератора управлінських 

рішень, професорсько-викладацького та загально університетського 

колективу як організатора освітнього процесу, навчальнометодичного 

забезпечення, нормативної документації як джерела інформації та 

комп’ютерних засобів і технологій, як інструментарію роботи з 

інформацією [3]. 

Процес інтеграції освітньої системи України в європейський освітній 

простір зумовив необхідність реформування підходів до управління 

навчальним процесом у закладах освіти. За таких умов активно 

розробляються та впроваджуються інноваційні освітні системи і 

технології, які визначаються конкурентоспроможність та престиж 

закладу освіти забезпечуючи ефективність та результативність його 

діяльності. Завдяки технологічному підходу до управління навчальним 

процесом у закладах вищої освіти підвищується вмотивованість до 

навчання учасників, відстежується зв’язок навчального матеріалу із 

реальними викликами суспільства.  

Висновок 
Отже, з метою удосконалення інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління навчальним процесом у закладах вищої освіти 

України в умовах інформаційної економіки та суспільства знань 

необхідно систематично досліджувати основні тенденції, проблеми і 

перспективи цього процесу в закладах вищої освіти як національних, так 

і закордонних.  

Інформаційні-аналітичні системи закладу вищої освіти України 

повинні відповідати сучасним потребам інформаційного суспільства, 

стану розвитку технологій, освітнім стандартам і сприяти формуванню 

інформаційно-комунікаційних компетентностей всіх учасників 

освітнього процесу. 

Література 
1. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна 

монографія / За заг. редакцією Г.Л. Єфремової. Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2020, 444 с. URL: 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/14608/1/MonPaluch.pdf 



V Міжнародна науково-практична конференція 

170 

  

2. https://iueo.npu.edu.ua/tsentr-naukovykh-doslidzhen/276-laboratoriia-

informatsiyno-analitychne-zabezpechennya-upravlinnya-vyshchym-navchalnym-

zakladom  

3. Вербовський І.А. Модель інформатизації управління плануванням освітнього 

процесу у закладі вищої освіти. Теорія та методика управління освітою, 

2019, Т.1 (22). URL: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22Вербовс_

кий.pdf 

 

 

Методи підбору та відбору персоналу на 

підприємстві 

Василь Приймак1, Вікторія Москальчук2 

1. Кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний 

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

E-mail: vasyl.pryymak@lnu.edu.ua 

2. Кафедра інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний 

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

E-mail: Viktoriia.Moskalchuk@lnu.edu.ua 

The work examines the methods of recruitment and selection of personnel. 

Emphasis is placed on computer models and the following methods of personnel 

selection management. 

Ключові слова – підбір персоналу, відбір персоналу, кандидати, методи відбору 

персоналу, співбесіда, тестування, комп'ютерні моделі, підприємства. 

І. Вступ 
На сьогоднішній день людина займає важливе місце в механізмі 

управління будь яким процесом, вона є не тільки найважливішим 

елементом виробничого процесу на підприємстві, а й головним 

стратегічним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі. У процесі 

діяльності будь якої організації чи підприємства перше місце займає 

система управління персоналом, або менеджмент персоналу. Процеси 

найму персоналу є найбільш важливою складовою частиною управління 

підбору та відбору кадрів. Проблема оптимального підбору кадрів є 

актуальною для будь-якого підприємства. Технологічний прогрес зараз 

все більше спонукає нас до формування нових розумних запитів, виникає 

все більше потреб, створення нових методів до управління персоналом 

підбору і відбору кадрів.  
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ІІ. Виклад основного матеріалу 
Підбір персоналу це один з етапів системи управління персоналом. 

Підбір персоналу це система заходів, передбачених організацією для 

залучення працівників, що володіють необхідними професійними 

навичками та моральними якостями, здатних виконувати на виробництві 

всі посадові обов'язки [1].  

Відбір персоналу - це процес вивчення психологічних і професійних 

якостей працівників, вибору кваліфікованих спеціалістів придатних 

кандидатів, найбільш здібних із числа претендентів. Основне завдання 

відбору - знайти такого співробітника, який зможе вирішити поставлені 

перед ним завдання, внести свій внесок у досягнення стратегічної мети 

бізнесу [2]. 

Кожна організація в той чи інший період своєї роботи починає 

відчувати потребу в залученні додаткових працівників чи оновленні 

існуючих кадрів. Часто є ситуація при якій кандидатів на посади існує 

достатньо, але реально заповнити вакансію не просто, адже потрібно 

правильно підібрати персонал. 

Основними передумовами для набору нових працівників можуть бути: 

розширення бізнесу; звільнення працівників за власним бажанням; зміни 

в системі управління; звільнення працівників, через неналежне 

виконання своїх обов'язків; сезонність [3]. 

Підбір та наймання персоналу включає в себе: проведення співбесід, 

тестів, анкетування для виявлення інтелектуального рівня, 

професіоналізму та інших необхідних якостей претендента. Щоб знайти 

працівника потрібно звертатися до таких джерел, як засоби масової 

інформації, служби зайнятості, власного підприємства, пошуку в 

навчальних закладах, анкетних даних претендентів кадрового 

підприємства.  

Першою стадією відбору персоналу є попередній відбір, він 

здійснюється менеджером з персоналу на основі аналізу анкети чи 

резюме. При наявності великої кількості претендентів використовують 

комп’ютерну обробку даних. 

Друга стадія відбору персоналу - проведення первинної співбесіди, 

мета якої ознайомитися з претендентом, визначити його здатність до 

виконання майбутньої роботи. 

Відбіркова співбесіда (інтерв'ю) основною метою якої є одержання 

відповіді на запитання, а також чи претендент зацікавлений у даній 

роботі і чи здатний він її виконувати. 

Завершальним етапом процесу відбору персоналу оцінка претендента 

– виявлення його потенціалу, можливості адаптуватися до роботи в будь 

якому колективі. Зазвичай експертами проводиться робота з визначення 
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наявності якостей у кандидатів на вакантну посаду і ступеня володіння 

ними кожним кандидатом за кожною якістю [4]. 

Не менш важливо ознайомитися також із сучасними методами підбору 

персоналу (Рис.1). Для кожного підприємства є оптимальними саме ті 

методи підбору персоналу, які пристосовуються до його умов. Найбільш 

дієвим способом відбору персоналу із зовнішніх джерел є рекрутинг і 

прямий пошук за заздалегідь складеним профілем майбутнього 

претендента.  

 
Рис. 1 Сучасні методи підбору персоналу  

 

 Рекрутинг — це процес пошуку і відбору фахівців відповідно до 

потреб підприємства. Цифровий рекрутинг – це використання соціальних 

мереж, які поступово із засобу для комунікації з друзями і знайомими 

перетворюються в рекламний майданчик. Скринінг — це швидкий відбір 

претендентів виключно за формальними ознаками: освіта, вік, стать, 

приблизний досвід роботи, навички і уміння. Аутплейсмент — послуга, 

що передбачає працевлаштування персоналу, звільненого з підпри-

ємства-замовника відповідно до чітко встановлених термінів і з певними 

умовами. Пошук талантів— відносно новий, але позитивно зареко-

мендувавши себе напрямок підбору персоналу, який полягає в тому, що 

ведеться цілеспрямований пошук перспективних і цікавих людей [5]. 

Для відбору найкращих кандидатів часто користуються різними 

методами від найпростішого порівняння до більш складних 

комп'ютерних моделей. Абсолютно очевидно необхідність якісного 

підбору персоналу, адже це безпосередньо може впливати на прибуток 

підприємства, може вплинути і один неправильно підібраний претендент, 

тому до кандидатів застосовують добре побудовану організацію 

проведення набору та перевірені методи. 
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Комп'ютерні моделі - це набір математичних формул, які дозволяють 

одночасно використовувати тестування, методи співбесіди, експертних 

оцінок, нормативів та інформацію про зміну чинників, що впливають на 

якісний та кількісний склад пошуку персоналу. Комп'ютерні моделі 

мають можливість надавати швидку оцінку і підбір кандидатів на 

визначенні посади. Комп'ютерні моделі – метод, що вимагає спеціальних 

знань, вміння для використання, тому його доцільно використовувати у 

великих підприємствах [1].  

Висновок 
Виходячи із зазначеного вище можна зробити такі висновки, що  

якісний підбір і відбір персоналу - це один з найважливіших етапів для 

будь якого підприємства чи організації. Засадою успішного 

працевлаштування на будь якому підприємстві є чітко складений план 

усіх необхідних дій, вибір оптимального методу підбору персоналу, 

створення експертної групи для оцінення претендентів, також слід чітко 

з’ясувати хто вам потрібен, на яку посаду, чим він має займатися.  

Серед найбільш перспективних методів формування трудового 

колективу доцільно виділити  методи створення комп'ютерних моделей, 

вони швидко і якісно допоможуть знайти хороших претендентів. Вдалий 

менеджмент персоналу визначається ефективністю використання 

трудових ресурсів за допомогою яких реалізуються поставлені цілі, що є 

основною метою підприємства.  
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The article is devoted to the study of strategic financial planning in the conditions 

of modern challenges and threats. The essence of strategic financial planning is 

studied and a new interpretation of it is proposed. Approaches to the development of 

the company's financial strategy are analyzed, in particular, with the use of modern 
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В умовах посилення глобалізації та інтеграції світогосподарських 

процесів, виникає необхідність розроблення стратегії довготривалого 

розвитку вітчизняних підприємств, особливо, в період інтеграції України 

в Європейський Союз та світове співтовариство.  

Водночас висока нестабільність політичного та фінансово-

економічного середовища в країні, складність конкурентних відносин на 

міжнародному ринку, постійна трансформація внутрішніх процесів 

підприємств створюють передумови для забезпечення їхньої фінансово-

економічної безпеки. Особливі вимоги щодо функціонування та 

забезпечення стабільного фінансування підприємств зумовлені початком 

широкомасштабного російського вторгнення в Україну. У зв’язку із цим, 

суб’єкти господарювання повинні забезпечити перспективу свого 

виживання і розвитку на основі стратегічного управління та планування, 

одним із найважливіших компонентів яких є процеси формування та 

реалізації стратегічного фінансового планування. Також важливу роль 

для кожного з них відіграє впровадження інновацій та інноваційних 

процесів, які розглядаються як один із способів підвищення їхньої 

конкурентоспроможності. 

Вагомий внесок у розвиток теорії та практики стратегічного 

фінансового планування підприємств зробили такі вітчизняні науковці: 

О. Г. Біла, І. О. Бланк, В. Ю. Бодаковський, О. М. Гончаренко,               М. 
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П. Денисенко, Я. Б. Дропа, І. В. Зятковський, О. А. Кириченко,          І. А. 

Ломачинська, Г. О. Партин, А. М. Поддєрьогін,      В. П. Савчук,    Г. В. 

Ситник, С. М.Тесля та ін.  

Дослідивши розмаїття поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на 

визначення стратегічного фінансового планування, ми розуміємо це 

поняття як сукупність розроблених фінансових планів, які визначають 

фінансово-господарську діяльність підприємства на довготривалу 

перспективу та забезпечують реалізацію його стратегічних цілей.  

Сучасні виклики та загрози, а також можливості в діяльності 

підприємства у процесі стратегічного фінансового планування доцільно 

оцінювати за допомогою інноваційних методів, зокрема, за допомогою 

SWOT-аналізу. Він дає змогу керівним органам не тільки дослідити 

можливості і загрози зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта, 

а й визначити ймовірний вплив цих можливостей й загроз на результати 

діяльності, а саме: дослідити інноваційні і технологічні можливості, 

забезпечити формування ефективної методики планування, здійснити 

аналіз перспектив господарської діяльності у контексті стратегічного 

фінансового планування. Однак підприємства не завжди мають змогу 

повністю контролювати свою фінансово-господарську діяльність, а 

також бути гнучкими до змін середовища господарювання. Тому з метою 

раціонального і ефективного управління фінансовим станом 

підприємства та усунення проблем, важливо впроваджувати й інші 

інноваційні методи стратегічного фінансового планування. 

Французькими науковцями Ж. Франшоном та І. Романе було 

запропоновано методику розробки фінансової стратегії, яка заснована на 

побудові фінансової матриці. В основі цієї моделі є розрахунок трьох 

основних показників: результату господарської діяльності (РГД), 

результат фінансової діяльності (РФД), результату фінансово-

господарської діяльності (РФГД). На підставі розрахунку цих показників 

формується матриця фінансових стратегій підприємства, в якій по 

горизонталі  відкладаються  значення  РФД,  по вертикалі – РГД. Сама ж 

матриця складається з 9 квадрантів, кожен з яких характеризує ту чи іншу 

фінансову стратегію фірми (рис. 1):  

 над діагоналлю АВ – зона успіхів – зона позитивних значень 

аналітичних показників; 

 під діагоналлю АВ – зона дефіцитів – зона негативних значень 

аналітичних показників; 

 по горизонталі РФД пов’язаний зі зростанням залучення коштів 

фірмою; 

 по вертикалі РГД пов’язаний із реалізацією суб’єкта 

господарювання інвестиційного проєкту; 
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 квадранти  4,  8,  5  пов’язані  зі  створенням ліквідних засобів 

фірмою (деякий надлишок обігових коштів); 

 квадранти 7, 6, 9 пов’язані зі споживанням ліквідних коштів фірмою 

(дефіцит обігових коштів) [3] 

 

 
Рис. 1. Матриця фінансових стратегій Ж. Франшона та І. Романе, [3] 

 

За допомогою запропонованої методики можна оцінити фінансовий 

стан та стратегічну фінансову діяльність суб’єкта господарювання 

загалом. Комплексний матричний аналіз дозволяє оцінити фінансову 

стратегію підприємства виявити можливі її зміни. Використовуючи дану 

матрицю, керівні органи мають змогу приймати ефективні рішення щодо 

використання наявних фінансових ресурсів, спрямованих на досягнення 

стратегічних фінансових цілей. Дану методику можна використовувати 

також для визначення головної сфери фінансового розвитку та зміни 

фінансової стратегії у результаті зміни параметрів функціонування 

підприємства.  

Проте дана матриця фінансових стратегій має низку недоліків: 

 під час виявлення  відповідного  квадранту  матриці  фінансовий  

аналітик приймає рішення згідно з власною думкою, що має 

суб’єктивний характер і може бути хибним;  

 матриця не враховує галузевої  специфіки  діяльності  підприємства,  

що  знижує  достовірність результатів її використання, а тому необхідно 

аналізувати формування фінансової стратегії  за  декількома  напрямами,  

щоб  запобігти можливим  неточностям [1].  
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Загалом матриця має багато переваг серед інших стратегічних методів. 

З її допомогою можна не тільки оцінити поточну фінансову стратегію, 

але й допомогти проаналізувати діяльність у рамках стратегічного 

фінансового планування. Однак, щоб комплексно здійснити аналіз 

фінансової діяльності підприємства, потрібно використовувати всі наявні 

засоби стратегічного менеджменту. 

В умовах сьогодення набувають популярності впровадження 

автоматизованих систем управління класу ERP. ERP-система (Enterprise 

Resources Planning – управління ресурсами підприємства)– це 

методологія ефективного планування і управління всіма ресурсами 

підприємства, котрі необхідні для здійснення продаж, виробництва, 

закупівель та обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах 

виробництва, дистрибуції і надання послуг [4]. Таку систему 

впроваджують, здебільшого, для вирішення завдань фінансового 

управління та планування.  

У  практиці  широко  застосовують  програми  COMFAR  (UNIDO),  

Project  Expert  (розробка  компанії «Про-Інвест Консалтинг»), пакети 

компаній  «ІНЕК»  та  «Альт-Інвест» та інші. За неможливості придбання 

спеціального програмного забезпечення відповідна комп’ютерна модель 

може бути реалізована безпосередньо  працівниками   підприємства   в 

середовищі MS Excel [2]. 

Отже,  для забезпечення фінансово-економічної стабільності суб’єктів 

господарювання, необхідно комплексно підійти до процесу 

стратегічного фінансового планування. В умовах сьогодення, з його 

допомогою можна ресурсно забезпечувати виконання прогнозованих 

фінансових цілей операційної та інвестиційної діяльності на засадах 

фінансової стійкості, створювати передумови для отримання чистого 

прибутку в обсязі, достатньому для самоокупності, самофінансування й 

забезпечення розвитку. Оптимізація існуючих бізнес-процесів дасть 

можливість вивільнити  значні  обсяги  фінансових  ресурсів  та  

підвищити  конкурентоспроможність  підприємства  в  умовах  

глобалізації  економіки.  Впровадження  інформаційних  технологій  

дасть  змогу мінімізувати час реагування підприємства на ринкові зміни, 

оперативно виявляти основні недоліки його системи управління та 

враховувати як внутрішні, так і зовнішні фінансові ризики й загрози. 
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The research substantiates that in order to obtain sustainable profits and to be 

successful in the long term, modern companies must use a client-oriented approach 

to their activities. The authors defined the concept of strategy as a dynamic 

component of enterprise activity, which provides a system of goals and measures for 

long-term development and achieving a competitive advantage. The main stages of 

building a client-oriented strategy for the development of the enterprise are analyzed.  
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І. Вступ  
Глобальні виклики та висока конкуренція формують нові вимоги до 

ведення бізнесу. Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку сьогодні 

найважливішого значення набуває вміння підприємств адаптовуватись 

до технологічних, кон'юнктурних та інших змін. Підприємствам 

надзвичайно важко розвивати свій бізнес, оскільки нестабільна ситуація 

на ринку та надзвичайні ситуації в світі змушують багатьох згортати 

підприємницьку діяльність. Для того, щоб не втрачати своїх позицій на 

ринку та мати можливість розвивати свою діяльність є необхідною 

наявність сильної стратегії розвитку. Для отримання стійкого прибутку 

та для того, щоб бути успішним у довгостроковому періоді, сучасні 

компанії повинні використовувати клієнтоорієнований підхід до своєї 

діяльності. 

ІІ. Клієнтоорієнтована стратегія розвитку  
Науково-технічний розвиток та становлення інформаційної економіки 

сприяли більш швидкому та якісному задоволенню потреб споживачів, 

http://eprints.kname.edu.ua/5903/1/103-110.pdf
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зробивши їх більш вимогливими. Саме тому, основною метою сучасних 

підприємств, які бажають залишатися на ринку тривалий час і 

отримувати стабільний прибуток, є задоволення не тільки наявних, але й 

прихованих потреб споживача, про які він сам може не підозрювати, але 

вони обов'язково виникнуть пізніше. Це вимагає ретельного вивчення 

споживачів і надзвичайної передбачливості від виробників, таким чином, 

роблячи клієнтоорієнтованість підприємств не лише новою філософією 

їх діяльності, а й основною стратегією розвитку. 

Застосування клієнтоорієнтованого підходу передбачає такі три 

основні позиції [3]: глибоке розуміння потреб клієнтів; ефективне 

задоволення потреб клієнтів; отримання компанією додаткового 

прибутку за рахунок перших двох позицій. 

Стратегія орієнтації на споживача та передбачення його майбутніх 

потреб на сьогоднішній день є досить популярною практикою компаній. 

Стратегія розвитку підприємства – це динамічна складова діяльності 

підприємства, яка передбачає систему цілей та заходів для 

довгострокового розвитку і досягнення конкурентної переваги. Вона є 

залежною від ситуації на ринку, тому трансформується згідно вимог та 

потреб споживача, а також відповідно до рівня ринкової конкуренції.  

Виявлення можливостей для подальшого розвитку підприємства 

починається з повного аналізу як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища. Запорукою успіху стратегії розвитку підприємства є 

орієнтація на покупців. 

Для побудови якісної стратегії на першому етапі потрібно визначити 

ситуацію на ринку, в якій функціонуватиме підприємство, на другому 

формуються способи дій задля задоволення потреб споживачів при 

різних ринкових становищ, на третьому етапі визначаємося зі 

структурою системи збуту товарів чи послуг [1]. 

При дефіциті продукції чи послуг на ринку, доцільно використовувати 

Value Stream Mapping – візуальне систематизування потоку цінності. Це 

найкращий інструмент для виявлення і планування можливостей 

удосконалення виробництва. Карти потоків створення цінності 

складаються таким чином, щоб наочно зобразити поточний стан, 

спланувати і впровадити майбутній стан з вимірними цілями [7]. 

Після завершення класичних дій щодо задоволення потреб клієнтів, 

проводиться оцінка клієнтоорієнтованості підприємства, результат якої 

може виявляє недоліки у роботі персоналу і його ставленні до клієнтів. 

Це є шостим етапом структурно-функціональної послідовності, а саме 

підвищення клієнтоорієнтованості персоналу [1].  

Клієнтоорієнтованість персоналу компанії можна реалізувати завдяки 

важливим компонентам – професійний, соціальний та особистісний, які 
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активно взаємодіють між собою, і в сукупності орієнтовані на формуван-

ня професійних кваліфікованих фахівців, мають професійні знання, 

навички, компетентності, базові цінності, певні особистісні характерис-

тики, і зразки клієнтоорієнтованої поведінки для роботи з клієнтами [6]. 

Наступним етапом слід провести оцінку лояльності клієнтів, яка 

показує взаємозв’язок кількості лояльних покупців з перспективами 

зростання компанії.  

І вирішальним етапом виступає визначення вже самої стратегії 

розвитку підприємства, яка ґрунтується на оцінках попередніх етапів. 

Етап є постійно повторювальним, оскільки, процес формування клієнто–

орієнтованості ніколи не завершується, а потребує постійного оновлення. 

Представлена послідовність структурно-функціонального аналізу 

клієнтоорієнтованості підприємства дозволяє визначати не лише функції 

та структуру системи, але і виявляти «вузькі місця» у її функціонуванні, 

а також усувати їх шляхом перерозподілу функцій між учасниками 

системи і, відповідно, її переструктурування в цілому. 

Висновок 
Забезпечення ефективності клієнтоорієнтованого підходу полягає в 

системній діяльності з реалізації споживачеві продуктів та послуг, які 

забезпечують максимальне задоволення потреби за умови належного 

обслуговування, що забезпечує високу ймовірність повторного продажу. 

Належне обслуговування забезпечується високим рівнем клієнто-

орієнтованості, як персоналу, так і підприємства в цілому. Впровадження 

клієнтоорієнтованого підходу в практику діяльності вітчизняними 

підприємствами є ефективним інструментом для забезпечення 

конкурентних переваг на ринку.  

Література 
1. Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Структурно-функціональний підхід до 

формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. Економіка 

та суспільство. Випуск № 22 / 2020.  URL: 

2. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/118/113 

3. Ткач В. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління 

підприємств сфери гостинності // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Управління розвитком сфери гостинності: 

регіональний аспект». Чернівці:Технодрук, 2022.  С.22-32. 

4. Романчукевич М.Й. Клієнтоорієнтованість як інструмент формування 

конкурентних переваг компанії. Інфраструктура ринку. Випуск № 21.  2018 р. 

С. 165-173. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2018/21_2018_ukr/30.pdf 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

181 

  

5. Рябоконь Н. П., Мартінович В. Г. Індикатори клієнтоорієнтованого підходу. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 21. Ч. 2. 

С. 104-107. 

6. Рябоконь Н.П. До питання формування клієнтоорієнтованості як ключової 

компетенції компанії. Ефективна економіка. № 11. 2015.  URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4522 

7. Клієнтоорієнтованість: основні принципи. Клуб ділових людей. URL: 

https://bc-club.org.ua/guidebook/articles/klientoorientovanist-osnovni-

pryncypy.html 

8. Цінність. Потік створення цінності.  Бережливе виробництво. URL: 

https://sites.google.com/site/berezlivevirobnictvo/system/app/pages/sitemap/hierar

chy 

 

 

Управління запасами підприємства в умовах 

інформаційної економіки 

Зоряна Тенюх1, Ілона Полько2  

1. Кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана 

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

E-mail: zoryana.tenyukh@lnu.edu.ua 

2. Кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана 

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

E-mail: Ilona.Polko@lnu.edu.ua 

It is confirmed that the subject of the inventory management policy consists of two 

main blocks: the inventory formation policy and the inventory use management 

policy. The methods that are the basis of decision-making on the formation of the 

company's stocks must be constantly reviewed and improved and require 

compensation for the insufficient assessment of the external assortment with other 

methods of forming the company's management policy due to the difficulty of 

obtaining relevant and reliable information. 
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І. Вступ  
В умовах глобалізаційних процесів методика управління діяльністю 

підприємства потребує системного підходу задля забезпечення 

оптимального використання виробничого та фінансового потенціалу 

підприємства. Одним із основних ресурсів підприємства є запаси, 

ефективність використання яких у процесі виробництва забезпечить 

суб’єкту господарювання конкурентні переваги на ринку та створить 
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можливості для здійснення прибуткової діяльності. Саме тому 

впровадження дієвих методів управління запасами на підприємстві в 

умовах інформаційної економіки є настільки актуальним.   

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Запаси є найменш ліквідною частиною оборотних активів 

підприємства, оскільки для того щоб перетворити їх у грошові кошти 

необхідний певний проміжок часу. Достовірна, оперативна й повна 

інформація про залишки запасів в розрізі їх номенклатури та їх потребу 

для забезпечення безперебійного виробництва є вкрай необхідною для 

менеджменту підприємства, адже є основою для прийняття оперативних 

управлінських рішень щодо оптимізації використання запасів на 

підприємстві. Великі понаднормові залишки запасів призводять до 

обмеження оборотного капіталу і сповільнення показників його 

оборотності, знижується ліквідність балансу підприємства, зростають 

витрати на зберігання запасів, особливо тих, що вимагають дотримання 

певних умов зберігання тощо. Такі процеси негативно виплавають на 

результат діяльності будь-якого суб’єкта господарювання – прибуток.  

З іншого боку нестача запасів може вплинути на безперебійність 

процесу виробництва або реалізації готової продукції, яку очікує 

покупець. Це також негативно впливає на фінансовий стан і фінансовий 

результат діяльності підприємства, оскільки зменшуються обсяги 

виробництва готової продукції, можуть зрости ціни за терміновість 

постачання запасів, необхідних для виробництва, або виникає брак у 

зв’язку з порушенням процесу або технології виробництва.  

Відповідно, кожне підприємство має прагнути до того, щоб знайти 

оптимальне співвідношення між надто великими обсягами запасів, що 

може призвести до фінансових проблем, та, навпаки, недостатніми 

обсягами запасів на складі, що створить небезпеку для стабільного 

виробництва і постачання. Саме тому впровадження системи управління 

запасами, побудованої на основі новітніх методик із використанням 

сучасних інформаційних технологій, є основою побудови ефективної 

моделі такого управління для оптимізації процесів використання запасів. 

При цьому, слід враховувати, що методичні аспекти обліку запасів й 

порядок оцінки визначається самим підприємством в залежності від 

специфіки його діяльності та згідно з вимогами чинного законодавства. 

Система управлінського обліку запасів інтерпретує облікові дані в 

управлінську інформацію, тим самим пов’язуючи процес управління 

діяльністю підприємства з обліковим процесом. Інструментарій 

управлінського обліку запасів залежить від спрямованості інформації на 

потреби відповідного рівня управління [1, с. 276].  
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Відповідно, раціонально організована система управлінського обліку 

дозволяє впровадити в облікову систему підприємства дієві методи 

управління запасами, серед яких варто відзначити такі: метод 

економічного розміру запасів, або так звана базова модель EOQ (англ. 

Economic order quantity), метод класифікації запасів за категоріями  А, В, 

С (метод АВС-аналізу) та метод XYZ-аналізу.  

Метод економічного розміру запасів EOQ дає змогу спрогнозувати 

необхідні обсяги використання запасів, встановити величину 

максимального та мінімального гарантійного рівня запасу для 

забезпечення безперебійності процесу виробництва, визначити 

тривалість виробничого циклу, оцінити оптимальний розмір одного 

замовлення та інтервал часу між замовленнями запасів.  

Метод ABC-аналізу дає змогу класифікувати товарні запаси 

підприємства за ступенем їх важливості за принципом Паретто шляхом 

ділення на три категорії. Класичні границі такі: А – найбільш цінні (20% 

товарних запасів; 80% – продаж), товари цієї групи завжди повинні бути 

присутніми в асортименті; В – проміжні (30% товарних запасів; 15% – 

продаж), товари цієї групи є товарами середнього ступеня важливості; С 

– найменш цінні (50% товарних запасів; 5% – продаж), товари цієї групи 

найменш важливі, це претенденти на виключення з асортименту та 

товари-новинки [2, с. 598]. Застосування цього методу дає змогу 

визначити групи товарів, які приносять найбільший прибуток, 

оптимізувати асортимент товарів та виділити ті, які користуються 

попитом, а які ні. 

Найбільший ефект метод АВС дає в комбінації з іншим методом –  

XYZ-аналізом. XYZ-аналіз – математично-статистичний метод, який дає 

змогу проаналізувати і спрогнозувати стабільність продажів окремих 

видів товарів і коливання рівня споживання тих чи інших товарів. Метод 

полягає у розрахунку для кожної товарної позиції коефіцієнта варіації, 

або коливання витрат, який показує відхилення витрат від середнього 

значення і виражається у відсотках [2, с. 599]. 

Ці два методи можна застосовувати й окремо, але використання їх 

інтегровано та за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 

довляє максимально повно досягнути окреслених завдань підприємства 

у сфері управління запасами.  

Завдання управління запасами успішно вирішуються програмними 

засобами класу MRP (англ. Material Recourse Planning). Модулі 

управління запасами є у всіх ERP-системах (англ. Enterprise Resource 

Planning). У більшості таких систем управління запасами реалізується за 

допомогою технологій SIC (англ. Statistical Inventory Control), у яких 
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використовуються статистичні методи для моделювання попиту і часу 

поповнення запасів [3, с. 229].  

Отже, переваги застосування математичних моделей управління 

запасами є беззаперечними, а безпосередня реалізація зазначених методів 

на практиці можлива за умови використання відповідного програмного 

забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій, що 

дозволяють врахувати усі фактори та правильно розрахувати необхідні 

показники. 

Висновок 
Раціональне управління запасами зі застосуванням сучасних та 

прогресивних інформаційних технологій дозволить не тільки зменшити 

втрати від утримання надлишкових запасів, а й дасть можливість 

вивільнити значну частину коштів, що суттєво покращить фінансовий 

стан підприємства. Для торгівельних підприємств застосування методів 

управління запасами дасть змогу оптимізувати асортиментну політику та 

знизити ризики перебоїв із поставками. Загалом запровадження системи 

управління запасами на будь-яких підприємствах в умовах інформаційної 

економіки сприятиме оптимальному використанню запасів та виявленню 

резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності. 
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The current trends in the outsourcing industry and questions about the problems 

of outsourcing in Ukraine are analyzed, and directions for their optimal solution are 

proposed. The priority tasks of improving outsourcing and the prospects of using 

information technologies for the development of outsourcing in Ukraine have been 

determined. The current trends in the outsourcing industry and questions about the 

problems of outsourcing in Ukraine are analyzed, and directions for their optimal 

solution are proposed. The priority tasks of improving outsourcing and the prospects 

of using information technologies for the development of outsourcing in Ukraine 

have been determined.  

Ключові слова – аутсорсинг, вдосконалення, інформаційні технології, 

оптимізація, штучний інтелект, хмарні технології.  

І. Вступ 
Сучасна світова економіка характеризується зростанням ролі і 

значення міжнародних зовнішньоекономічних відносин, а найактуаль-

нішим напрямком розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в умовах 

інформаційної економіки є аутсорсинг. На світовому ринку інформацій-

них послуг все частіше країни, що розвиваються, з метою співпраці та 

обміну досвідом взаємодіють із розвинутими державами на взаємовигід-

них умовах у сфері торгівлі використовуючи саме методи та інструменти 

аутсорсингу. В Україні також почав лосить успішго розвиватися ринок 

аутсорсингу, незважаючи на військовий стан та важку економічну 

ситуацію. Саме тому, питання вдосконалення управління цим процесом 

в умовах інформаційної економіки набувають особливої актуальності.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Популярність аутсорсингу зростає з кожним роком, адже міжнародні 

компанії зацікавлені у пошуку талановитих працівників за кордоном. 

Враховуючи усі чинники, які останніми роками впливають на 

функціонування національної економіки – пандемія, війна та похідні 

обмеження із запровадженням військового стану – можна помітити 
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значні зміни в індустрії аутсорсингу та зростання необхідності 

покращення методів управління ним в Україні із використанням 

інформаційних технологій.  
Погоджуємося з думкою, що затребуваність області застосування 

аутсорсингу корелює з динамікою і напрямком розвитку області. Сфери 

діяльності, які викликають найбільший інтерес у діловому середовищі, 

що розвиваються в технічному і технологічному аспекті, що вимагають 

все більш істотних вхідних витрат і компетенцій, стають областями 

найбільш інтенсивногозастосування аутсорсингу [1, с.60].  

Передаючи супутні бізнес-процеси на аутсорсинг підприємства та 

організації можуть вирішувати низку проблем, які значно впливать на 

ефективність діяльності. Наприклад, пошук працівників та їх навчання 

вимагають значної кількость фінансових та часових ресурсів, що впливає 

на функціонування компанії і не дає можливості зосередитись на на 

основній цілі компанії. І тут на допомогу приходять аутсорсингові 

компанії, що мають сформований штат кваліфікованих працівників, які 

готові виконувати завдання одразу. До того ж, такий підхід дозволяє 

оперативно залучати у компанію спеціалістів, обходячи пошук та 

перевірку працівників. 

Аби забезпечити зручну, ефективну, оптимальну, а головне, безпечну 

роботу компаніям необхідно відслідковувати останні тенденції 

аутсорсингу та впроваджувати новітні інформаційні технології. Для 

ефективного вдосконалення управління аутсорсингом варто враховувати 

особливості індустрії, зокрема, інформаційну безпеку, співпраця тільки у 

онлайн просторі, партнерство та інше.  

Проаналізувавши ситуацію на ринку аутсорсингу в Україні вважаємо, 

що як засобом удосконалення аутсорсингу можна запропонувати 

використання хмарних технологій, оскільки завдання аутсорсингу 

полягає у виконанні певних проектів працівниками з інших країн. 

Популярність таких технологій свідчить про те, що їх вровадження буде 

актуальним у майбутньому, зокрема і в управлінні аутсорсингом. Обмін 

інформацією онлайн надає можливість підприємствам ефективніше 

виконувати завдання згідно дедлайнів та підтримувати неперервний 

звʼязок з клієнтами 24/7. Використання даної технології спрощує процес 

співпраці та надає більше можливостей і вигод. Наприклад, 

зекономлений час можна використати на розвиток компанії, виконуючи 

інші завдання та проекти. 

Використання штучного інтелекту також надає можливість 

удосконалити процеси аутсорсингу. Погоджуємось з думкою, що 

роботизована автоматизація процесів (RPA) дозволяє аутсорсинговим 

компаніям здійснити автоматизацію внутрішніх та зовнішніх процесів, а 
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також виконання простих завдань. Попит на RPA зріс, оскільки компанії 

розуміють, що можуть заощадити кошти, використовуючи роботів для 

виконання повторюваних завдань і залишаючи лише найважливіші 

процеси для людей [2].  
Ще одним напрямком удосконалення аутсорсингу вважаємо перехід 

технологічних компаній на власні R&D центри, оскільки таку співпрацю 

розглядають як більш привабливу в порівнянні з традиційним аутсорси-

нгом. Погоджуємось, що переваги R&D є очевидні – власний центр 

розробки, надає доступ до великого резерву талантів, можливість будува-

ти свою корпоративну культуру в команді та повністю контролювати 

внутрішні робочі процеси. Крім того, забезпечення R&D-команди 

виявляється дешевшим за утримання розробників на аутсорсі [3]. 

Передання інформації та даних компанії третій стороні – основне 

питання кібербезпеки в аутсорсингу. Усі підприємства прагнуть 

конфіденційності та забезпечення збереження інформації у межах 

підприємства. Однак співпраця із закордонними партнерами не може 

виконуватись без передачі даних. Покращення методів кібербезпеки 

забезпечує зменшення ризиків та довіру до третьої сторони, тому 

використання багатофакторної аутентифікації, багаторівневої безпеки та 

дотримання усіх стандартів сприяють підвищенню рівня збереження 

даних компаній. Загальний регламент про захист даних (GDPR) визначає 

норми обробки даних клієнтів, аутсорсингові компанії зобовʼязані 

виконувати усі вимоги. Полегшити і оптимізувати процес допоможуть 

сучасні інформаційні технології, які забезпечують високий рівень 

захисту. Наприклад, шифрування даних, біометрична аутентифікація, 

криптоалгоритми, електронний цифровий підпис. 

Висновок 
Отже, за результатами дослідження можемо зробити висновок, що 

аутсорсинг є невідʼємною частиною оптимізації діяльності компаній для 

багатьох галузей економіки України. Глобальна діджиталізація, сучасне 

програмне забезпечення, мобільні додатки, впровадження високих 

технологій сприяють стрімкому розвитку індустрії аутсорсингу. Зокрема, 

використання хмарних технологій, як однієї з найважливіших складових 

індустрії аутсорсингу, забезпечить процесам високу гнучкість, подолає 

географічні кордони, а тому, беззаперечно, виникає необхідність 

розвитку цього напряму.  

Використання інформаційних технологій та роботизованої 

автоматизації процесів дозволяє людям виконувати продуктивніше 

важливі завдання. Такий підхід допоможе досягти максимальної 

ефективності функціонування компаній, адже раціональне використання 
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часу і коштів – один із найважливіших кроків удосконалення процесів 

аутсорсингу. 

Таким чином, вирішення проблем та недоліків управління посприяє 

підвищенню попиту та збережнню тенденцій використання аутсорсингу. 
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Напрями розвитку системної інтеграції в 
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 Кафедра обліку іаудиту, Львівський національний університет імені Івана 

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

E-mail:tsikala@ukr.net 

The theoretical and conceptual provisions of directions for the development of 

system integration in enterprise management are outlined. The provision was focused 

on the construction and functioning of integrated management systems to ensure the 

sustainable development of enterprises. 

Ключові слова – інтеграційні ознаки, інтегрована система управління 

підприємством, звітність, системна інтеграція, стандарти систем управління. 

 

Досягнення у застосуванні системної інтеграції в управлінні 

підприємствами на практиці представлені в прикладній площині, а саме, 

інтегрованими інформаційними системами управління (ІІСУ). Такі 

системи будуються на інтегрованих базах даних і знань, інтегрованих 

інформаційних технологіях, та представляють інтерес для управлінців з 

позиції систем підтримки прийняття і забезпечення реалізаціїї  рішень. 

ІІСУ стратегічно розвиваються  в напрямі об’єднання систем 

організаційно-економічного управління і управління технологічними 

процесами, що підкріплюється новими програмно-технічними 
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мережевими можливостями комплексування систем. Водночас, для 

недопущення дезінтеграції інформаційних систем, особливої вагомою 

стає їх кібербезпека щодо забезпечення інформаційної безпеки у 

поєднанні з економічною безпекою і безпекою техногенної 

інфраструктури. В унісон із запитами на системну інтеграцію, 

підкріплену можливостями інформаційних систем, повинна розвиватися 

і її теоретико-концептуальна база. У цьому контексті означимо напрями 

розвитку системної інтеграції, з відтворенням їх в системах управління 

підприємствами. 

Симбіоз кібернетичного і синергетичного підходів до управління, на 

основі когерентного поширення системної емерджентності 

(інтегративності) на інші властивості системи та досягнення системного 

синергетичного ефекту, обумовлює поєднання інтеграції і 

самоорганізації управління  [1, 2]. Таке поєднання, як двостороннє – 

зустрічне взаємне доповнення інтеграції і самоорганізації, виступатиме 

як самоорганізаційна підтримка інтеграції, відповідно до забезпечення  

інтеграційних вимог, а отже, утримання стану інтеграції і недопущення 

дезінтеграції або переходу на інший рівень інтеграції. Стан 

гомеостатичної рівноваги системи управління, як економічний стан 

підприємства, повинен досліджуватися невіддільно від інтеграційного 

стану (в контексті добіфуркаційного і післябіфуркаційного впливу на 

інтеграцію і дезінтеграцію). Інтеграційний стан характеризуватиметься 

інтеграційними ознаками, які відображатимуть   досягнення 

інтеграційних вимог. Інтеграційні ознаки виступатимуть продуктом 

інтеграційного базису-платформи системи, в якому вони 

утворюватимуться виходячи з вимог, які грунтуються на принципах 

інтеграції, та в розрізі атрибутів управління і атрибутивних видів 

інтеграції [3, 4]. Інтеграційні ознаки стикуватимуться із 

самоорганізаційними, з орієнтацією їх конкатенації на досягнення 

економічного результату і стану (“ефектостану”) привабливого для 

зацікавлених сторін. Інформаційна презентабельність (з достатньою 

гнучкістю і безпекою) представлятиметься публічною звітністю 

підприємства, складеною із застосуванням стандартів інтегрованої 

звітності, звітування про сталий розвиток, з відображенням економічної, 

соціальної, екологічної діяльності [5, 6, 7]. Водночас, управлінська 

презентабельність буде представлена застосовуваними на підприємстві 

стандартами систем (підсистем) управління, які комплексуватимуться в 

інтегрованій системі управління (менеджменту), наприклад, стандартами 

ISO [8]. Отже, набуття інтеграційно-самоорганізаційних ознак повинно 

відбуватися через своєрідний управлінський “інтерфейс”, в який 

входитимуть уніфіковані елементи (наприклад, концепція управління, 



V Міжнародна науково-практична конференція 

190 

  

бізнес-стратегія, бізнес-модель, бізнес-процеси та інші) для звітності і 

стандартизованих систем управління. В інтеграційному процесі (як 

супроводжувальному управлінський процес), втілюватимуться ознаки, 

які будуть інформативними щодо інтегрованого формування звітної 

інформації (в реальному часі протікання діяльності у стандартизованому 

полі) і задоволення запитів зацікавлених сторін. Внутрішньосистемна 

інтеграція поєднуватиметься із зовнішньосистемною на засадах 

рефлексивного управління із врахуванням інтересів зацікавлених сторін. 

Реалізація викладених вище положень з розвитку системної інтеграції  

надасть додаткового імпульсу в динамічному управлінні сталим 

розвитком підприємства.  
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Секція 5. Інтелектуальний капітал в 
інформаційному суспільстві 
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The approaches to the interpretation of the essence of intellectualization are 

analyzed and systematized, the author's definition of the concept of 

"intellectualization of the modern world economic system" is proposed, the main 

characteristics of the innovative development of the national economy are 

determined, the influence of the intellectualization of the economy on the formation 

and development of human capital is characterized.  

Ключові слова – інтелектуалізація економіки, людський капітал, 

інтелектуалізація людського капіталу, інноваційний розвиток, якість людського 

капіталу. 

І. Вступ 
Під впливом сучасних глобальних процесів упродовж останніх 

десятиріч відбулася трансформація суспільства від постіндустріального 

до інформаційно-інтелектуального. Інтелектуалізація світової економіки 

диктує нові вимоги до управління інтелектуальним потенціалом 

національної економіки, а дослідження питань формування та розвитку 

людського капіталу набувають особливої актуальності.  

Численні наукові дослідження довели, що інтелектуальна складова 

людського капіталу базується на знаннях, практичному досвіді, 

професійних навичках, розумових здібностях населення та є основним 

фактором ефективного функціонування національної економіки і 

запорукою її економічного зростання. Проте, особливої уваги наукової 

спільноти потребує питання вивчення впливу інтелектуалізації світової 

економіки на процес формування та розвитку людського капіталу в 

Україні. 
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У цьому контексті людський капітал стає стратегічним об’єктом 

дослідження, оскільки незаперечним є той факт, що людина, як носій 

інтелектуального капіталу, виступає вирішальним чинником формування 

продуктивної сили та підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується зміною 

пріоритетів у системі управління, зокрема велика увага приділяється 

удосконаленню механізмів підвищення якості людського капіталу та 

розробці стратегічних напрямів його розвитку на національному рівні. 

Завдяки підвищенню наукоємності виробництва, проникненню сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життя суспільства 

у розвинутих країнах зростають обсяги інвестицій у розвиток людського 

капіталу.  

Очевидно, що сучасні тенденції інтелектуалізації економічного 

розвитку обумовлюють трансформацію економічної системи, а саме 

перехід економіки від екстенсивного типу, за якого відбувається 

збільшення масштабів виробництва при збереженні технологій, до більш 

складних і наукомістких технологій, що характеризується інтенсивним 

економічним зростанням [1, c.68]. 

На нашу думку, інтелектуалізація сучасної світової економічної 

системи – це об'єктивний процес закономірно зумовлений новими 

поглядами на місце та роль людського капіталу в світовому господарстві 

і соціально-економічних відносинах. 

В сучасній економічній науці вже спостерігається поділ щодо бачення 

інтелектуалізації на два підходи:  

– з одного боку, результатом інтелектуалізації є підвищення 

інтелектуального рівня суспільства, економіки, підприємства, 

виробництва і т.д. шляхом збільшення частки розумової праці в 

суспільстві, економіці, на підприємстві, виробництві тощо;  

– з іншого боку, підвищення інтелектуального рівня відбувається за 

рахунок збільшення частки штучного інтелекту в соціально-економічних 

процесах [2, c.93]. 

В умовах інтелектуалізація економіки людина стає одночасно ціллю, 

засобом і умовою господарської діяльності зобов'язуючи по-новому 

трактувати процеси індивідуального і суспільного відтворення. Серед 

пріоритетних завдань інноваційного розвитку економіки України варто 

виокремити: активне впровадження інновацій; всебічний розвиток та 

самореалізацію громадян; побудову принципово нових економічних 
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відносин між суб’єктами господарювання, які грунтуюються на знаннях 

та інноваціях.  

Саме тому людина, її творчо-креативна діяльність стають одними з 

важливих джерел інноваційного розвитку, а відповідно, людський 

капітал, що здатен генерувати нові знання, є головним ресурсом 

інноваційного виробництва. У зв’язку з цим актуальним завданням для 

сучасної економічної науки є визначення значення людського капіталу 

для інноваційного розвитку національної економіки [3, c.88]. 

Інтелектуалізація економіки України стимулює зростання ролі 

самоосвіти серед населення України, сприяє підвищенню якості 

індивідуального і суспільного людського капіталу завдяки 

безперервному зростанню рівня нових інноваційних знань, формування 

яких забезпечується за допомогою можливостей, що враховує потреби 

бізнес-середовища у конкретних компетенціях. 

Внаслідок інтелектуалізації економіки України поступово відбувається 

інтелектуалізація людського капіталу як процесу поступового 

підвищення рівня розвитку людського капіталу на основі застосування 

інформаційних технологій, професійних знань, нових підходів до 

навчання, формування унікальних практичних навичок, умінь та 

ключових компетенцій [4, c.140]. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій у національній 

освітній системі, зокрема електронне навчання (дистанційна освіта), 

удосконалює освітній процес, зумовлюючи прискорення процесів 

обробки інформації та обміну знаннями. Розширення можливостей 

використання освітніх технологій та створення сприятливих умов для 

безперервної освіти сприють розвитку людського капіталу України. 

Висновок 
Інтелектуалізація світової економічної системи безпосереньо впливає 

на формування та розвиток людського капіталу. Інноваційний розвиток 

світового господарства, який визначається інтелектуально-освітнім 

людським потенціалом, здатний забезпечити конкурентоздатність 

економіки, ділову активність суб’єктів господарювання та зростання 

рівня добробуту населення. У таких умовах активно розроблятимуться та 

впроваджуватимуться інновації, всебічно розвиватимуться та 

самореалізовуватимуться люди. 

Актуальним завданням сьогодення є формування та розвиток 

людського капіталу як основи інтелектуальної економіки України. 

Кардинальних змін потребує національна система освіти, яка повинна 

орієнтуватись на підготовку фахівців, здатних креативно мислити та 
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продукувати нові знання, формувати новітні стратегії вирішення 

існуючих бізнес-середовища. 

Подальших досліджень потребують стратегічні напрямки розвитку 

конкурентоспроможності людського капіталу в умовах інтелектуалізації 

економіки України. 
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І. Вступ 
В сучасних умовах господарювання спостерігаються істотні зміни у 

визначенні функцій системи управління персоналом та її ролі в 

підвищенні ефективності діяльності підприємства. Зараз основною 

роллю менеджменту персоналу є сприяння усесторонньому розвитку 

кадрового потенціалу та професійному внеску персоналу у досягнення 

цілей організації. Управлінню персоналом приділяється достатня увага з 

боку науковців, як теоретиків, так і практиків. Цифровізація всіх сфер 

діяльності формує передумови застосування інформаційно-аналітичних 

інструментів у сфері підприємницької діяльності. Сучасні технології 

управління персоналом дають змогу вирішити низку завдань, що стоять 

перед кожною організацією. За допомогою нових методик та технологій, 

однією з яких є HR-аналітика, забезпечується висока ефективність 

роботи, спрямованої на виконання поточних і стратегічних завдань 

підприємства. Інтеграція з передовими технологічними інструментами 

перетворилася на один із найефективніших способів не відставати та 

виживати в сучасному швидкоплинному та динамічному 

корпоративному середовищі. Прийняття обґрунтованих бізнес-рішень 

може бути складним процесом, проте запровадження компаніями 

кадрової аналітики сприяє розробці ефективних управлінських рішень. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Для підвищення ефективності управління персоналом та зростанні 

результативності процесів прийняття управлінських рішень на 

підприємстві пропонується застосування такої сучасної технології як HR-

аналітика. Існує чимало підходів до трактування поняття HR-аналітики, 

проте більшість з них визначають її як процес системного збору та 

аналізу інформації в галузі людського капіталу для вироблення 

управлінських рішень, що вирішують бізнес-задачі компанії [1]. 

HR-аналітика передбачає використання системи інструментів, які 

можуть допомогти в процесі прийняття рішень в організаціях. Дослід-

ження демонструють, що організації, які ефективно впровадили аналі-

тичні технології, можуть створювати кращі та точніші управлінські 

рішення. Аналітика людських ресурсів (HR-аналітика) визначається як 

галузь аналітики, яка застосовує статистику, моделювання та здійснює  

аналіз факторів, пов'язаних з кадрами, для підвищення продуктивності 

персоналу та покращення результатів діяльності підприємства загалом. 

HR-аналітика спрямована основним чином на вирішення саме бізнес-

проблем компанії, а також передбачає системний аналіз великих обсягів 

інформації [2]. 
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HR-аналітика даних може допомогти зрозуміти потреби співро-

бітників, визначити працівників, які добре працюють, і тих, які потребу-

ють додаткового навчання, і вказати, які саме практики управління 

персоналом є успішними, а які потрібно змінити. Прогнозна аналітика 

даних може виявити, які команди працюють добре, як працівники 

ставляться до роботи у вашій компанії, наскільки їм подобається їхня 

робота, результати програм навчання та багато іншого [3]. 

Представники міжнародних шкіл з HR-аналітики пропонують 

компаніям, які зацікавлені у більш ефективній роботі своїх відділів з 

персоналу, зробити перші п’ять кроків щодо впровадження цього 

процесу [4]: 

1. Визначитися з проблемами, які вони хотіли б вирішити в секторі HR. 

Деякі HR-показники, з яких можна розпочати аналіз ефективності роботи 

HR-підрозділу: коефіцієнт звільнень, час найму, ступінь плинності 

кадрів, кадрова різноманітність, дохід на одного співробітника за повний 

робочий день, сума оплати за понаднормову роботу, співвідношення між 

постійними і тимчасовими працівниками. 

2. Визначення даних, які відповідають на ці запитання. Необхідно 

почати збирати дані про залученість, опитування та інтерв’ю. Потрібно 

розширити збір даних на інші бізнес-системи і департаменти, почати збір 

важливих фінансових показників і досліджень ринку До них належать 

оборот, ефективність продажів, гроші, витрачені на дослідження ринку і 

навчання. 

3. Залучення інструментів, які можна використовувати для 

автоматичного здійснення цього процесу. Наприклад, на сучасному 

ринку представлені такі системи: IMB Websphere Data Stage і Cognos Data 

Manager або Microsoft SQL Server Integration Services. 

4. Інтеграція результатів в бізнес-процеси компанії. Необхідно 

встановити зв’язок між HR-даними та іншими бізнес-показниками. 

5. Здійснення регулярного аналізу. HR-аналітика повинна 

виконуватися регулярно, інакше в більшості випадків вона буде 

неактуальною та неможливо буде скористатися її перевагами. 

У майбутньому аналітичні технології матимуть здатність надавати 

персоналізовані рекомендації, стануть повністю інтегрованими у бізнес-

системи й більше не будуть відокремленим джерелом інформації. 

Враховуючи специфіку і характер певних програм HR-аналітики 

організації будуть більш серйозними щодо конфіденційності даних, 

локального регулювання використання даних працівників та ризику 

публічного розкриття приватної інформації про організації та їхніх 

працівників за рахунок розвитку програмного забезпечення системи HR-

аналітики [5]. 
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Висновок 
У багатьох компаніях HR-аналітика даних швидко стає критично 

важливим компонентом стратегічного розвитку. Її необхідно розглядати 

як стратегічний інструмент розвитку підприємства. Розуміння того, як 

відбуваються зміни та відстеження їх може мати значний вплив на 

розвиток компанії.   

Складна платформа управління персоналом, яка використовує 

інструменти HR-аналітики, забезпечує прогнозування, обробку даних і 

допомагає в досягненні стратегічних цілей організації. 
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І. Вступ 
Людський потенціал та людський капітал є одними з визначальних 

форм соціально-економічного розвитку суспільства. Розуміння важли-

вості цих понять протягом життєвого циклу конкретної людини поклика-

не поглибити теоретичні та практичні аспекти розуміння тенденцій та 

факторів, що впливають на шляхи та механізми розвитку суспільства.  

II. Виклад основного матеріалу 
Терміни "людський капітал" та "людський потенціал" можна зустріти 

починаючи з кінця 20-го століття. Перший термін визначає нам роль 

індивідуума у виробничому процесі і являє собою зміну позиціонування 

навколо виробництва. Людський капітал, таким чином розуміється як 

комплекс оперативних якостей людини (знання, здібності, навички, 

мотивація та енергія, яку витрачають в перебігу виробництва). Ми 

вважаємо, що ці аспекти являють суть людського капіталу, але не можна 

задовольнятися лише ними, оскільки неминуче дається взнаки і 

накопичення вмінь, і зростання компетенцій та інші. 

Наступний термін "людський потенціал", визначає сучасну фазу 

розвитку особистості, в якій розумові, суспільні, психологічні та етичні 

здібності – характеристики людини - виконують чимдалі важливішу 

функцію поряд з її виробничими здібностями. Це нам дає усвідомлення, 

хоча обидва терміни, "людський капітал" та "людський потенціал", 

відрізняються, але є важливими навігаційними знаками на шляху 

людства до вищої конфігурації розвинення робочої сили - "творчої". 

Порівняння якостей цих двох концепцій подано в таблиці 1. 

 ТАБЛИЦЯ 1 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ ТА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ * 

Характеристика Людський капітал Людський потенціал 
1. Роль людини: - у виробництві - не тільки 

виробництво, а й 
соціальне життя 

2. Ключовий мотив 
соціального 
зростання: 

- матеріальні персональні 
бажання та інтереси 

- духовні побажання 
індивідуума та 
громадськості 

3. Виникає з 
осередку: 

- новітнього інституціона-
лізму 

- неоліберальної 
економічної теорії 20-
го століття 
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4. Цілю розвитку 
індивіда є: 

- збільшення результа-
тивного виробництва на 
базі підвищення якостей 
людини та науково–
промислового прогресу 

- збільшення сфери 
вживання вмінь 
індивідуума 

5. Визначає індивіда 
як: 

- визначальний чинник 
виробництва 

- мірило соціального 
розвитку 

6. Вивчає: - економічні, ефективні 
характеристики 
особистості 

- психологічні, 
соціальні, моральні 
якості людини 

7. Зменшення часу, 
що індивід затрачає на 
роботу здійснюється у 
результаті: 

- збільшення соціальної 
видатності роботи на 
основі нового рівня 
людського капіталу 

- потяг особистості до 
всеосяжного та 
гармонійного процесу 
росту 

*Вдосконалена авторами таблиця з [1] 

Таким чином, підсумовуючи наведені вище характеристики концепцій, 

можна визначити:  

 обидві належать індивідууму і є невіддільними від нього; 

 людський капітал - є елементом людських здібностей, який 

втілюється у капіталістичній економіці (приносить дохід) за факту 

існування роботи, часу, мотивації, вигідного соціально-економічного 

становища;  

 концепції можуть розвиватися, залишатися на одному рівні або 

зношуватися, що визначає ступінь трансформації людського потенціалу 

в людський капітал; 

Поміж розбіжностей можливо виокремити такі: 

 людський потенціал - весь присутній комплекс якостей людини, тоді 

як людський капітал - якості, реалізовані індивідуумом для отримання 

економічних благ; 

 метою розвинення людського потенціалу виступає належне і 

добротне життя, а також соціальна чесність, тоді як метою розвитку 

людського капіталу є отримання матеріальних, моральних, суспільних та 

авторитетних наслідків, результатів соціально-економічного, інституцій-

ного розвитку та підтримки функціонування національної економіки; 

 людський капітал - сильніше аналізуючий з точки зору вартісної 

оцінки, ніж людський потенціал, адже людський капітал – є частиною 

людського потенціалу, реалізована з метою одержання доходу, через те 

для оцінки людського капіталу та його віддачі можна використовувати 

існуючу статистичну довідку про певні економічні показники, тоді як 

людський потенціал, як і будь-які інші здібності людини, оцінити 

неможливо [2]. 
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Висновки 

За результатами дослідження можна прийти до логічного підсумку про 

те, що розвиток та повна реалізація людського потенціалу в середовищі 

вагомим ступенем залежить від якісного використання людського 

капіталу. Окремої уваги потребує суспільний осередок, в якому 

зароджується та розгортається людський потенціал, адже саме він 

визначає напрями практичної реалізації всіх тих характеристик, які 

формуються від народження і змінюються впродовж циклу життя. 
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І. Вступ 
Російсько-українська війна, яка розпочалася у 2014 р. і продовжується 

повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 р. російських військ в 

Україну спричинилась не тільки до руйнування її економіки, іфраструк-

тури, закладів культури, освіти науки і охорони здаровя тощо, а й до знач-

них втрат її людського капіталу (ЛК). Суттєво знизили рівень розвитку 

цього капіталу внутрішньодержавні і зовнішні переміщення населення, 

мобілізація значної його частки до Збройних сил України, неможливість 

забезпечити роботою внутрішньопереміщених осіб через знищенння 

певних бізнесових структур і державних підприємств, розрив ділових і 

виробничих зв’язків між цими економічними об’єктами та інші причини.  

Для інтенсивного розвитку та ефективного функціонування 

української економіки після переможного завершення цієї війни буде 

необхідність якомога швидшого відновлення та підвищення рівня 

розвитку ЛК країни. Сприятиме цьому аналіз втрат цього капіталу 

впродовж війни. Тому актуальними є наукові дослідження впливу 

російської військової агресії на людський капітал України. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Для оцінюванння втрат людського капіталу України протягом 

російсько-української війни необхідне використання інформації, яка 

всебічно характеризує цей потенціал за період часу перед початком війни 

(нами взято 2013 р.) по теперішній час. Причому доцільно використати 

величини первинних статистичних показників, які безпосередньо 

характеризують цей потенціал і опосередковано. Перша група цих 

показників характеризує кількісні зміни ЛК, а друга – якісні. Враховуючи 

наявну у статистичних збірниках інформацію, кількісні втрати 

національного людського капіталу за 2014-2020 рр. було розраховано на 

основі величин таких показників (див. табл. 1): природний і міграційний 

приріст (скорочення позначено знаком “–“) населення (𝐴); кількість 

безробітних, обчислених за методологією Міжнародної організації праці 

(МОП) (𝐵); кількість засуджених за вироками судів, що набрали законної 

чинності (𝐶); втрати людського капіталу через неповну зайнятість 

частини працівників, тобто відпустки без збереження заробітної плати 

(на період припинення виконання робіт) і переведення з економічних 

причин на неповний робочий день (тиждень) (𝐷), втрати людського 

капіталу від нещасних випадків (гострих професійних захворювань 

(отруєнь/аварій) зі смертельним наслідком та через тимчасову 

непрацездатність потерпілих від нещасних випадків, яка закінчилася у 

звітному році (𝐸).
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ТАБЛИЦЯ 1 

ВЕЛИЧИНИ КІЛЬКІСНИХ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

УКРАЇНИ У 2014-2020 РР. (ТИС. ОСІБ)* 
Рік 𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 Загальні втрати ЛК 

2014 -144,2 1847,1 102,2 14,2** 1,2 2108,9 

2015 -168,8 1654,7 94,8 12,8** 1,1 1932,2 

2016 -176,0 1678,2 76,2 70,7 1,3 2002,4 

2017 -198,1 1697,3 76,8 38,8 1,2 2012,2 

2018 -233,2 1578,6 73,7 26,9 1,2 1913,6 

2019 -250,8 1487,7 70,4 26,2 1,3 1836,4 

2020 -314,1 1674,2 67,5 51,3 1,1 2108,2 

* – розраховано авторами на основі [1], 

** –  тільки через відпустки без збереження заробітної плати (на період 

припинення виконання робіт). 

Як видно з табл. 1, величину кількісних втрат ЛК України головно 

визначає показник «кількість безробітних». Аналіз динаміки цих втрат 

показав, що на другий рік війни вони зменшилися, а в наступні два роки 

збільшувались. Далі протягом 2018-2019 років знову зменшувались і 

різко зросли в 2020 р. В середньорічному вимірі за період 2014-2020 рр. 

ці кількісні втрати становили 1987,7 тис. осіб. 

При аналізі якісних втрат ЛК України основна увага була зосереджена 

на дослідженні динаміки головних виразників цих втрат, а саме: втрат 

освітньо-наукового капіталу і капіталу здоров’я. Через відсутність 

експертних даних для опосередкованого оцінювання цих втрат 

людського капідалу було досліджено зміну величин показників: кількість 

осіб, які навчалися у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

кількість осіб, які навчалися у закладах вищої освіти; кількість 

дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, 

кількість лікарів усіх спеціальностей і кількість середнього медичного 

персоналу. Результати дослідження динаміки цих показників за 2013-

2020 рр. показали, що їх величини у 2020 р. були набагато меншими у 

порівнянні з 2013 р. Величини цих показників зменшилися за 

досліджуваний період в середньому на 32%. Протягом цього періоду 

найбільші втрати національного людського капіталу відбулися у перший 

рік новітньої російсько-української війни. У 2014 р. найбільше 

зменшення порівняно з попереднім роком спостерігалося для показників 

«кількість осіб, які навчалися у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти» (19%), «кількість осіб, які навчалися у закладах вищої 

освіти» (18%) і показників «кількість лікарів усіх спеціальностей» та 

«кількість середнього медичного персоналу» (по 14%). 
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Однак, ще більших втрат зазнав ЛК після повномасштабного 

вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Російські 

окупанти не тільки рівняють з землею все на своєму шляху, їхня 

далекобійна артилерія і ракети ранять і вбивають людей, нищать об’єкти 

критичної інфраструктури, будинки, школи, лікарні та інші споруди 

далеко за лінією фронту. Зокрема, на час написання цього матеріалу від 

бомбардувань та обстрілів 2714 закладів освіти постраждало, а 332 з них 

зруйновано повністю [2]. Також пошкоджено 906 закладів охорони 

здоров'я, з яких повністю зруйновано 123 [3].  

Висновки 

Таким чином, проведені дослідження показали, що новітня російська 

агресія суттєво негативно вплинула на розвиток людського капіталу 

України. З виконаних розрахунків і наведених статистичних даних 

випливає висновок, що для відновлення цього потенціалу після нашої 

перемоги потрібно буде докласти значних зусиль. 
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сфері, передусім, підприємництва стає цифровізація, яка пронизує  

загалом суспільне життя.  

Розвиток цифрового суспільства характеризується як наявністю в 

Україні понад 67% населення, тобто 30,0 млн. Інтернет – користувачів, 

так і 45-тою позицією серед 131 країни за значенням Глобального 

інноваційного індексу (Global Innovation Index – GII), що свідчить про 

покращення на 19 пунктів у порівнянні з 2015 роком [1]. 

Продукти (послуги) ІТ-сфери характеризуються цілісністю і є 

об’єктами національного ринку. ІТ- продукти створюють як: окремі ІТ-

підприємства, ІТ-служби неспеціалізованих підприємств, суб’єкти ІТ-

аутсорсингу, ІТ-консультанти, фахівці, що самостійно розробляють ІТ-

продукти; зберігачі е-інформації тощо. Важливою особливістю ІТ-сфери 

є те, що створені нею продукти – результат поєднання програмно-

технічних засобів, апаратного забезпечення, людського інтелектуального 

ресурсу, інформації та баз даних. Національний технологічний ринок 

стрімко розвивається. Якщо у 2020-му ІТ-експорт з України вперше 

перетнув позначку у 5 млрд. дол., то за минулий рік він додав одразу 36 %. 

Так, згідно з оцінками асоціації IT Ukraine, вітчизняна ІТ-індустрія 

продала глобальному технологічному ринку розробок, рішень та 

продуктів на 6,8 млрд. дол. Відповідно, частка технологій в усьому 

українському експорті зросла майже до 8,5 %, а в експорті послуг – до 

37 %. Такої ваги ІТ індустрія ще ніколи не мала в українській економіці 

[2]. 

Окреслене актуалізує дослідження особливостей розвитку людського 

інтелектуального потенціалу та його використання в національній 

економіці України. Загалом інтелектуальний потенціал країни – це 

можливості, що надані інтелектуальними ресурсами у певний час і в 

майбутньому, які створені людським і машинним (штучним) інтелектом, 

можуть бути використані для досягнення певної мети. Людський 

інтелектуальний потенціал суспільства є сукупністю творчих здібностей, 

знань та умінь індивідів, які дають змогу використовувати технологічний 

капітал, засвоювати набуті й створювати нові знання та інформаційні 

блага на основі співробітництва, довіри для ефективного соціально-

економічного розвитку країни [3, с.26-27]. 

Варто відзначити, що в умовах російсько-української війни виникає 

ряд небезпек та можливостей для розвитку людського інтелектуального 

потенціалу України. Так, дослідники вважають, що перед українцями 

стоять наступні виклики і можливості [4]: 

1. Бути самостійними й інтелектуально спроможними, тобто 

самостійно оцінювати світ навколо себе, самостійно створювати 

рішення. А будь-якій політичній самостійності передує самостійність 
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інтелектуальна та культурна, тому суспільство має бути готове 

інвестувати в абстрактні речі. Без істориків, філософів, антропологів не 

зможемо повною мірою утвердити своєї суб’єктності або навіть 

поставити  ряду важливих питань. 

Потрібні кілька десятиліть підготовки, щоб з’явилися люди, здатні 

мислити й аргументувати на глибокому рівні. Така діяльність в Україні  

за останні 30 років фактично не фінансувалася. Унаслідок маємо радше 

інтелектуальний недорозквіт. 

2. Постійна готовність до оборони, оскільки перебуваємо геополітично 

в дуже вразливій ситуації. 

3. Наші інституції мають бути трансформовані так, щоб відповідати 

життєвому світу і практикам суспільства. Оскільки під час війни 

проявився мережевий характер українців, тобто швидка здатність до 

горизонтальної організації. Але при цьому мережевий характер 

українського суспільства не збігається з характером наших державних 

інституцій, що мають вертикальний характер, бо останні успадковані від 

попереднього устрою . 

4. Нам треба підтримувати та відновлювати свої команди, необхідно, 

здійснювати продуктивну взаємодію між командами, розсіяними по 

всьому світу. Тому має бути сформовано для громадян договір гідності і 

взаємної турботи на противагу принципу зневаги й примусу, на якому 

будувалася взаємодія в тоталітарні часи. Тоді зміниться баланс 

громадянин-держава . 

Таким чином, цифрова особистість змінюватиметься та змінить 

відношення і до себе. Відтак, як зазначено вище, сповільнені темпи 

становлення інноваційної економіки в Україні пояснюються 

антагоністичним співіснуванням і взаємодією нових інституцій та 

інститутів інноваційного розвитку із старим неформальним 

інституційним середовищем – економічною ментальністю, нормами, 

традиціями, звичаями господарської практики, що залишились у спадок 

від адміністративно-командної системи.  

В Україні продовжують створюватися формальні інститути розвитку 

всеохоплюючої інформаційної системи. Так, прискорений поступ 

національної ІТ - сфери має ґрунтовне інституційно-правове 

забезпечення державного регулювання: Закони України «Про 

інформацію» (1992); «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» (1994); «Про Національну систему 

інформатизації» (1998); «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки»; «Про авторське право і суміжні 

права» (2017). Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №1467-

р від 17.11.21 року затвердив Стратегію і план заходів здійснення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text
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цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи 

управління державними фінансами на період до 2025 року. 

Запропоновано на розгляд Верховній Раді проєкти Законів: «Про 

особливості регулювання господарської діяльності у сфері 

інформаційних технологій»; «Про стимулювання розвитку сфери 

інформаційних технологій в Україні» тощо. Представники 

громадянського суспільства теж обгрунтували Стратегії розвитку 

цифрового суспільства в Україні [5; 6]. 

Насправді інноваційний розвиток України є «заручником» пануючих 

серед реформаторів уявлень про пріоритетність макроекономічних 

досягнень перед інституційними змінами [7]. Тому важливим чинником 

прискорення інноваційного поступу національної економіки стає 

врахування особливостей розвитку духовної культури молоді як 

головного рушія таких перетворень. 

Михайло Федоров, віце-прем’єр і міністр цифрової трансформації 

України акцентує: «Уже зараз на полі бою багато БПЛА-камікадзе, 

платформ для розмінування, будуть безпілотні засоби пересування 

роботів по території. Усі ці технології активно розвиваються в різних 

країнах. Крім того, штучний інтелект допомагає знаходити об'єкти, але 

фінальне рішення про удар приймає людина» [8]. Мова йде про 

особливості специфічних форм цифровізації, зокрема, ведення Україною 

першої у світі цифрової війни поряд з реальною війною, що потребує 

розвитку людського інтелектуального потенціалу, підвищення 

ефективності підготовки фахівців у сфері вищої освіти. У цьому аспекті 

важливим є розвиток молоді, формування її духовної культури поряд з 

професійними якостями. 

Розуміючи слово як «вершину людського» (В. Сухомлинський) в усій 

універсальності його прояву, вміючи ним користуватися, людина може 

не тільки точно виразити свою думку, а й залучити слухачів до 

співпереживання. Від рівня готовності людини до сприйняття слова й 

користування ним залежить і вплив слова – емоційний, пізнавальний, 

інформативний, аналітичний, виховний і перетворювальний. Тому 

виховання ставлення до літератури як до мистецтва слова сприятиме 

виконанню завдання всебічного розвитку молоді взагалі. Ці ідеї розвинув 

О. Потебня, який зазначав, що сила художнього мовлення, його 

естетична цінність полягає в тому, що зображується, і в тому, як сказане 

впливає на адресата мовлення [9]. 

В умовах глобалізації, як стверджує І. Дзюба, слово перестає бути 

реальним духотвірним началом у людських спільнотах, що зумовлено 

таким [10]: 

• втрата Словом сакральності на користь операційності; 
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• зменшення світопізнавальних можливостей і світопояснювальних 

спроможностей Слова, йому належить лише допоміжна роль у створенні 

фундаментальної картини світу; 

• збіднення життєво-предметного наповнення Слова; 

• поряд з мовою як називанням світу Слово продукує антимову як 

фальшування світу; 

• мова в трансформаційних суспільствах є лише прагматичний засіб 

спілкування, а не еквівалент людського духу, не носій буттєвості, 

глибокого досвіду поколінь, етичної муки особистості; 

Слово («осмислюваний роздум») дедалі більше поступається місцем 

засобам «вичислювального мислення наук» (М. Ґайдегер). Вчений 

вважає, що складається враження, ніби слово втрачає свої позиції і в 

мистецтві, в культурі взагалі (деградація слова в сучасній поп-культурі, в 

пісенній та естрадній продукції, телебачення, Інтернет створює свій 

стиль невибагливого мовного ширвжитку), бо слово народжується в 

зосередженості, а не в суєті. І. Дзюба зауважує, що створюється новий 

тип цивілізації поствербальної, в якій Слову належатиме суто допоміжна 

роль обслуговування супертехнологічної діяльності напористого 

людства 10, с. 18]. 

Американський етнограф М. Мід запропонувала типологію культур з 

погляду передавання досвіду між поколіннями і дійшла висновку, що «у 

всіх частинах світу, де всі народи об’єднані електронною мережею, у 

молодих людей виникла спільність досвіду, якого ніколи не було і не 

буде у старших. І навпаки, старше покоління ніколи не побачить в житті 

молодих людей повторення свого безпрецедентного досвіду... Цей 

розрив між поколіннями зовсім новий, він глобальний і загальний» [11, 

с. 13]. Саме цей новий тип соціальних зв’язків між поколіннями постав у 

середині ХХ ст. «Суспільство майбутнього забуде нині популярні, але від 

цього не менш шаблонні уявлення про людську красу – і стане більше 

орієнтуватися на внутрішній світ людини та його самопозиціонування в 

онлайні. Природність, реальність – це новий мотив. Розповідайте про свої 

цінності. Якщо у вас їх не було раніше, то зараз вони гостро необхідні. 

Зараз (більше ніж будь-коли) вам потрібна історія про себе – та, що йде 

далеко за межі розмов про гроші», – стверджується у британському  

дослідженні «Ера Мономас. Як зміниться масова культура у найближчі 

30 років» [12]. 

Відбуваються зміни і в освітніх технологіях – перехід від писемної до 

електронної освітньої культури. Тепер комп’ютерна неграмотність – 

серйозний чинник марґіналізації людини і гальмо економічного й 

технологічного процесу. В Україні за останні роки диспропорції 

проникнення Інтернету в населених пунктах різної величини помітно 

https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/49601/1/read-the-dazed-media-trend-report-the-era-of-monomass
https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/49601/1/read-the-dazed-media-trend-report-the-era-of-monomass
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згладилися. На даний час значно відстає у поширенні Інтернету сільська 

місцевість, де присутнє обмеження в технічних можливостях 

підключення малонаселених пунктів. У бюджеті на 2021 рік було 

передбачено 500 млн. грн. для підключення закладів соціальної 

інфраструктури до швидкісного фіксованого Інтернету. Завдяки 

субвенції у 2021 році близько 1,5 млн. українців, що проживають у 3 тис. 

сіл, уперше отримали можливість підключитися до швидкісного 

Інтернету. Наразі в Україні близько 15,5 тис. сіл, де неможливо 

підключитися до швидкісного фіксованого інтернету. Там проживає 

близько 3,5 млн. українців [13]. За індексом мережевої готовності 

(Networked Readiness Index), що відображає інноваційний і 

технологічний потенціали країн світу, а також можливості їх розвитку у 

сфері високих технологій та цифрової економіки, лідирує в рейтингу 

Швеція. Натомість, США та Німеччина розмістилися на 8 та 9 сходинках, 

відповідно. Серед країн колишнього СРСР найвищу позицію займає 

Естонія – 23 місце , а Україна продовжує залишатись на 64 місці із 134 

країн або 49,43 бали, тобто відстає на 29,9 балів, оскільки середня 

кількість балів по Європейському регіону – 64,21 балів [14]. 

Слабкими сторонами України є : якість законодавства (87 місце або 

46,57 балів), в тому числі з регулювання діяльності ІКТ (75 місце або 

41,66 балів), покриття мобільним зв’язком 4G (129 місце або 3 бали) та 

кількість абонентів мобільного широкосмугового доступу (102 місце або 

17,56 балів), доступність до чистої енергії (128 місце або 23,7 балів), 

вартість мобільних телефонів (113 місце або 21,72 балів), низький рівень 

добробуту та можливості вільно обирати шлях реалізації (109 та 105 

місце відповідно або 57,88 балів), потенційна тривалість здорового життя 

(86 місце або 58,97 балів), а також низька можливість використання 

цифрових платформ в сільській місцевості (93 місце або 53,97 балів). 

Сильними сторонами країни  виступають: рівень грамотності 

дорослого населення та законодавство в сфері електронної комерції (1 

місце або 100 балів), а також кількість абонентів із швидкістю фіксованих 

Інтернет-підключень 10 Мбіт/с (16 місце або 95,72 балів), міжнародна 

пропускна здатність Інтернету на одного користувача (50 місце або 70,28 

балів), можливість адаптації правової бази до нових технологій (43 місце 

або 50,29 балів), цінова доступність послуг мобільного зв’язку (46 місце 

або 70,14 балів), забезпеченість початкової школи Інтернетом (40 місце 

або 57,79 балів), Веб-сервіси для хостингу ІТ (34 місце), розпочати бізнес, 

e-демократія, наявність інноваційних технологій (49 місце або 53 бали), 

кількістю патентних заявок в сфері ІКТ (45 місце), рівень перетворень в 

цифрову економіку (36 місце або 60,68 балів), забезпечення гендерної 

рівності (24 місце або 83,72 балів), використання великих даних та 
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професійний рівень задіяних у бізнесі (31 місце) населення та кількість 

зарахованих у вищих навчальних закладах (14 місце або 60,28 балів) та 

якість освіти (42 місце або 48,07 балів) [14]. Отже, економіка України 

посідає серединне місце і  для неї характерна  перспектива зростання 

інноваційного та технологічного потенціалів. 

Найактивнішими в Інтернеті є українці віком від 15 до 24 років - серед 

них частка користувачів Інтернетом становить 97%, люди від 25 до 34 

років - 96%, користувачів віком від 65 років - уже 29% (рік тому було 

лише 14%). Частка жінок у загальній кількості Інтернет користувачів 

становить 52%. Отже, найбільша частка користувачів серед молодих 

людей (віком від 15 до 34 років) [15]. 

Інтеграція в європейський освітній простір, адаптація молоді до 

культурного середовища, засвоєння загальнолюдських цінностей 

повинні відбуватися завдяки універсальному компоненту різних культур. 

Гуманізація навчання залежить від якісного вдосконалення різних 

складників змісту освіти, яким властива певна специфіка в різних формах 

і видах навчання. 

На першому місці мають бути національні гуманістичні цінності, а 

потім - глобальні загальнолюдські, бо лише виходячи з життєвих потреб 

можна предметно орієнтуватися на загальні світові стандарти. Таке є 

передумовою визнання України на світовому освітньому рівні, що 

передбачає перехід від екстенсивно-інформаційного типу навчання до 

відкритого, консенсусного навчання і сприятиме розвитку української 

культури на кращих здобутках світової та європейської цивілізацій. 

Жодна новація і модернізація не можуть бути осмисленими без опертя на 

традицію (Г. Ґадамер). З приводу цього О. Заболотна акцентує на такому 

16, с. 59–60]: 

• запозичати треба лише те, що гармонійно вписується в наше буття; 

• урівноважити прагнення індивіда до максимального 

самовираження і потреби та норми суспільства; 

• необхідно виробити чітку ідеологічну основу формування молодої 

людини посткомуністичної доби, бо порожнечі, які утворились, 

заповнюються чужими для нас ідеями і поняттями; 

• треба формувати почуття гордості за свою країну, формувати 

потяг до знань, заснований на інтересах, покликанні молоді; 

• соціальний тип особистості – «соціально обдарована людина» або 

творча людина. 

У світогляді нинішньої молоді зростає значущість індивідуальних 

цінностей та успіху, оскільки прагнення бути собою не реалізується 

вмінням бути собою, а потребує прагматизму, тверезого аналізу 

життєвих ситуацій. Найслабше вираженою виявилась морально-етична 
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компонента. Це є об’єктивний процес психологічної адаптації до умов 

ринкової економіки. Тому, виховання, на нашу думку, гуманістично-

прагматичної особистості є особливо актуальним в Україні. 

В інноваційних змінах, що відбуваються в суспільстві, важливе місце 

посідає проблема соціокультурної компетенції людського потенціалу, 

зокрема управлінців. Цей аспект у жодному разі не заперечує 

професійної компетентності сучасного управлінця, вона є складовою і 

орієнтована на розвиток керівника як особистості. Він повинен бути 

лідером не лише під час виконання службових обов’язків, але й у 

повсякденному житті, у побуті. 

Особистість випускника вищого навчального закладу має бути 

сформованою передусім морально, її духовний потенціал, окрім профе-

сійного, повинен відповідати рівню вирішення найскладніших завдань. 

Сучасна глобалізація ставить перед молоддю нові завдання, надаючи і 

великі можливості. Глобальна освіта – це інтелектуальна і моральна 

готовність, що необхідна молодій людині в цифровому суспільстві[17]. 

Висновки 
Таким чином, необхідною умовою розвитку людського інтелекту-

ального потенціалу є подальший розвиток «цифрових трансформацій» 

України, що відбуватиметься за одним із двох сценаріїв – базовим або 

форсованим. Саме форсований, або пріоритетний, сценарій цифровізації 

означає усунення законодавчих, інституційних та фінансових перешкод 

розвитку «цифрової» економіки. Реалізація цього сценарію можлива на 

основі документу «Цифрова адженда України-2020» та «Україна 2030Е – 

країна з розвинутою цифровою економікою», в яких викладено принципи 

розвитку України в цифровому просторі: розвиток цифрової 

інфраструктури; цифровізація реального сектору, зокрема через сприян-

ня розвитку інфраструктури «Індустрія 4.0», «цифрового робочого 

місця», «смарт-фабрики»; цифровізація базових сфер  життєдіяльності, 

зокрема через цифрову трансформацію середньої  школи та розвиток 

STEM-освіти, запровадження e-медицини та е-безпеки, концепції 

«розумні міста»; розвиток цифрової та фінансової грамотності. 

 Важливим аспектом є гармонійний розвиток поряд з інтелектуальним 

потенціалом духовного потенціалу людини, що сприятиме ефективному 

залученню загалом людського потенціалу у відновлення національної 

економіки. Водночас, використання важливої конкурентної переваги - 

людського потенціалу, насамперед його інтелектуальної та духовної 

компонент (у контексті становлення нових форм та сфер реалізації в 

умовах військового стану та необхідності відновлення економіки країни) 
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потребує активного застосування стимулюючого інструментарію 

відповідальної бюджетної політики. 
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In the work examines the theoretical models of economic growth used by scientists, 

in which the production technology is reflected by the modified Cobb-Douglas 

production function. Moreover, among the independent factors of this function, the 

"human capital" factor is taken into account. 

Ключові слова – людський капітал, освіта, економічне зростання, модель 

виробничої функції, виробнича функція Кобба-Дугласа. 

І. Вступ 
На сучасному етапі розвитку світової економіки одним з головних 

чинників економічного зростання є людський капітал. Вкладення в 

людину, її знання, наввики, уміння і кваліфікацію приносять набагато 

більшу віддачу як інвестиції у матеріальне виробництво. Для 

ефективного використання людського капіталу в управлінні економікою 

потрібні знання як про практичні процеси формування, відтворення та 

реалізації цього капіталу, так і про теоретичні процеси його розвитку. 

Зокрема, ефективність управління виробництвом певною мірою 

залежить від розуміння теоретичних моделей ендогенного зростання, в 

яких людський капітал виступає чинником виробничих процесів. Це 

вказує на актуальність виконаних досліджень.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Основні положення теорії людського капіталу були розроблені 

Г. Беккером та Т. Шульцем. Продовжували дослідження цієї проблема-

тики багато зарубіжних і українських науковців. Людському капіталу 

притаманні як загальні властивості капіталу, так і специфічні власти-

вості, які відрізняють його від інших капіталів. Людський капітал вико-

ристовується для виробництва певних товарів і надання послуг, збільшу-

ється внаслідок інвестування в нього та зменшується в процесі фізичного 

зносу. Однак він невіддільний від свого носія і, на відміну від деяких 

інших капіталів, його не можна продавати, успадковувати чи передавати.  

На думку Г. Беккера, людський капітал є невіддільною частиною 

людини як робочої сили, оскільки це здібності людини, придбані знання, 

навички, його мотивації та енергія, які використовуються протягом 

певного часу з метою виробництва товарів та послуг [1]. Розвиваючи 
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теорію людського капіталу, науковці стали розглядати інвестиції в 

освіту, науку, охорону здоров’я тощо на рівні інших вкладень, як вагомі 

чинники зростання економіки.  

В теоретичних моделях економічного зростання в якості людського 

капіталу науковці розуміють придбані завдяки освіті і підвищенню 

кваліфікації певні якості зайнятої особи, які збільшують результати її 

праці. Тоді технологія виробництва в економіці з постійним темпом 

приросту населення і пропозиції праці відображається модифікованою 

виробничою функцією Кобба-Дугласа [2, 3]: 

𝑦 = 𝑁𝛼𝐾𝛽𝐻𝛾 ,  𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1,    (1) 

де 𝑦, 𝑁, 𝐾, 𝐻 – обсяги, відповідно, національного доходу, праці, 

виробничого капіталу і «людського капіталу», який вимірюється в 

умовних одиницях «освіченості», 𝛼, 𝛽, 𝛾 - параметри. Причому величина 

набутого за час навчання людського капіталу (𝐻𝑖) для 𝑖 – ого індивідуума 

залежить від часу, потраченого ним на навчання і від кількості (рівня) 

виробленого державою суспільного продукту та визначається за 

допомогою такої виробничої функції [4, С. 90]: 

             𝐻𝑖 = 𝐵𝜇𝐸𝑖
1−𝜇

,     (2) 

де 𝐵 – інфраструктура освіти, яка вимірюється обсягом витрат на його 

виробництво, 𝐸𝑖 – час, який витратив 𝑖 – ий індивідуум на навчання, 𝜇 - 

параметр. 

Підставивши (2) у формулу (1), отримаємо таку залежність: 

        𝑦 = 𝑁𝛼𝐾𝛽(𝐵𝜇𝐸1−𝜇)𝛾,    (3) 

яка виражає залежність національного доходу від екзогенних чинників 

серед яких є чинник «людський капітал». 

Висновки 

Таким чином, розглянуті теоретичні моделі економічного зростання, 

які ураховують обсяги людського капіталу доцільно використовувати в 

наукових дослідженнях розвитку економіки України та на практиці в 

післявоєнний період. 
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Секція 6. Інформаційні технології в 
сучасних гібридних війнах 
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The role of science parks in post-war reconstruction and countering hybrid threats 

and information wars is analyzed (on the example of the Science Park Lviv University 

“Innovation and Entrepreneurship”). The priority areas of the science park's activity 

and their necessity in war conditions are substantiated. 

Ключові слова – науковий парк, гібридні загрози, тріада “освіта-наука-бізнес”, 

стимули, післявоєнне відновлення. 

І. Вступ  
Військова агресія та необхідність відновлення економіки України після 

війни зумовлюють актуальність використання різних інструментів 

забезпечення інтеграції в межах тріади “освіта-наука-бізнес”. Одним із 

таких ефективних механізмів, як підтверджує зарубіжна практика, є 

наукові парки, які, не зважаючи на доволі тривалу історію 

функціонування в Україні поки що належним чином не сприяють 

комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок. 

ІІ. Виклад матеріалу 
Наукові парки в Україні функціонують у відповідності до 

однойменного Закону України “Про наукові парки” від 07.09.2021 р. 
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(остання редакція), у який було внесено конструктивні зміни, що 

передбачали дещо модернізувати уже існуючий закон задля підвищення 

ефективності роботи наукових парків в Україні [1]. Ключовою 

проблемою функціонування наукових парків були певні законодавчі 

перешкоди, які частково усунуті у останній редакції базового закону, та 

загалом проблема незавершеності інноваційного циклу. Тобто традицій-

но в Україні, не зважаючи наявність вагомих наукових здобутків і 

конкретних розробок, у тім числі захищених патентами й іншими охорон-

ними документами, проблемою було “вивести” їх на ринок. Водночас у 

нинішніх умовах роль наукових парків у цих та інших процесах зроста-

тиме, зважаючи на реалії війни з Росією і потребу відновлення країни.  

Пропонуємо розглянути роль наукових парків у вирішенні 

обгрунтовнаих вище проблем і викликів на прикладі Наукового парку 

Львівського університету “Інновації та підприємництво”, який розпочав 

діяльність 1.08.2022 р. (з-поміж засновників - ЛНУ ім. І. Франка). 

Науковий парк Львівського університету «Інновації та підпри-

ємництво» – це юридична особа, що створена з ініціативи Львівського 

національного університету імені Івана Франка з метою розвитку 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та 

раціонального використання його інтелектуального потенціалу і 

матеріально-технічної бази для створення й комерціалізації результатів 

наукових досліджень і їхнього впровадження в Україні та за кордоном.  

Науковий парк є інноваційним інтерфейсом між власниками перспектив-

них наукових розробок, фінансовими інституціями та реальним вироб-

ництвом, сприяючи інтеграції в межах тріади «освіта-наука-бізнес» [2]. 

Основними завданнями Наукового парку Львівського університету 

«Інновації та підприємництво» було визначено: 

− створення нових інноваційних продуктів, здійснення заходів щодо 

їхньої комерціалізації, організація та забезпечення виробництва 

наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках 

інноваційної продукції;  

− інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення 

діяльності засновників і партнерів Наукового парку, надання патентно-

ліцензійної допомоги;  

− залучення здобувачів вищої освіти, працівників Університету та 

партнерів до розроблення і виконання проєктів Наукового парку; 

− сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного 

підприємництва;  

− організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів;  
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− залучення і використання у своїй діяльності венчурного капіталу, 

підтримка наукоємного виробництва;  

− захист і представництво інтересів засновників і партнерів Наукового 

парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а 

також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання; 

− забезпечення сприятливих умов для створення здобувачами вищої 

освіти, працівниками Університету інноваційних підприємств, що 

здійснюють доведення результатів науково-технічної діяльності до стадії 

розроблення на їхній основі конкурентоспроможних інноваційних 

технологій, товарів і послуг та виробництва інноваційної продукції; 

− розвиток співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Україні та за кордоном, сприяння залученню іноземних 

інвестицій; 

− виконання інших функцій. 

Передбачені також пріоритетні напрями роботи Наукового парку в 

умовах сучасних викликів, з-поміж яких: 

 дослідження і розробки, зокрема орієнтовані на виробництво 

інноваційної продукції подвійного призначення; 

 участь у реалізації проєктів розвитку біоекономіки; 

 співпраця з ІТ-компаніями з метою реалізації спільних ініціатив, 

зокрема актуальних в умовах війни;  

 участь у заходах та проєктах, спрямованих на підвищення 

інформаційної та кібербезпеки суспільства; 

 експертиза та лабораторні дослідження; 

 робота над проєктами у сфері захисту культурної спадщині і 

культурних цінностей, соціогуманітарні ініціативи; 

 співпраця з сектором креативних індустрій та підтримка стартапів; 

 розроблення і комерціалізація технологій виробництва 

інноваційної продукції у сфері здорового харчування; 

 ініціювання просвітницьких проєктів у сфері інформаційної та 

медіаграмотності; 

 наукові і культурно-освітні заходи, орієнтовані на розвиток 

ініціатив Наукового парку, у тім числі спрямовані на післявоєнне 

відновлення України. 

Водночас одним із пріоритетів науково-прикладних досліджень буде 

також розробка методичного інстурментацію відстеження ефективності 

санкцій та розшуку активів, які були втрачені під час війни. 

Таким чином роль наукових парків, як бачимо із прикладу, наведеного 

вище, може і повинна полягати у поєднанні зусиль системи освіти, 

наукових установ та бізнесу, при цьому це може мати вияв у інноваційній 

продукції (шо найважливіше), але водночас і в заходах із формування 
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цифрової грамотності, стартап-культури, підприємницьких та інших 

навичок, івентах, зорієнтованих на протидію інформаційній війні і різним 

гібридним загрозам, з якими стикається сьогодні українська економіка і 

суспільство. Наприклад, роль сертифікованих курсів, тренінгів, 

воркшопів, стартап-хакатонів на перший погляд незначна, втім саме такі 

та інші альтернативні заходи сприятимуть розвитку відповідної культури 

у молоді та становленню стартап-індустрії. Саме проривні ідеї і нові 

рішення повинні бути невід’ємною частиною стратегії відбудови країни. 

Тому необхідно враховувати ці синергетичні ефекти і потенційну роль у 

них наукових парків як інституцій. 

Висновок 
Відтак роль наукових парків у контексті післявоєнного відновлення 

повинна полягати у поєднанні зусиль науковців, розробників та бізнесу 

для стимулювання такого відновлення та генерації нових креативних ідей 

інноваційного характеру. Водночас участь або ініціювання науковими 

парками різних івентів та заходів, які мають суспільний резонанс та 

пов’язані із формуванням стартап-культури, розвитку психології бізнесу, 

підприємницьких навичок повинна сприяти протидії гібридним загрозам 

та посилювати позиції України у інформаційній війні з агресором. 
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resources and communication systems, is a central topic in the digital world. Of 

particular concern is the use of cyberspace to advance specific political, social, and 

military objectives. Because of the war unleashed by Russia, many sanctions were 

applied to it, which had an impact on the development of Russia's cyber capabilities 

and, in particular, Russian hackers. Growth of others cyberattacks against what are 

politically motivated cybercriminal groups, mainly by action on the part of the 

Russian government, by spreading and unlawfully attacking the state and private 

organizations, resulting in serious recurring losses.  

Ключові слова – кібербезпека, кібератки, хакер, кіберзлочинне угрупування, 

енергомережа, санкції, військова криза, російське вторгнення. 

І. Вступ 
Питання безпеки від незаконних дій, які порушують цілісність, 

доступність і конфіденційність інформації в кіберпросторі, що може 

пошкодити інформаційні ресурси та комунікаційні системи, є 

центральною темою в цифровому світі. Особливе занепокоєння викликає 

використання кіберпростору для просування конкретних політичних, 

соціальних і військових завдань.  

З розгортанням військової кризи в Україні під найбільшим прицілом 

опиняється енергетична кібербезпека, хоча занепокоєння з цього приводу 

було очевидним задовго до самої кризи. Швидке проникнення 

відновлюваних джерел енергії та цифровізація енергетичних мереж ще 

більше посилили вразливість енергетичних систем. 

ІІ. Основна частина 
Загальноприйнята думка щодо націлювання на мережі влади, що 

різноманітні інституції можуть широко постраждати від таких атак, з 

політичного, соціального та військового аспектів.  

Існують два основні політичні наслідки – це наслідки втрат 

електроенергії. По-перше, відбудеться ослаблення морального духу 

громадян і, отже, насильницька зміна поведінки атакованих урядів. По-

друге, ці атаки можуть збільшити витрати політичних лідерів країни, 

змушуючи їх коригувати свою політику. Крім того, часто вказують на два 

найважливіші військові наслідки: втрата влади безпосередньо вплине на 

сили опору та, ймовірно, зменшить здатність атакованої країни 

виробляти достатню кількість військової техніки. 

Росія все більше зосереджується на розробці наступальних 

кіберспроможностей, у тому числі кіберзброї. Про це свідчать атаки на 

французький TV5-Monde та українську енергосистему. Для кібератаки на 

енергосистему України використовувався варіант шкідливої програми 

BlackEnergy і модифікована функція kill-disk. Функція видалення диска 

стерла основні завантажувальні записи (MBR), зробивши компонент 
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застарілим. Вимкнення MBR відключило 30 вимикачів підстанції за 

допомогою людино-машинного інтерфейсу (HMI). 

Санкції чи інші стримувальні заходи використовуються для покарання 

за наступальні кібероперації, ми можемо очікувати, що кібероперації 

пристосуються, вживаючи заходів для маскування своєї особистості. 

Наприклад, у розкритій CIA системі Marble Framework транснаціональна 

кібер-атрибуція 223 описана як можливість змінювати мову вихідного 

коду з англійської на іншу мову, як-от російську. 

Експерти ACTS припускають, що для успішного проведення тактичних 

атак на енергетичні мережі необхідно добре розуміти економічну 

структуру країни. Щоб ініціювати успішні атаки на енергетичні системи, 

необхідна така інформація, як рівень споживання, резервні системи та 

передбачувані наслідки відключення електроенергії. Припущення про те, 

що припинення постачання енергії цивільному населенню призведе до 

зміни політики країни, було одним із найбільш стійких переконань у 

тактичних війнах, як це видно в політиці стратегічного націлювання 

ACTS. 

У перші години військових дій масштабні кібератаки вразили 

енергопідстанції на східному кордоні України. У той час як одні мали на 

меті видалити дані диспетчерських, життєвоважливі для належної роботи 

мережі, інші націлювалися на автоматичні вимикачі та 

теплоелектростанції, розташовані в Сумах, що призвело до збоїв і 

широкого відключення послуг для громадян у холодний місяць лютий. 

Іншим аспектом використання кібератак для досягнення військових 

успіхів є збір даних для створення достатньої інформації про країну. 

Протягом місяців, що передували нещодавньому російському 

вторгненню, сотні кібератак були спрямовані на різні критично важливі 

об’єкти в Україні, націлені головним чином на збір розвідданих. 

Одна з військових тактик, яку можуть використати хакери, полягає в 

тому, щоб навмисно створювати суперечки між державами через 

припущення, що одна здійснила кібератаку на іншу. Росія здійснила 

операцію під фальшивим прапором під час кібератаки TV-5Monde, щоб 

обдурити слідчих у тому, що за атакою стоїть кібертерорист. APT28, 

російське кіберзлочинне угруповання, зламало обліковий запис TV5-

Monde у Facebook і опублікувало пропаганду та погрози на адресу сил, 

які беруть участь в операціях проти ІДІЛ. 

Для різних видів кібератак на мережу створюються більш широкі 

поверхні атак завдяки їх підключенню до Інтернету. DDoS, хибні атаки 

впровадження даних (FDIA) і використання зловмисного програмного 

забезпечення є добре відомими інструментами боротьби з мережею. 
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Хакери часто мають перевагу над мережевими операторами, які не 

повідомляють про кіберінциденти негайно, що серйозно впливає на 

належні зусилля з пом’якшення. Своєчасне повідомлення про кіберзлом 

активує обов’язкове розкриття інформації між відповідними сторонами, 

включно з характером і масштабом кібершпигунства, що призводить до 

кращого вирішення ситуації. 

Загальноприйнято, що такі ініціативи, як Спільне співробітництво з 

кіберзахисту CISA та Центр співпраці з кібербезпеки NSA, є значними 

кроками на шляху до забезпечення безпеки критично важливих 

інфраструктур. Має бути продовження навчання, як щойно завершена 

CyberStorm VIII, із залученням різноманітних партнерів для розробки 

сценаріїв стійкості та стратегій відновлення після масових кібератак. 

Також необхідно підтримувати безперервне зростання програм 

досліджень і розробок, таких як програма DARPA Rapid Attack Detection, 

Isolation, and Characterization Systems, для створення інструментів і 

технологій, які сприятимуть відновленню під час кібератаки на 

енергосистему.  

Залучення фінансового та банківського секторів також може 

прискорити співпрацю для наукової підтримки з боку приватного 

сектору, враховуючи співпрацю з постачальниками енергетичних послуг. 

Варто зазначити рівень ураженості російських хакерів, які шукають 

варіанти «перезавантаження» для відмивання коштів від накладених на 

росію санкцій. У квітні 2022 року правоохоронні органи Німеччини 

вилучили сервери найбільшої у даркнеті російськомовної платформи 

Hydra Market, річний обіг якої перевищував 1,35 млрд дол. США. 

Одночасно уряд США ввів санкції щодо Garantex, яка є платформою для 

російських хакерів для відмивання викрадених коштів. 

Висновки 
У підсумку варто зазначити що, частота та складність зловмисних 

кібератак на енергетичні системи зростає, оскільки світ рухається до 

більшої цифровізації. Потенціал для зловмисників отримати доступ до 

фізичних енергетичних активів і негативно вплинути на них за 

допомогою кіберзасобів є основною проблемою для країн у всьому світі. 

Російсько-український конфлікт є прикладом зростання використання 

кібератак на енергетичну інфраструктуру країни для просування 

політичних, соціальних і військових завдань. Але цей конфлікт 

безумовно показує, що введення санкцій, які мають вплив на 

кіберпростір країни-агресора може призупинити або створити 

перешкоди для їх впливу на Україну. 
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І. Вступ 
Сьогодні формується єдиний інформаційний простір, який стає 

глобальним ресурсом. Його використання прослідковується в усіх сферах 

життя людства і стає базою існуючої реальності. Однією зі сфер впливу 

інформації стала і військова сфера. Перед суспільством постає нова 

загроза інформаційній безпеці країн та їх громадян, які, за умов 

інформаційної безграмотності і некомпетентності, можуть несвідомо 

піддатися ворожому інформаційному впливу і нести загрозу державному 

суверенітету та територіальній цілісності. Проблема забезпечення 
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ефективності захисту українського інформаційного простору особливо 

гостро проявилася після агресії російської федерації (рф). 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Протягом усієї історії людства інформація займала важливе місце у 

більшості напрямків діяльності людини, а особливо – у військовій справі. 

Правильно злагоджена робота щодо вчасної передачі надійних і 

актуальних даних, а також ефективна їх обробка стала основою для 

здобуття перемоги в конфлікті або війні, а також для організації 

превентивних дій з метою запобігання будь-яких непорозумінь [1, С. 8‒11]. 

Тому в наш час інформаційні технології (ІТ) стали активно застосовуватися 

з метою втілення інтересів окремого індивіда і держави в цілому. 

Завдання ІТ в політичній сфері є створення, збір, зберігання, обробка 

та розповсюдження інформації з метою досягнення політичних цілей. 

Технологія створення інформації полягає у тому, що кожен політичний 

діяч для того, щоб досягнути своєї мети, створює потрібну інформацію. 

Але окрім створення ще одним важливим фактором є збір актуальної 

інформації, за допомогою якої політики можуть здобути або втратити 

владу і домогтися свого впливу, отримати переваги в політичній 

діяльності. Ще одним важливим критерієм, що характеризує ІТ в 

політиці, є зберігання інформації, що полягає в підтримці її цілісності та 

доступності. Під час обробки інформації можлива зміна даних для 

досягнення певної політичної мети. На цій стадії може статися 

викривлення інформації, поява неправдивих відомостей і дезінформації, 

спрямованої на створення найбільш вигідного для політичного суб’єкта 

результату. Суттєве значення в політиці має розповсюдження інформації, 

яке полягає в тиражуванні потрібних даних для як можна більшої 

кількості споживачів за допомогою.  

На жаль, окремим результатом еволюції ІТ і їх застосування на практиці 

став перехід до епохи «постправди» і «гібридних війн», яка відображається 

як інформаційний конфлікт. Цей конфлікт намагаються вирішити на свою 

користь за допомогою пропаганди, дезінформації та фейкових новин. 

Окремою задачею «гібридної війни» є повна дезорієнтація та інформаційне 

придушенням суперника [2]. Найефективнішим інформаційним інструментом 

у такій війні є дезінформація,  яка здатна забезпечити перевагу одній стороні 

в різних сферах діяльності держави. Дезінформація представляє собою 

оманливу інформацію, яку найчастіше викривляють спеціально з метою 

досягнення певного результату і психологічного впливу на свідомість інших. 

[3, с. 78-86]. 

Довший час Інтернет виконував інформаційно-комунікаційну 

функцію, але тепер в ньому все більше набирає силу сегмент агітаційний, 
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пропагандистський, що набуває все агресивніший характер. Метою війни 

є, зокрема, управління зміною свідомості людей, їхнього світогляду, 

ставлення до суспільства і держави; небезпекою для самих людей є 

втрата власної волі, а для держави – суверенітету. В інформаційному 

сенсі об’єктом війни є свідомість суспільства та індивіда [4].  

До основних інструментів гібридної війни також відносять такі 

інформаційні засоби: засоби військово-політичної дезорієнтації противника; 

дії, спрямовані для поразки чи блокування каналів передачі інформації з 

метою дезорієнтації й дезорганізації, створення відчуття напруженості 

від постійного очікування ударів і масованого наступу по  лініях фронту 

та вплив на свідомість з метою деморалізації та поширення паніки [5].  

Експерти Інституту національно-стратегічних досліджень США, які 

аналізували складові інформаційної війни, виокремлюють ведення 

психологічної війни. Її завдання полягає в маніпулюванні масами з 

метою: внесення в свідомість суспільства та індивіда ворожих ідей та 

поглядів; дезорієнтація та дезінформація мас; послаблення переконань; 

залякування свого народу образом ворога; залякування суперника 

власною могутністю тощо [6, c. 138].  

Важливим інструментом є пропаганда, яку широко застосовує РФ під 

час гібридної війни з Україною. [7, c. 104].  Диверсифікація громадської 

думки має на меті розсіяння уваги правлячої верхівки держави на різні 

штучно створені проблеми і тим самим відволіканням її від вирішення 

необхідних завдань суспільно-політичного та економічного розвитку з 

метою забезпечення нормального функціонування суспільства і держави. 

[6, c. 139]. 

Вигідна для рф інформація поширюється на весь світ та торкається 

питань внутрішньої і зовнішньої політики країни. росія ґрунтовно 

підійшла до поширення інформаційної пропаганди. [8]. Окрім 

культурних, ідеологічних, релігійних та мовних методів росія 

використовує також економічний тиск та його поширення російськими 

ЗМІ. 

Висновок 
Інформація має важливе значення для людства тому, що зачіпає всі 

сфери життя окремого індивіда та держави. Розвиток ІТ суттєво збільшує 

це значення. Однак, не усі наслідки цього розвитку є позитивними. Так 

застосування новітніх ІТ в гібридних війнах породжує виклики, які 

несуть загрозу особі, суспільству, державі і людству в цілому. Тому 

важливо проводити дослідження впливу сучасних ІТ на суспільні 

процеси. Це, зокрема, дасть змогу розробити правильну стратегію 

інформаційного захисту нашої країни. 
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І. Вступ 
Звичайні та гібридні методи ведення війни створюють багато 

критичних викликів для сфери прогресивних технологій та інновацій. У 

сучасному конкурентному ринковому середовищі підприємства, 

організації та банки переорієнтовуються на використання інноваційних 

технологій та передових здобутків, зокрема у платіжній сфері. Як і 

підприємці, практики гібридної війни зосереджуються на діях високого 

рівня невизначеності і низького ризику. У гібридній війні наслідки 

можуть бути позитивними або негативними, але оскільки вони нові, або 

раніше не перевірялись, вірогідність їх настання не можна легко 

передбачити на основі минулого досвіду 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Враховуючи новизну й незначний рівень розповсюдження у світі, 

інноваційні платіжні технології у сфері банкінгу в умовах гібридних війн 

дедалі поширюються. Новітнє покоління платіжних продуктів і послуг у 

2022 році будується на поточних способах платежів, водночас 

гарантуючи підвищену безпеку й нові можливості для кожної транзакції, 

наприклад, зі ще більшим захистом і контролем безпеки. 

Потрібно зауважити, що стандарт глобально-сумісних безпечних 

платежів EMV включає наявність унікальних динамічних цифрових 

даних у кожній транзакції, що робить їх надзвичайно безпечними і 

зменшує ризик шахрайства з використанням підроблених реквізитів 

картки. Розглянемо типовий приклад. Клієнт використовує для оплати в 

чіповому терміналі мобільний пристрій, сумісний з EMV, далі транзакція 

динамічно підтверджується, верифікується і потім авторизується. 

Держатель картки може використовувати ПІН (Персональний 

Ідентифікаційний Номер) або підпис, щоб підтвердити, що він насправді 

використовує свій пристрій [8]. EMV є ефективним інструментом, який 

дозволяє платіжним транзакціям у динамічному підтвердженні включати 

унікальну інформацію, унеможливлюючи її віртуальне повторення.  

Варто зауважити, що в 2021 році на український ринок вийшли система 

міжнародних грошових переказів TransferGo, платіжний сервіс Paysera, 

дві карткові платіжні системи — Diners Club International (США) та JCB 

Payment System (Японія). PayPal наразі залишається осторонь, оскільки 

бізнес-стратегія компанії щодо повноцінного виходу на ринок враховує 

кілька факторів для прийняття рішення, одним з яких є умови авторизації 
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на цьому ринку. Також враховуються інші бізнес-фактори, складові, які 

вони приймають до уваги.  

З початку повномасштабного вторгнення з’явилась нова послуга від 

MasterCard та партнерів, що дозволяє отримати готівку у продовольчих 

магазинах, як наприклад у “Сільпо”. Цей новий платіжний сервіс має 

назву “Готівка на касі”. Від серпня 2022 року клієнтам АЗК WOG 

дозволили поповнити готівкою картку будь-якого банку України з 

обмеженням у 5000 грн, завдяки співпраці такими сервісами та 

системами як Monego, MasterCard, Visa і Простір. У травні 2022 року 

криптовалютна біржа Binance та всеукраїнська мережа Фокстрот 

створили можливість розрахунку за допомогою Binance Pay [1]. 

Державна програма «єПідримка» є ще однією інновацією протягом 

останнього року і служить для підтримки громадян, які постраждали в 

умовах повномасштабної війни. Як приклад, її можна застосовувати для 

платежів виключно за певні продукти та послуги. Властивість 

програмованості додає цінності такій новій формі грошей, як е-гривня, 

яка в подальшому може слугувати однією з переваг для існуючої 

платіжної системи.  

В умовах війни в Україні відбувається стрімкий інноваційний розвиток 

платіжного ринку і на законодавчому рівні. Вже 1 серпня 2022 року набув 

чинності Закон України "Про платіжні послуги" [4], який спрямований на 

модернізацію та створення умов для запровадження в Україні концепції 

open banking. Надавачі платіжних послуг, зокрема банки зобов'язані 

будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг та надати 

можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, 

обмінюватися з ними даними щодо кожного учасника ринку, який надає 

платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора. Норми нового закону та 

перехід української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт 

ISO20022, який є основою функціонування європейських платіжних 

систем, закладають фундамент для приєднання України до Єдиної зони 

платежів у євро (SEPA). Оскільки ІSO20022 став стандартом платіжних 

систем у сучасному світі, то його використовують для впровадження 

нових систем та вдосконалення вже працюючих не просто заради заміни 

технології, а з метою надання доступу до нових можливостей для 

учасників ринку. По-перше, це дозволить у майбутньому зменшити 

витрати, адже використання єдиного стандарту створить можливість 

зменшити кількість технологій, які треба підтримувати. По-друге, можна 

буде обмінюватися платіжною інформацією за єдиним стандартом не 

тільки у ланцюжку банк-СЕП-банк, як це було раніше, а й з клієнтами 

банку. Крім того, у небанківських надавачів платіжних послуг 

(платіжних установ, установ електронних грошей, операторів поштового 
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зв'язку та деяких інших) з'явилася можливість відкривати платіжні 

рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші (до цього такі 

можливості були доступні лише банкам) за умови отримання певної 

авторизації.  

Висновок 
За часів гібридної війни до повномасштабного вторгнення, яке 

відбулося 24 лютого 2022 року, Україна мала відносно налаштовану та 

адаптовану економічну політику, яка зберігала загальну фінансову 

стабільність держави, проте російсько-українська війна 2022 року внесла 

корективи не лише на теренах нашої країни, а й у цілому світі. Безумовно 

негативним був вплив на економіку держави, оскільки реальний ВВП 

різко скоротився, інфляція різко зросла, міжнародна торгівля була 

серйозно порушена, бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня, 

виник дисбаланс на валютному ринку та в додаток логістичні проблеми, 

пов'язані з роботою портів, транспортних мереж та енергетичної 

інфраструктури, продовжують створювати навантаження на економіку. 

Прогнози на покращення у економічній, зокрема платіжній сфері, у 2023 

поці в Україні прийнято вважати стриманими та вкрай невизначеними.  

Попри все варто додати, що сектор платіжних інновацій в Україні в 

умовах війни пропонує чудові можливості, проте потребує подальшого 

вдосконалення, зокрема у доступності якісно обслуговувати особливі 

групи населення, наприклад, на пільгових умовах. 
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During the pandemic, Ukraine showed high indicators in the digitization of public 

services in taxation. This created the foundation for building a new system of remote 

relations in the implementation of tax revenue collection and control procedures. The 

importance of proper service to taxpayers and the proper functioning of all electronic 

services are especially relevant nowadays. Under martial law, the digital 

transformation of tax administration has become an even greater necessity, as it 

allows tax authorities to provide services to taxpayers regardless of their place of 

registration. At the same time, taxpayers can get all the necessary information, 

references, consultations, as well as submit reports to the tax authorities without a 

personal visit to the authorities. 

Kлючові слова: платники податків, ДПСУ, е-сервіси, е-кабінет, сервісне 

обслуговування. 

І. Вступ 
Сучасний інформаційний простір розвивається шаленними темпами і 

набирає все більшої популярності у різних сферах діяльності. Розвиток 

Інтернету, мобільних комунікацій та електронних сервісів (е-сервісів) 

виступає базовим інструментом формування цифрової економіки. 

Більшість видів  контенту переходять з аналогових, фізичних і статичних 

у цифрові, одночасно становляться мобільними та персональними. 

Більшість сфер сучасного життя вже практично повністю 

діджиталізовані або ж активно оцифровуються.  

Вийнятком не стала і сфера оподаткування, де діджиталізація значною 

мірою спрощує життя платників податків і ведення бізнесу робить 

набагато ефективнішим, навіть в часі війни.  

Економічний фронт є опорою, на якій тримається тил країни. В умовах 

воєнного стану бізнесу важливо розуміти свою роль в економічній 

обороні і, за можливості, продовжувати працювати. Аби бізнес мав змогу 
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працювати швидко, безпечно та ефективно, важливо також щоб він був 

поінформований про наявні е-сервіси у податковій сфері та мав належе 

сервісне обслуговування з боку податкових органів. 

Метою даного дослідження є характеристика, оцінка та аналіз переваг 

діючих е-сервісів у сфері оподаткування та обгрунтування особливостей 

сервісного обслуговування платників податків в умовах воєнного стану, 

оскільки е-сервіси за таких умов мають стати ще більш доступними та 

корисними. 

ІІ. Результати дослідження 
Е-сервіс – це послуги, які надаються за допомогою електронних засобів 

та спеціальних платформ. Простіше, це ті послуги, які можна отримати 

наприклад через смартфон [1].  

В умовах дії воєнного стану важливим вектором допомоги платникам 

податків є е-сервіси Державної податкової служби України (ДПСУ), що 

покликані забезпечувати спілкування громадян із податковими органами 

дистанційно. 

ДПСУ активно працює над розвитком сервісної складової та 

цифровізації послуг для платників податків і впевнено тримає курс на 

діджиталізацію. Плідна співпраця ДПСУ з Міністерством цифрової 

трансформації України дала хороші результати і значно полегшила 

платникам податків процес отримання послуг. Тепер сплачувати податки 

є доволі легко та зручно.  

Сьогодні, навіть в умоває воєнного стану, платники податків мають 

можливість отримати всю необхідну інформацію, консультацію чи 

довідку, а також подати звітність до податкових органів без особистого 

візиту до служби. 

Корисним для платників зокрема є електронний сервіс InfoTAX, який 

надає платникам податків можливість через месенджери Telegram та 

Viber отримувати інформацію про стан розрахунків із бюджетом, 

результати обробки документів, терміни подання податкової звітності та 

сплати податкових платежів. Даний сервіс є актуальним як для платників 

податків, незалежно від обраної ними системи оподаткування чи  

організаційно-правової форми властності їх бізнесу, так і для пересічних 

громадян.  

Низка е-сервісів ДПСУ доступна на порталі Дія в розділі «Мої 

податки», де платники податків мають змогу отримати інформацію про 

свої особисті податкові дані, дані про банківські рахунки, стан 

розрахунків із бюджетом, а також змогу сплатити податки онлайн та/чи 

подати податкову декларацію, розрахунок, звіт тощо. 
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Сучасне та просте логічне програмне забезпечення у податковій сфері 

максимально спрощує адміністрування податків та взаємодію з 

представниками ДПСУ, сприяє зменшенню адміністративного 

навантаження на посадових осіб ДПСУ та зниженню витрат на 

комунікацію у паперовому формі. Важливо, що користуватися онлайн е-

сервісами ДПСУ можуть як юридичні, так і фізичні особи – платники 

податків, такі громадяни. 

Отож, для платник податків доступними є низка діючих е-сервісів, що 

розміщені на офіційному веб-порталі ДПСУ, серед яких такі як [2]: 

Електронний кабінет (е-кабінет), Інформація з реєстрів, Дізнайся більше 

про свого бізнес-партнера, Загальнодоступний інформаційно-довідковий 

ресурс, Сервіс «Пульс» ДПСУ, Кваліфікований надавач електронних 

довірчих послуг, Електронна звітність та Декларування громадян. 

Е-кабінет серед вище перелічених послуг є найбільш популярним серед 

платників податків, робота в ньому здійснюється через мережу Internet та 

не вимагає використання чи встановлення будь-якого додаткового 

програмного забезпечення.  

Е-кабінет складається із двох функціональних частин: 

загальнодоступної (відкритої) частини, вхід до якої здійснюється без 

ідентифікації користувача, і приватної частини (особистого кабінету). 

За допомогою відкритої частини е-кабінету доступні такі можливості 

[3]: податковий календар; доступ до інформації з публічних реєстрів: дані 

про взяття на облік платників; дані з Реєстру страхувальників, з Реєстру 

платників ПДВ, з Реєстру платників єдиного податку; інформація про 

РРО, про книги ОРО; дані з Реєстру платників акцизного податку з 

реалізації пального; дані з Реєстру осіб, які здійснюють операції з 

товарами; перегляд та друк бланків податкової звітності; заповнення 

декларації про майновий стан і доходи для громадян; контакти та адреси 

діючих центрів обслуговування платників. 

За допомогою приватної частини електронного кабінету можна 

сформувати та надіслати до органів ДПСУ [3]: податкову звітність, 

запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками 

окремих податків. Також у приватній частині е-кабінету залежно від типу 

платника (юридична особа, фізична особа-підприємецть (ФОП), 

громадянин, посадова особа державного органу тощо) надається доступ 

до: перегляду облікових даних платника; подання звітності в 

електронному вигляді до органів ДПС, статистики та Пенсійного фонду; 

перегляду та друку раніше поданої звітності; листування з органами 

ДПСУ, подання заяв, запитів для отримання інформації; інформації про 

стан розрахунків з бюджетом; реєстрації податкових накладних та 

розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових 
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накладних (ЄРПН); інформації з ЄРПН; інформації з реєстрів операцій та 

транзакцій у системі е-адміністрування ПДВ; інформації з реєстрів 

операцій та транзакцій у системі е-адміністрування реалізації пального. 

Також платник може у режимі реального часу отримати доступ до 

особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих 

доходів і утриманих податків, стан поданої звітності тощо. 

Вхід до особистого кабінету здійснюється платником за посиланням 

http://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПСУ при наявності 

кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати у 

будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг 

(КНЕДП), у тому числі звернувшись до Інформаційно-довідкового 

департаменту ДПСУ. 

Робота у приватній частині е-кабінету відбувається після проходження 

користувачем електронної ідентифікації онлайн в один із таких способів 

[3]: з використанням КЕП будь-якого надавача електронних довірчих 

послуг; ідентифікації через id.gov.ua (MobileID та BankID); за допомогою 

Дія.Підпису, який можна отримати через мобільний застосунок «Дія»; за 

допомогою «хмарних» КЕП: SmartID, Cloud Key, Депозит Сайн тощо. 

Тобто, е-кабінетом можна скористатись як з персональних комп’ютерів, 

так і зі смартфонів. 

Треба наголосити про постійне розширення функціоналу як е-кабінету, 

так і інших е-сервісів, що зводить особисте спілкування з 

контролюючими органами до мінімуму, і, у свою чергу, дозволяє 

платнику податків, особливо в умовах воєнного стану, співпрацювати з 

посадовими особами ДПСУ незалежно від місця обліку платника 

податків. 

Так для зручності і комфортності платників податків в умовах дії 

правового режиму воєнного стану відповідно до Указів Президента «Про 

введення воєнного стану в Україні» [4] та «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» [5], сервісне обслуговування платників 

податків та платників ЄСВ зокрема, надання адміністративних послуг, 

виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється 

органами ДПСУ незалежно від місця обліку платника податків. 

Також треба зазначити, що в умовах дії воєнного стану в роботі 

електронних сервісів ДПСУ можуть встановлюватися певні обмеження, 

що зумовлено необхідністю захисту прав окремих платників податків. 

Висновок 
Економічний фронт держави під час дії воєнного стану є однією і сфер, 

забезпечення якої сприяє своєчасному поповненню бюджетів та 

збереженню платоспроможності громадян. Сьогодні економіка України 
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поступово відновлюється, бізнес повертається до роботи і адаптується до 

нових умов. Популярність е-сервісів серед населення і платників 

податків свідчить про переваги дистанційної комунікації, що особиво 

важливо в умовах воєнного стану та обмежених можливостей співпраці 

в реальному просторі. 

Є-сервіси зарекомендували себе як зручні, надійні та економні у часі 

для платника податків, оскільки є персоналізованими, захищеними та 

безпечними, і дозволяють швидко і безконтактно взаємодіяти з  органом 

ДПСУ, отримати необхідну інформацію чи пораду.  

Е-кабінет сьогодні, як найбільш затребуваний серед платників, є 

прикладом поліпшення формату їхніх відносин з ДПСУ, завдяки якому 

скорочується час на оформлення та подання податкової звітності, 

підвищується оперативність надання та якість звітності, знижуються 

корупційні ризики завдяки уникненню безпосереднього спілкування з 

представниками контролюючих органів. 

Таким чином, використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в сфері оподаткування є дуже своєчасним та затребуваним 

серед платників, навіть за нинішніх умов, коли окремі е-сервіси ДПСУ та 

е-кабінет платника працюють з певними обмеженнями, що зумовлено 

необхідністю захисту прав платників податків в часі воєнного стану. 
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The article is devoted to the development of a web application for remote 

certification of documents. Problems of decreasing trust in electronic documents are 

indicated. A web application architecture that follows Angular ideology and the use 

of MVVM patterns is proposed. Developed software for the corresponding web 

application. The technology of using the web application and its functionality are 

described. 

 Ключові слова – веб-додаток, електронний документ, архітектура веб-додатку, 

підпис, шаблон MVVM. 

І. Вступ  
Cучасне суспільство нагадує розподілену мережеву структуру де люди 

спілкуються між собою не безпосередньо, а за допомогою засобів 

віддаленої комунікації. При цьому онлайн зв’язки не ієрархічними і 

можуть створюватися між будь-якими суб’єктами у будь-який час і 

незалежно від місця знаходження цих суб’єктів. Це створює проблеми як 

повної ідентифікації конкретного суб’єкта, так і підтвердження 

відповідності повідомлення чи документа, який від нього надійшов. 

Посилення цих проблем спостерігалося у часи пандемії COVID-19, 

коли люди вимушено ізолювали себе і обмежили безпосередні контакти 

з іншими членами суспільства. У наслідок цього зменшилась довіра у 

автентичність повідомлень, які надходять від інших людей. 

Ще гірша ситуація склалася в Україні внаслідок повномасштабної 

військової агресії Російської Федерації (РФ), яка почалася 24.02 2022 р. 

Мільйони людей були змушені швидко покинути своє житло і переїхати 

в інші регіони країни або за кордон. Це призвело до розриву звичайних 

для них особистих зав’язків. Багато зав’язків було втрачено і через 

загибель тисяч людей. Велика кількість підприємств і установ з 

прикордонних до РФ регіонів припинили свою роботу чи евакуювалися 

у центральну або західну частину України. Це стало причиною 

руйнування попередньо налагоджених каналів ділової комунікації. 

Додатковою проблемою стала потужна фейкова і хакерська діяльність 

агресора через засоби електронного зв’язку. Спецслужби РФ масово 

почали поширювати неправдиву інформацію у соціальних мережах, 

через особисті акаунти українців, через офіційні і фальшиві веб-ресурси 



V Міжнародна науково-практична конференція 

234 

  

українських установ. Це знизило довіру до надійності отримання і 

поширення інформації через сучасні електронні засоби зв’язку. 

Перелічені обставини є причиною посилення контролю за 

достовірністю інформації, яка передається в електронному вигляді. 

Безумовно, одним із дієвих сучасних методів такого контролю є 

застосування технології електронного підпису [1]. Як відомо, ці 

технології передбачають заміну особистого рукописного підпису 

документів на сукупність оригінальних реквізитів, які пов’язані з 

електронним документом. Однак, в умовах війни і пандемії психологічно 

людина втрачає довіру до надійності електронних документів, а також до 

електронного підтвердження їх автентичності. Тому виникає потреба 

повернутися до таких методів засвідчення документів як рукописний 

підпис. При цьому важливо щоб цей традиційний (можливо «архаїчний») 

метод відповідав сучасній організації документообігу. Тому ми 

пропонуємо створити веб-додаток, який дає змогу віддалено 

засвідчувати документ графічним власноручним підписом.  

ІІ. Архітектура веб-додатку 
Веб-додаток віддаленого засвідчення документу відповідає концепції 

клієнт-серверної моделі. Згідно з цією моделлю створюють розподілену 

програму, яка розподіляє завдання між постачальником ресурсів чи 

послуг (сервером) та споживачем цих ресурсів і послуг (клієнтом). 

Посередником між сервером і клієнтом є мережа. Користувач веб-

додатку безпосередньо взаємодіє з клієнтом, який розміщений на 

пристрої користувача (смарфон, ПК, лаптоп). Клієнт програмно ізолює 

користувача від процедур, які відбуваються на сервері. Сервер 

реалізований на окремому комп’ютері, доступ до якого через мережу 

може мати велика кількість клієнтів. 

Клієнт забезпечує інтерфейс користувача з додатком і формує запити 

до сервера. Ці запити передаються через мережу до сервера. Після 

виконання запиту результати надсилаються через мережу до клієнта і 

інтерпретуються для користувача. На сервері реалізується логіка надання 

ресурсів чи послуг і розміщується СУБД. 

Основними складовими архітектури клієнтської частини додатку в 

ідеології Angular є: modules, components, templates, metadata, data binding, 

directives, services, dependency injection [2]. Modules реалізують окремі 

функції веб-додатка, components забезпечують об’єднання різних 

модулів, templates забезпечують різні форми представлення, metadata 

визначають класи даних, data binding забезпечує взаємодію між templates 

і components, directives забезпечують створення components за 

шаблонами, services забезпечують відокремлення у межах components 
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даних від функцій додатку, dependency injection дає змогу створювати 

служби, незалежні від даних з сервера. 

Під час розроблення веб-додатку пропонуємо використати шаблон 

Model-View-ViewModel (MVVM) [3]. Цей шаблон дає змогу розділити 

процедуру створення серверної частини додатку від клієнтської. Model – 

це частина шаблону, яка забезпечує розроблення логіки роботи сервера, 

View – відповідає за формування інтерфейсу користувача. Завданням 

ViewModel є створити абстракцію для інтерфейсу користувача тих даних, 

які надходять від сервера. Таке абстрагування робить незалежними 

платформи клієнта і сервера. 

Для розробки веб додатку було використано середовище WebStorm [4] 

і графічний редактор Figma [5]. 

ІІІ. Функціоналні можливості веб-додатку 
Веб-додаток надає можливість фізичним особам засвідчувати 

рукописним чи друкованим підписом підготовлені віддалено електронні 

документи. Для підписання документу його електронний варіант 

завантажують у додаток. Після цього в інтефейсі активізують візуальну 

кнопку Sign document. Як наслідок зявляється вікно для формування 

підпису Signature (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вікно Signature 

 

У цьому вікні користувач може вибрати форму підпису: текстову 

(кнопка Type) чи рукописну (кнопка Draw), а також колір для текстового 

і рукописного підпису. Якщо вибрано режим Type, то у вікні з’являється 

меню для вибору типу шрифту. У режимі Type документ підпис 

створюють за допомогою клавіатури, а у режимі Draw – за допомогою 

маніпулятора. Після створення підпису активізують процедуру засвід-

чення електронного документа за допомогою кнопки Sing This Document. 
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Після цього додаток автоматично формує підписаний pdf документ з 

сертифікатом автентичності підпису та метаданими про нього. 

Поряд з цим, додаток виконує низку інших функцій:    

 перегляд електронних документів; 

 завантаження в додаток і зберігання на особистому 

електронному носії електронних документів у форматі .pdf; 

 масштабування електронного документу від 25% до 500%; 

 обертання документа вправо і вліво на 900; 

 друк документа на принтері; 

 перегляд метаінформації про документ; 

 завантаження в додаток електронного підпису; 

 створення нового електронного документу на основі оригіналу з 

додатковою інформацією про електронний підпис та унікальним 

сертифікатом підпису, який може бути правовим доказом 

автентичності цього підпису; 

 створення метаданих: ідентифікатор електронного підпису, 

email, IP-адреса, ім’я та прізвище особи, дата та час підписання 

електронного документу. 

Висновок 
Виклики сучасного світу в інформаційній сфері вимагають посилювати 

заходи інформаційної безпеки. Зокема, ці заходи повинні забезпечити 

однозначне підтвердження автентичності інформації, її джерел і 

власників. При цьому необхідно опиратися на сучасні технологічні 

рішення. Запропонований підхід дає змогу одночасно застосовувати 

новітні інформаційні технології і класичні методи засвідчення 

документів.  
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The article overviews some of the developments in the international sanctions 

policy and considers use of screening as an instruments for anti-money laundering 

and sanctions compliance. We also look at some recent enforcement actions for 

weaknesses and failures in compliance programs and recommend ways of improving 

sanctions screening process.  

Ключові слова – протидія відмиванню нелегальних доходів, скринінг, 

санкційна політика, міжнародні санкції, комплаєнс 

І. Вступ 
Міжнародна санкційна політика значно змінилася за останнє 

десятиліття у відповідь на різноманітні геополітичні події. Наприклад, 

санкції Ради Безпеки ООН, які були зосереджені на розповсюдженні 

зброї та тероризму та які впроваджувалися державами-членами ООН, 

тепер все частіше доповнюються автономними національними режимами 

санкцій, такими як програма санкцій Велика Британія та списки OFAC 

(Office of foreign asset control) і SDN (Specially designated nationals and 

blocked persons list) США. Відповідно, ускладнюється моніторинг 

санкційних списків для суб’єктів економічної діяльності і виникає 

необхідність пошуку інструментів автоматизації такого процесу. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
У той час як режими санкцій розширюються, загострюється проблема 

можливості об’єктів санкцій уникати заходів, застосованих проти них. 

Північна Корея, наприклад, стає все більш вмілою в ухиленні від санкцій, 

часто використовуючи фінансові технології, щоб перешкодити перевірці 
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протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Зокрема країна 

використовувала віртуальні активи, щоб уникнути санкційного 

контролю, завдяки анонімності операцій з криптовалютами [4]. 

Зростаюча необхідність застосування санкцій і здатність об’єктів 

санкцій уникати заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню 

тероризму змусили уряди країн розширити вимоги до комплаєнсу та 

розробити низку нових інструментів. Нові програми санкцій 

реалізовуються через таргетування окремих осіб, організацій і підпри-

ємств. Подібним чином багато урядів країн використовують заморо-

ження активів і заборону на поїздки як спосіб впливу на окремі об’єкти. 

Постійне оновлення санкційних списків і пов’язаних з ними вимог 

щодо дотримання комплаєнсу означає, що підприємства піддаються 

ширшому спектру ризиків, при веденні справ з іноземними клієнтами та 

контрагентами. Якщо компанія або особа не знають, що новий об’єкт 

було додано до списку санкцій, і вони проводять діяльність з цим 

об’єктом, то вони можуть бути визнані винними у суворому 

правопорушенні. 

Ручна перевірка на відповідність санкційним спискам займає дуже 

багато зусиль – перевірка одного об’єкта може зайняти до 18 годин, а 

тому цей процес повинен бути значною мірою автоматизований [1]. 

Системи належної перевірки клієнтів проти відмивання коштів можуть 

допомогти у визначенні об’єктів санкцій при ініціюванні фінансової 

операції, а постійні системи моніторингу протидії відмиванню коштів - у 

процесі здійснення ділових відносин. Багато програмних продуктів 

належної перевірки протидії відмиванню коштів також включають 

скринінг санкцій. Цей скринінг проводиться, щоб виявити можливих 

клієнтів або організації в глобальних списках санкцій. Скринінг санкцій 

здійснюється щодо потенційних ділових сторін або клієнтів, які 

становлять ризик здійснення фінансових злочинів. 

Системи протидії відмиванню коштів у бухгалтерському середовищі 

можуть мати тенденцію зосереджуватися на належній перевірці клієнта, 

а не на отриманні чи передачі коштів. Комплаєнс санкцій означає знати 

також кому здійснюються платежі. Об’єкти санкцій також можуть 

використовувати неправдиву інформацію, щоб уникнути виявлення, таку 

як зміна імен осіб та організацій. 

Багато компаній перевіряють своїх клієнтів та інших третіх сторін на 

відповідність спискам санкцій, але такий скринінг може бути 

неефективним через нездатність належним чином відкалібрувати, 

оновити або перевірити їхнє скринінгове програмне забезпечення, 

списки санкцій та процедури скринінгу. Низка останніх регуляторних 

заходів включала недоліки скринінгу санкцій, що чітко дає зрозуміти, що 
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використання дефектного програмного забезпечення скринінгу не 

забезпечує достатнього захисту підприємств від ризиків взаємодії з 

об’єктами санкцій [3]. 

Серед регуляторних заходів, які були застосовані до компаній через 

неефективність програм комплаєнсу у сфері міжнародних санкцій та 

протидії відмиванню нелегальних доходів можна назвати заходи, 

застосовані у зв’язку з [5]: 

- прогалинами у системі моніторингу та перевірці транзакцій: 

Amazon, IBK, Danske Bank; 

- програма комплаєнсу недостатньо враховує ризикоорієнтований 

підхід: Lime Financial; 

- прогалинами при моніторингу іноземних дочірніх компаній 

(Berkshire, Keysight), посередників (SAP, UniControl), чи при здійсненні 

кореспондентських відносин (First Abu Dhabi). 

Накриклад, Danske Bank отримав штраф у розмірі 1,82 млн євро через 

застарілі фільтри даних у автоматичній системі моніторингу трансакцій. 

У результаті приблизно 348 321 трансакцій однієї з філій банку протягом 

4 років не пройшли належний скринінг санкцій та протидії відмиванню 

коштів, з яких 3 були згодом визнані як нелегальні фінансові операції [2].  

UniControl (виробник промислових турбін та систем управління 

повітряних потоків) отримав штраф у розмірі 200 тис. дол. США за 

ігнорування явних ознак перепродажу їхніх товарів на користь об’єктів 

санкцій [3]. 

Підприємства, відповідно до масштабу та складності їхньої діяльності, 

повинні виділяти ресурси для розуміння функціональності та обмежень 

свого програмного забезпечення скринінгу санкцій, забезпечити 

достатню підготовку персоналу, регулярно оновлювати програмне 

забезпечення та періодично оцінювати його за допомогою тестових 

даних, щоб забезпечити виявлення об’єктів санкцій навіть при 

відсутності точного співпадіння. 

Суб’єкти фінансового моніторингу повинні також здійснювати 

скринінг геолокаційної інформації із IP-адрес і блокувати транзакції, 

пов’язані з юрисдикціями, які піддані санкціям, з урахуванням методів 

виявлення спроб ухилення ІP-блокування. 

Висновок 
Таким чином, дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів не 

гарантує дотримання вимог щодо відповідності фінансовим санкціям, 

однак вони характеризуються спільними рисами, а саме використання 

суджень та ризикоорієнтований підхід. Використання скринінгу 

забезпечує прискорення перевірки ділових сторін та клієнтів на 
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відповідність спискам санкцій через автоматизацію цього процесу, однак 

підприємства повинні враховувати особливості свого програмного 

забезпечення та його відповідність діючим санкційним спискам і 

сучасним вимогам законодавства у сфері протидії відмиванню коштів. 
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identifying and searching for assets related to the financing of terrorism and stolen 

cultural values is emphasized. Attention is paid to illegal Internet trade and 

blockchain analysis of operations with virtual assets. 

Ключові слова – активи, віртуальні активи, блокчейн-аналіз, культурні 

цінності, розвідка на основі відкритих джерел. 

І. Вступ 
Проблематика розшуку активів в умовах гібридної війни є надзвичайно 

багатоаспектною. Важлива скадова цієї проблематики тісно пов’язана із 

впливом на економічні мотиви та можливості агресора за допомогою 

відповідних санкційних механізмів. Водночас активи осіб, пов’язаних з 

агресором, можуть використовуватись для економічної підтримки 

України, господарська система якої не може повноцінно функціонувати 

в умовах війни. До того ж активи агресара та його прибічників мають 

використовуватись для післявоєнного відновлення економіки України. 

Разом з тим, найбільш гострою і водночас складною є проблема 

виявлення активів, безпосередньо пов’язаних з фінансуванням 

тероризму. 

ІІ. Основна частина 
Різноманітність напрямів відповідної роботи з позицій безпекової 

проблематики окреслює широке коло активів, які можуть бути об’єктом 

пошуку: нерухомість, транспортні засоби, твори мистецтва, зброя, 

наркотичні речовини, гроші та інші види фінансових інструментів, 

включаючи віртуальні активи тощо. Для виявлення місцезнаходження та 

руху відповідних об’єктів можуть використовуватися різні прийоми 

роботи з відкритими та закритими джерелами інформації. 

Сучасні інформаційні технології дають змогу отримувати значну 

частину критично важливої інформації з відкритих джерел. 

Сформувалась низка професійних та аматорських спільнот, які 

займаються розвідкою на основі відкритих джерел (OSINT) за різними 

тематичними напрямами. Діяльність з OSINT все більше 

інституціоналізується у структурах правоохоронних органів та 

спеціальних служб різних країн. Журналісти-розслідувачі також широко 

використовують методи OSINT. Використання OSINT у справі розшуку 

активів підсанкційних осіб можна розглядати як розвиток системи 

розкриття кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Поряд з 

національними сформовані агреговані міжнародні реєстри, які 

перебувають у відкритому доступі. Водночас варто мати на увазі 

можливість внесення недостовірної інформації у відповідні реєстри. 

Часто приховування реальних власників відбувається завдяки офшорним 
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інституціям, щодо яких час від часу відбуваються витоки інформації. 

Окрім з’ясування власників корпоративних прав та контролерів 

юридичних осіб необхідно проводити дослідження у розрізі окремих 

активів, що мають велику вартість (літаки, яхти, вілли тощо). Важливою 

складовою є відслідковування руху підсанкційних товарів територією 

окремих країн та між країнами.  

Окремий блок проблем становлять розслідування викрадень окремих 

активів на окупованих територіях та їх переміщення до країни-агресора 

або спрямування на міжнародні ринки. Щодо таких активів з позиції 

стратегії розслідувань варто розрізняти ті, які мають суто економічне 

призначення, і культурні цінності. У наш час актуалізується 

розслідування щодо віртуальних активів на основі технології блокчейн-

аналізу. Віртуальні активи можуть використовуватися для фінансування 

тероризму, в тому числі за рахунок доходів із нелегальних джерел. До 

таких джерел належить торгівля забороненими предметами, передусім 

наркотичними речовинами, на нелегальних маркерплейсах. Існують дані, 

що низка таких маркерплейсів контролюється спецслужбами країни-

агресора. Після ліквідації маркетплейсу Hydra [1] відповідний ринок став 

дуже децентралізованим, що потрібно враховувати у розслідуваннях 

нелегальної інтернет-торгівлі. 

Висновок 
З огляду на такі основні механізми розшуку активів країни-агресора та 

її прибічників як арешт з подальшою конфіскацією майта та стягнення 

активів у дохід держави методи OSINT дають змогу відстежити 

конфіденційну інформацію, яка міститься в метаданих підсанкційної 

компанії. До таких даних належать: відкриті порти та незахищені 

підключені пристрої, мережі та ІР-адреси, неоновлене програмне 

забезпечення тощо. При цьому вкрай важливо зважати на великі масиви 

фейкової, недостовірної, неперевіреної інформації, провокуючі ресурси, 

які в умовах війни є ключовими інформаційними знаряддями країни-

агресора. Відтак основними чинниками успішного аналізу є: 

максимальна об’єктивність аналітика, збір інформації з максимально 

можливої кількості відкритих джерел, застосування «коефіцієнтів ваги» 

до кожної інформації, грамотний аналіз отриманої інформації. 
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The main tools for promoting employment and protecting the unemployed in 

Ukraine, as an important state mechanism that creates advantages for the state in a 

hybrid war, are considered; the role of information technologies in increasing the 

effectiveness of these tools is clarified. 

Ключові слова – безробіття, зайнятість, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття, Дія, єдиний портал вакансій. 

І. Вступ 
Ефективним способом боротьби в умовах гібридної війни, яка ведеться 

проти України щонайменше з 2014 року, є створення дієвих державних 

інституцій, які здатні гарантувати права, безпеку й свободи громадян. 

Початок повномасштабного вторгнення росії та ведення активних 

бойових дій на території України, спричинили масову міграцію українців 

на Захід України та за кордон. У цій ситуації особливо загострилася 

проблема зайнятості, створення додаткових робочих місць та 

стимулювання малого й середнього бізнесу в Україні. 

Метою дослідження є розглянути актуальні інструменти сприяння 

зайнятості та соціального захисту безробітних в Україні та з’ясувати роль 

інформаційних технологій в підвищенні їхньої ефективності.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Зважаючи на складну економічну ситуацію в країні, що спричинена 

повномасштабною війною, суттєво скорочується діяльність багатьох 

підприємств, багато українців залишаються без роботи та потребують 

матеріальної підтримки. За оцінками Національного банку України 

рівень безробіття сягнув 30%[1]. Тому особливо важливими є негайні 

заходи уряду щодо реформування механізму сприяння зайнятості, і 

страхування на випадок безробіття. Одним із кроків у цьому напрямку є 

прийняття Закону України від 21 вересня 2022 року № 2622-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, 

сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та 

впровадження нових активних програм на ринку праці»[2]. 
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До головних новацій у сфері соціального страхування на випадок 

безробіття, запроваджені цим законом, варто віднести: 

- поглиблення диференціації розміру страхової виплати безробітним 

залежно від їхнього страхового стажу та середньої заробітної 

плати, яка варіюється від 50% середньої заробітної плати за 

наявності страхового стажу до трьох років до 80% – за страхового 

стажу понад 30 років; 

- можливість збільшення страхової виплати на 10% середньої 

зарплати за наявності страхового стажу понад 15 років, якщо 

впродовж 15 років застрахована особа не зверталась за виплатами 

по безробіттю; 

- запровадження різної тривалості виплат по безробіттю залежно від 

страхового стажу: від 180 календарних днів (за страхового стажу 

до 3 років) до 360 календарних днів (за наявності страхового стажу 

понад 30 років)[2]. 

Такі зміни, перш за все, спрямовані підвищити зацікавленість 

застрахованих осіб у тривалому та легальному працевлаштуванні. Також, 

Законом № 2622-IX оновлено компенсаційні програми для роботодавців, 

що працевлаштовують безробітних, які мають мають труднощі з 

пошуком роботи, зокрема: 

- якщо роботодавець працевлаштовує молодь (осіб віком до 25 років 

зі страховим стажем до 12 місяців; осіб віком до 35 років на перше 

робоче місце; звільнених з військової або альтернативної служби 

на перше робоче місце), йому компенсують 50% мінімальної 

заробітної плати за відповідну особу за місяць впрдовж шести 

місяців; 

- якщо роботодавець працевлаштовує осіб, яким до пенсії 

залишилось менше 5 років, осіб з інвалідністю до настання права 

на пенсію, учасників бойових дій та осіб, які перебували в статусі 

безробітного понад рік, компенсують 50% заробітної плати таких 

працівників, але не більше мінімальної зарплати впродовж шести 

місяців[2]. 

Задля стимулювання зайнятості та створення додаткових 300 тисяч 

робочих місць уряд запровадив низку грантових програм для малого та 

середнього бізнесу. Так, починаючи з 1 липня 2022 року підприємці та 

компанії можуть взяти участь у шести грантових програмах, в рамках 

проекту «єРобота», коротку характеристику яких наведено в табл.1. 
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ТАБЛИЦЯ 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ 

 ЗА ПРОЕКТОМ «ЄРОБОТА» 
Назва програми Основні умови 

Своя справа Максимальна сума гранту від 50 до 250 тис. грн. при 
працевлаштуванні хоча б одного додаткового працівника. 
Отримати грант можуть суб’єкти мікро та малого бізнесу. Уряд 
планує надавати 20 тис. таких грантів на рік 

Свій сад Розмір гранту до 400 тис грн на 1 га насаджень. Спрямований на 
підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства та 
передбачає часткову компенсацію вартості насаджень. Можуть 
отримати суб’єкти господарювання та підприємці, які планують 
закласти сад площею до 25 га та при цьому володіють землею або 
мають право на користування нею. Ціль гранту – висадження 10 
тис га нових садів. 

Своя теплиця Розмір гранту 5-7 млн грн, очікувана кількість відкритих нових 
теплиць до 3 тисяч на рік. Розрахований на підприємців, які є 
власниками або орендарями землі на строк не менше 25 років. 
Введено принцип співфінансування: для першої тисячі учасників 
70% вартості проєкту фінансує держава, а 30% – підприємець. 

Новий рівень Грант спрямований на створення та розвиток переробних 
підприємств, надається суб’єктам малого, середнього та 
мікропідприємництва. Розмір – до 8 млн грн і грант покриває від 
50 до 70% (для першої тисячі учасників) проекту, надається на 
умовах співфінансування при цьому власна частка має покривати 
не менше 20 % вартості проекту   

Стартап В залежності від стадії реалізації проекту підприємець може 
залучити від 750 тис. до 3,5 млн грн безповоротного гранту від 
Фонду розвитку інновацій або від 3,5 до 8 млн грн поворотної 
фінансової підтримки від Національного фонду інвестицій 
України. Головна вимога створити не менше 5 робочих місць. 
Акцент на розвиток технологій та інновацій. 

Стартап в ІТ Передбачає надання стипендій до 30 тис грн на навчання і 
здобуття навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи 
графічного дизайнера лише на оплату школи чи курсів, які 
визначить Мінцифри. Загалом держава надасть змогу розпочати 
кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми 
— 1,8 млрд грн. Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. 
Вона для людей, які роботу втратили чи перебувають у простої та 
хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. 

Джерело: складено за [3;4] 

Грантові програми реалізуються за підтримки Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України, АТ «Ощадбанк», Державної служби зайнятості 

України та порталу Дія. Саме через портал Дія та через відділення 

Ощадбанку можна подати заявку на отримання гранту та бізнес-план, 

який розглянуть фахівці Ощадбанку та Державної служби зайнятості 

впродовж 10-15 днів. У разі схвалення заявки кошти будуть перераховані 

на рахунки одержувача гранту. Використовувати кошти гранту можна 

тільки у безготівковій формі відповідно до цілей програми. 
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Важливим аспектом підвищення ефективності механізмів 

стимулювання зайнятості та соціального захисту безробітних є активне 

запровадження інформаційних технологій, що дозволяє з одного боку 

зменшити час на обслуговування застрахованих осіб, а з іншого – 

зменшує можливості зловживань та корупції при прийнятті рішень. 

Особливо активно розвиток інформаційних технологій у цій сфері 

розпочався в період карантинних обмежень, пов’язаних з корона 

вірусною інфекцією. Так, сьогодні особи, які втратили роботу, маючи 

електронний цифровий підпис можуть зареєструватися як безробітний та 

подати заяву про допомогу по безробіттю через портал державних послуг 

Дія, а також отримати результат про її призначення через електронну 

пошту чи SMS. 

Також Державна служба зайнятості у співпраці з найбільшими сайтами 

з пошуку роботи створила Єдиний портал вакансій, який став доступний 

і у смартфоні. Також днями оголосили про старт нового проекту, який 

отримав назву «Національний Кадровий Резерв» [5]. За допомогою 

штучного інтелекту, який визначатиме пул професій для кожної людини 

у відповідності до її здібностей, а також володіння м’якими навичками, 

українці зможуть отримати Інтерактивне резюме, яке можна надати 

роботодавцю або переслати через Єдиний портал вакансій. 

Висновок 
Отже, формування ефективних механізмів сприяння зайнятості та 

соціального захисту безробітних в продовж останніх років і, особливо, в 

умовах воєнного стану, створює передумови для відновлення економіки 

та сприяє економічному зростанню в Україні. Водночас, подальший 

розвиток інформаційних технологій в цій сфері створює додаткові 

зручності для осіб, які втратили та шукають роботу, адже за допомогою 

смартфона можна не лише отримати статус безробітного і відповідну 

виплату, але й досить швидко знайти підходящу роботу або розпочати 

власний бізнес 

Література 
1. Національний банк очікує сповільнення інфляції та зростання економіки з 

наступного року – Інфляційний звіт. 27 жовтеня 2022 р URL: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ochikuye-spovilnennya-

inflyatsiyi-ta-zrostannya-ekonomiki-z-nastupnogo-roku--inflyatsiyniy-zvit  

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння 

продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження 

нових активних програм на ринку праці: Закон України від 21.09.2022р. № 

2622-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20#Text


«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

247 

  

3. Деякі питання надання грантів бізнесу: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 червня 2022 р. № 738 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19 

4. Державна програма на створення або розвиток власного бізнесу. URL:  

https://www.oschadbank.ua/granty?gclid=CjwKCAiA9q  

5. В Україні стартував проект «Національний кадровий резерв». URL: 

https://www.dcz.gov.ua/novyna/v-ukrayini-startuvav-proekt-nacionalnyy-

kadrovyy-rezerv 

 

 

Перспективи використання методів OSINT у 

контролі за дотриманням санкційних режимів 

Ірина Ревак1, Олександр Глущенко2 

1. Кафедра соціально-гуманітарної підготовки, Львівський державний 

університет внутрішніх справ, УКРАЇНА, м. Львів, вул. Городоцька, 26, 

E-mail: irarevak@gmail.com 

2. Департамент координації фінансового моніторингу, Державна служба 

фінансового моніторингу України, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Білоруська, 24, 

E-mail: ohlushchenko@fui.gov.ua 
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Ключові слова – санкції, підстави застосування санкцій, санкційні списки, 

розвідка на основі відкритих джерел, блокування активів. 

І. Вступ 
Санкційні заходи є важливою складовою сучасної гібридної війни. 

Методологія обгрунтування та контролю за дотриманням санкційних 

режимів перебуває на етапі формування. Розроблення критеріїв для 

вибору дієвих санкцій та узагальнення практики виявлення фактів обходу 

санкцій мають перебувати у тісному зворотному зв’язку. Дослідження 

дієвості санкційних режимів варто починати з усвідомлення підстав 

застосування санкцій [1]. Завершальним етапом має бути 

документування відомостей про факти підсанкційної діяльності, обходу 

санкцій, наявність певних активів у підсанкційних осіб у різних країнах з 

метою подальшого блокування відповідних активів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#n19
https://www.oschadbank.ua/granty?gclid=CjwKCAiA9q
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ІІ. Основна частина 
Складність контролю за дотриманням санкцій випливає з 

міжнародного характеру взаємовідносин суб’єктів, які намагаються 

співпрацювати в даній сфері. За відсутності загально визнаних 

механізмів санкційного впливу базою санкційної політики щодо країни 

агресора є ініціативи окремих економічно потужних країн. Система 

координації їхніх зусиль не може виникнути сама по собі, а потребує 

систематичного моніторингу та співпраці з відповідної проблематики. 

Очевидно, що збором інформації про факти обходу санкцій мають 

займатись правоохоронні органи, спеціальні служби, фінансові 

структури та регулятори з різних країн. Частина відповідної інформації 

отримується в результаті спеціальних заходів. Водночас, враховуючи 

високу вартість та ризиковість цих заходів, можливість їх проведення 

лише обмеженим колом структур необхідно максимально 

використовувати можливості розвідки на основі відкритих джерел 

(OSINT) у справі санкційного контролю. 

Передусім варто зазначити функціонування низки сеціалізованих 

інформаційних ресурсів, де можна отримати інформацію про санкції та 

підсанкційних осіб. Водночас відповідні фахівці мають бути оперативно 

інформовані про зміни у відповідних нормативно-правових актах та 

санкційних списках, що передбачає виділення додаткових ресурсів поряд 

з використанням агрегованих баз даних. Відповідальність за правову 

відповідність певних дій у сфері санкційного контролю несуть особи, які 

ухвалюють конкретні рішення, а не організатори інформаційних 

ресурсів. 

Важливо ранжувати осіб із санкційних списків за рівнем ризику з 

огляду на їхній політичний вплив, суми доходів, участь у технологічних 

ланцюгах виробництва зброї тощо. Більш ризикових осіб варто 

досліджувати глибше. Відповідне дослідження на основі відкритих 

джерел передбачає роботу з різноманітними реєстрами юридичних осіб 

та їх кінцевих бенефіціарних власників, реєстрами різних видів активів 

(нерухомості, літаків, морських суден, творів мистецтва тощо). За 

допомогою відомостей із соціальних мереж та повідомлень засобів 

масової інформації варто виявляти соціальні зв’язки підсанкційних осіб, 

можливості приховування істинних власників відповідних активів. 

Використовуючи інформацію про зовнішньо-економічні зв’язки, 

зокрема статистичні дані щодо експортно-імпортних відносин, необхідно 

виявляти країни, суб’єкти господарювання з яких можуть допомагати 

обходити санкції. Відповідна діяльність має прояви в аномальних змінах 

низки показників, які можуть виражати, наприклад, невластиві для певної 

країни виробничі потужності у тій чи іншій галузі. Особливо 
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промовистими такі зміни показників стають, якщо вони відбуваються 

вневдовзі після запровадження певного виду санкцій. Такий галузевий 

або секторальний аналіз дасть змогу краще зосередити зусилля OSINT-

фахівців на вивчення конкретних фізичних та юридичних осіб. 

Висновок 
Актуальним предметом науково-практичної дискусії є вирішення 

трилеми щодо спеціалізації OSINT-фахівців, задіяних у санкційних 

розслідуваннях. Адже можлива спеціалізація: 1) за видами санкцій 

(секторальні чи персональні, експортні чи імпортні тощо); 2) за окремими 

підсанкційними особами чи їх однорідними категоріями; 3) за видами 

інструментів OSINT (дослідження соціальних мереж, спеціальних 

реєстрів, геолокації певних об’єктів, руху транспортних засобів тощо). 

Визначення відповідних пріоритетів в аргументованій науковій дискусії 

є ефективнішим шляхом, ніж низка практичних експериментів на основі 

методу проб та помилок. 

Література 
1. Закон України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року № 1644-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18.  
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This article considered the concept of "hybrid war" and the features of such 

“hybrid aggression” in the context of the Russian-Ukrainian war. Russia's “hybrid 

aggression” preceded a full-scale invasion, which became a classic example of 

“hybrid warfare”, characterized by the use of irregular armed formations, local 

criminal groups, as well as regular Russian armed forces. The recruitment of 

collaborators on the territory of our country also has an equally significant impact. 

The article also provides an example of the Ukrainian economic giant “Motor Sich”, 

headed by President Vyacheslav Boguslaev, who worked for the interests of the 

terrorist country. 
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Ключові слова – «гібридна війна», «гібридна агресія», «гібридні загрози», 

розвідувально-шпигунська діяльність, колаборантська діяльність, економічне 

рейдерство, національна безпека, держава-терорист.  

І. Вступ 
Російсько-український конфлікт за останні роки набув глибинного і 

довгострокового характеру. Він також призвів до кардинальних змін у 

відносинах Києва і Москви. Російська агресія завдала Україні 

безпрецедентних людських, територіальних, економічних втрат і з усього 

модельного ряду міждержавних відносин (не говорячи про війну як таку) 

залишила Україні на тривалий період лише формат конфронтаційного 

співіснування з Росією — обмеженого, вимушеного, холодного — в 

залежності від поточної ситуації. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
«Гібридна» війна — особливий тип збройного конфлікту, в якому 

бойовим діям відведена другорядна роль. Мета «гібридної» війни полягає 

у нав’язуванні противнику волі шляхом застосування різних видів сили. 

При цьому бойові дії відіграють допоміжну роль в ослабленні 

противника, будучи лише каталізатором дестабілізаційних процесів, 

попередньо запущених за допомогою економічних, політичних, 

інформаційних та інших методів [2,4]. 

«Гібридна» агресія Росії не є ноу-хау Кремля, проте саме на 

українському напрямі російський режим використовує майже весь 

арсенал «гібридних» воєн від прямої збройної агресії до комплексу 

економічних, енергетичних, інформаційних та ін. засобів розхитування 

країни зсередини. Ряд з них — інформаційні диверсії, шпигунство, 

експорт корупції, дискредитація державних структур, підтримка деструк-

тивних сил активно використовуються проти європейських країн [4,7]. 

В рамках гібридної агресії, окрім «силової складової» гібридного 

впливу, російська сторона використовує розвідувально-шпигунську 

діяльність, технології дискредитації державних структур країн, 

здійснюється підтримка праворадикальних, націоналістичних, попу-

лістських рухів, які продукують у суспільствах країн ЄС антинатовські і 

антиамериканські настрої, триває адресна робота у середовищі 

«співвітчизників» тощо. В країнах Європи формуються мережі лояльних 

до Росії політичних, громадських організацій, ЗМІ тощо [1,4]. 

Яскравим прикладом застосування Росією гібридної агресії є велика 

кількість колаборантів на території нашої країни. З початку 

повномасштабного вторгнення вони відіграють неабияку роль для 

ворога. За даними ЗМІ В Україні мінімум 100 колаборантів рівня Віктора 
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Медведчука. Одним з найбільш одіозних за останній час стало 

затримання президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Дане 

підприємство є одним з найстаріших і найбільших економічних та 

промислових гігантів державного значення. Поставляє продукцію у 

понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 

930,2 млн грн чистого прибутку. 

У цій же справі також затримали керівника департаменту зовнішньо-

економічної діяльності «Мотор Січ». Їм оголосили про підозру за двома 

статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність та 

пособництво державі агресору. За даними слідчих, керівники українсь-

кого підприємства "налагодили транснаціональні канали незаконного по-

стачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора" 

[5,6]. 

Росіяни використовували двигуни для виробництва та ремонту 

російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 

"Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець" [6]. Саме цю авіацію агресори 

масово застосовують для повномасштабного вторгнення в Україну. Це 

підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових 

вертольотів Збройними Силами України. 

Колаборант В’ячеслав Богуслаєв та керівництво даного підприємства, 

які знаходяться зараз під слідством, нанесли значної шкоди інтересам 

України, як з точки зору економічної співпраці з окупантами так і з точки 

зору умисного економічного рейдерства промислового гіганта «Мотор 

Січ» на користь Росії. Це було здійснено через ряд напівзаконних 

операцій, які зменшували конкурентоспроможність даного підприємства 

та підвищували технічну підготовку держави-терориста до вторгнення.  

В’ячеслав Богуслаєв також свідомо посприяв підписанню контрактів з, 

так званими, китайськими «інвесторами» на невигідних підприємству 

умовах, будучи проінформованим про наслідки до, яких призведуть такі 

дії. За день до початку повномасштабної війни, в ЗМІ з’явилась 

інформація, що найбільший китайський інвестор «Мотор Січі», Beijing 

Xinwei Technology Group, збанкрутував і знаходиться в стані ліквідації. 

Beijing Xinwei протягом останніх кількох років прагнула придбати 

контрольний пакет акцій Мотор Січ через свою дочірню компанію 

Beijing Skyrizon Aviation. Але українські регулятори призупинили угоду 

з міркувань національної безпеки. Минулого року Україна та 

Міністерство торгівлі США ввели санкції щодо компаній Beijing Xinwei 

та Beijing Skyrizon. Остання порушила справу у міжнародному арбітражі 

проти України. У листопаді 2021 року китайські інвестори заявили, що 

через суд Гааги планують стягнути з України щонайменше $4,5 млрд за 

збитки [3]. 
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Можна зробити висновки, що дані дії були вчинені в інтересах Росії, 

оскільки Китай вважається одним з основних стратегічних партнерів 

держави-терориста, а президент підприємства «Мотор Січ» виявився 

колаборантом. 

На нашу думку у даного підприємства є ще безліч угод та контрактів, 

які були укладені для підриву конкурентоспроможності даного 

підприємства, і які могли слугувати доказом співпраці Богуслаєва з 

країною-терористом, але дане питання потребує глибшого дослідження. 

Такі люди, як президент «Мотор Січ», В’ячеслав Богуслаєв, можуть 

дуже високо цінуватися Росією, адже вони роками «годували» Кремль 

інсайдами, технологіями тощо [6].  

Щоб протидіяти «гібридним загрозам», Україні та Європі необхідно 

формувати комплексні стратегічні підходи у протидії російській 

«гібридній» агресії, створювати гнучкі та ефективні механізми 

реагування, зміцнювати єдність європейських країн у протистоянні 

зовнішнім загрозам [7]. 

Оскільки «гібридні війни» та «гібридні загрози» являють собою 

асиметричні виклики національній безпеці, то й держави повинні 

реагувати на них асиметрично. 

Як показує українська практика, «гібридна війна» загрожує насамперед 

слабким країнам, нездатним протистояти «гібридним загрозам» з боку 

країн, які мають значно вищий військовий та економічний потенціал. 

Відповідно, дієвим засобом протидії «гібридним загрозам» є побудова 

ефективних державних інституцій, здатних гарантувати безпеку, права і 

свободи громадян та представляти інтереси суспільства [1,4]. 

Розвиток політичної культури та освіти може бути важливим 

асиметричним методом протидії «гібридним загрозам». Це дасть змогу 

попередити посилення маргінальних груп, які зазвичай служать 

інструментом реалізації цілей держави-агресора [4]. 

Висновок 
Саме російсько-українська війна має наштовхнути Україну, Європу та 

загалом міжнародну спільноту на певні кроки, які не допустять в 

майбутньому таких подій, які зараз відбуваються в нашій країні. 

На жаль у світі ще достатньо психічно-неврівноважених людей, 

готових розв’язати війну або вчинити терористичну атаку задля 

задоволення власних хворобливих амбіцій. Це означає, що без єдності 

європейських країн,  участі в ефективній системі безпеки, жодна країна 

світу не може почуватися в безпеці. 
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Лише консолідація зусиль усіх європейських держав, США та інших 

демократичних держав світу є запорукою недопущення домінування 

держав, для яких головне — право сили, а не сила права. 
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І. Вступ 
Протягом усієї історії людства існує поняття війни. Даний термін 

неодноразво з’являвся, коли хтось говорив про територіальне, політичне, 

економічне домінування на світовій арені. Для когось війна є головним 

політичним іструментом, хтось відмовляється використовувати цей 

жахливий та неоднозначний метод впливу. З розвитком людства також і 

розривається функціонал військової зброї. На початку ХХст. Масово 

поширюється термін «гібридна війна». 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Незважаючи на широке використання  терміну «гібридна війна», до 

цього часу немає однозначого визначення цього поняття. Найчастіше 

використовується визначення, що включає як активні військові дії, так і 

комплекс певних дій агресора по відношенню до потерпілої сторони, 

спрямованих на дискредитацію останнього в очах світового 

співтовариства та суспільства в цілому. Подібні дії можуть нанести 

значно сильнішого удару ніж військове вторгнення, оскільки їх метою є 

досягнення певних політичних цілей, основним інструментом якої є 

створення державою-агресором  в державі, обраній для агресії, 

внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для 

досягнення політичних цілей агресії. Яскравим прикладом, що ілюструє 

наведену тезу, є нинішня ситуація в Україні. [7] 

«Гібридна» війна — особливий тип збройного конфлікту, в якому 

бойовим діям відведена другорядна роль. Мета «гібридної» війни полягає 

у нав’язуванні противнику волі шляхом застосування різних видів сили. 

При цьому бойові дії відіграють допоміжну роль в ослабленні 

противника, будучи лише каталізатором дестабілізаційних процесів, 

попередньо запущених за допомогою економічних, політичних, 

інформаційних та інших методів. [2] 

Гібридна війна небезпечна тим, що фактично стираються кордони 

війни, сценарії її початку та закінчення, часто буває важко визначити 

суперника, зміна стану з військового до мирного часто нічого не вирішує 

конфлікт, в подальшому ситуація може загострюватись. Багато вчених, 

військових експертів називають гібридну війну, як основний тип 

конфлікту, який буде застосуватися  в XXІст. [7] 

Типовими компонентами гібридної війни є використання методів, що 

сприяють виникненню та поглибленню в державі, обраній для агресії, 

внутрішніх конфлітків: методи класичної війни( проведення збройних 

військових операцій), інформацйні та інформаційно-психологічні, 

партизанські війни, «кібервійни», елементи тероризму, економічний та 
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дипломатичний вплив. Гібридна війна поєднує принцивопо різні типи і 

способи ведення війни, які застосовуються задля досягнення основних 

цілей, що  ще більш ускладнює наслідки впливу гібридної війни в наш 

час. [2] 

Одним із важливих аспектів гібридної війни є інформаційна війна. 

Оскільки всі ми чули вислів « хто володіє інформацією, той володіє 

світом». Інформаційні війни супроводжують всю історію людства. 

Спочатку вони були релігійними та ідеологічними, причому для 

боротьби  з носіями чужих поглядів застосовувалися всі види репресій. 

Війна інформації на сьогодні стала одним з найнебезпечніших видів 

зброї. Після розвитку новітніх технологій, вплив інформації на прогрес 

людства зріс в тисячі разів. Інформація має вплив на маси, тобто за умови 

вдалого маніпулювання свідомістю мас можна досягти практично будь-

якої мети: знищити опонента, прибрати з дороги конкурентів чи 

розпалити війну. [8] 

Найбільш відомим визначенням інформаційних воєн стало таке: «... це 

вид конфлікту, при якому завданнями протиборчих сторін є захист влас-

ної інформації та інформаційних систем, маніпулювання інформацією 

противника або її спотворення, а також обмеження можливостей проти-

борчої сторони в доступі і обробці інформації». Мета інформаційної 

війни - послабити моральні і матеріальні сили супротивника або конку-

рента та посилити власні. Вона передбачає заходи пропагандистського 

впливу на свідомість людини в ідеологічній та емоційній галузях. [8] 

З науково-технічним прогресом поряд з інформаційною війною 

виникає поняття «кібервійна». Кібервійна спрямована перед усім на 

дестабілізацію комп’ютерних систем і доступу до інтернету державних 

установ, фінансових та ділових центрів і створення безладу та хаосу в 

життї країн, які покладються на інтернет у повсякденному житті. 

Міждержавні стосунки і політичне протистояння часто знаходить 

продовження у вигляді кібервійни: вандалізмі, пропаганді, шпигунстві, 

та безпосередніх атаках на комп’ютерні системи та сервери. [3] 

Використання інтернету для атак комп’ютерних систем іншої держави 

може завдати значної шкоди її економіці і створити розлад у 

повсякденному житті країни. На відміну від кібер-атак минулого зараз 

кібервійна являє собою загрозу для національної безпеки країн  

сприймається багатьма як серйозна загроза безпеці держави. Амери-

канський журнал Економіст (анг. The Economisct) описує кібервійну як 

«п’яту область війни, після землі, моря, повітря і космосу». Отже, 

кібербезпека все більше стає реальністю на національному рівні. [3] 

Український професор міжнародного права О. О. Мережко визначає 

кібервійну так: «кібервійна» - використання інтернету й пов’язаних з ним 
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технологічних і інформаційних засобів однією державою з метою 

заподіяння шкоди військовій, технологічній, економічній, політичній та 

інформаційній безпеці та сувернітету іншої держави. [3] 

Поряд з сучасними методами гібридної війни основними залишаються 

тероризм, військові операції, економічні та політичні методи впливу. 

Військова операція – у загальному виглдяі являє собою форму ведення 

бойових дій оперативними об’єднаннями збройних сил; сукупність 

узгоджених й взаємозв'язаних за метою, завданнями, місцем й часом 

одночасних і послідовних битв, бойових та спеціальних дій, ударів, 

маневру та дій військ (сил), що проводяться на стратегічному 

(операційному) напрямі за єдиним замислом і планом для вирішення 

стратегічних, оперативних завдань у визначеному районі у встановлений 

період часу. [1] 

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення 

заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів 

влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не 

винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення 

політичної, релігійної або ідеологічної мети. [6] 

В умовах гібридної війни бойові дії є другорядними, а на перший план 

виходять інформаційні операції та інші важелі впливу. Війна полягає у 

прагненні однієї держави агресивно діяти на свідомість жителів іншої. 

Іншими словами — це прагнення не знищити мільйони людей, а залякати 

й деморалізувати їх. [4] 

Тож можна вважати, що сенс гібридної війни у тому, щоб розколоти 

країну зсередини, посіяти паніку та знайти прихильників тощо. Якщо 

ворогу не вдається вести гібридну війну, він починає відкритий збройний 

конфлікт.  

Висновок 
Гібридна війна включає використання та поєднання різних методів 

впливу, підриву стабльності та безпеки: традиційні, нестандартні, 

тероризм, дії, у ході яких використовують інноваційні технології для 

протидії військовій силі супротивника, такі як масовані кібератаки, 

підривні дії в енергетичній, економічній та інших важливих сферах 

функцірнування. 

Основна відмінність між класичною війною та гібридною є не лише в 

способі їх реалізації, а й у засобах та цілях, які переслідує агресор, 

оскільки метою «гібридної війни» є не контроль території, а економічна 

та політична дестабілізація держави, поширення паніки серед населення, 

яке проживає за межами безпосереднього конфлікту. Дестабілізація 



«Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» 

257 

  

країни в усіх цих аспектах реалізується завдяки терористичним і 

диверсійним актам, активній пропаганді серед місцевого населення, 

ведення повномасштабних бойових дій на певній території країни, а 

кінцевою метою є зміна або схилення легального уряду країни до 

вигідних для агресора дій. Усі вищеперечислені етапи підготовки та 

реалізації військових дій неможливі без участі засобів масової 

комунікації, які безпосередньо є  технологічним інструментом організації 

та проведення  «гібридних війн». 
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%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%

BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/13805/2015-07-27-gibrydna-viyna-pytannya-i-vidpovidi/
https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/13805/2015-07-27-gibrydna-viyna-pytannya-i-vidpovidi/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F,_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8876/Feskov%20APP_58-8.pdf;jsessionid=5AACC3A74AB170D9930243B2BF926D7C?sequence=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8876/Feskov%20APP_58-8.pdf;jsessionid=5AACC3A74AB170D9930243B2BF926D7C?sequence=1
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7424/1/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7424/1/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7424/1/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7424/1/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/7424/1/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
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Соціальні мережі як інструмент ведення 
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The development of information technology has changed the nature of conflict, 

creating additional difficulties on the traditional battlefield. Global access to virtual 

environments has created numerous opportunities for online warfare, affecting 

events in both the physical and cognitive realms. 

In recent times, we have witnessed how state and non-state actors choose hybrid 

approaches to achieve political and military goals, skillfully combining military 

operations with cyber attacks, diplomatic and economic pressure, and information 

campaigns. Over the last few years, social networks have become several elements of 

communication, in particular they have become an integral part of conducting hybrid 

warfare. 

Ключові слова – гібридна війна, соціальні мережі, інформаційне протистояння, 

інформаційний вплив, медіаобізнаність  

І. Вступ 
Розвиток інформаційних технологій змінив природу конфлікту, 

створивши додаткові труднощі на традиційному полі бою. Глобальний 

доступ до віртуальних середовищ створив численні можливості для 

ведення війни в Інтернеті, впливаючи на події як у фізичній сфері, 

наприклад, на комп'ютерні системи, так і в когнітивній сфері, наприклад, 

на ставлення та переконання людей.  

Останнім часом ми стали свідками того, як державні та недержавні 

суб'єкти використовують гібридні підходи для досягнення політичних і 

військових цілей, уміло поєднуючи військові операції з кібератаками, 

дипломатичним і економічним тиском та інформаційними кампаніями. 

За останні декілька років соціальні мережі стали важливим елементом 

комунікації, зокрема вони стали невід’ємною частиною ведення 

гібридної війни. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Гібридна  війна – це  воєнні  дії,  що  здійснюються  шляхом  поєднання 

мілітарних, квазімілітарних, дипломатичних, інформаційних, 
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економічних та інших засобів з метою досягнення стратегічних 

політичних цілей [4, c. 41].  

 За даними  діджитал дослідження, що було проведено в 2022 році,  в 

Україні 71,8% населення є інтернет користувачами, з яких 64,6% – 

активними користувачами соціальних мереж [2].  

Небезпека  використання  соціальних  мереж  в умовах гібридної війни 

обумовлюється, перш за все, низкою факторів, таких як [3, c.59]: 

 нездатність людини до логічного аналізу великих  обсягів  нової  

інформації,  різної  за  якістю, достовірністю і соціальною 

значущістю; 

 відсутність  у  більшості  учасників  інформаційних процесів навиків 

пошуку у мережах достовірної інформації; 

 певна ідеалізація спілкування в соцмережах; 

 відсутність  запобіжних  механізмів  щодо  загроз, які несе із собою 

інформаційний (психологічний) вплив. 

Саме через необізнаність користувачів соціальних мереж, невміння 

ними аналізувати розміщену інформацію, ворог, в ході гібридної війни, 

може використовувати дану інформацію для своїх цілей. 

 В процесі ведення гібридної війни соціальні мережі можуть 

забезпечувати [1, c.265]:  

 координацію протестних та терористичних рухів;  

 поширення контенту, що належить до категорії інформаційної зброї;  

 збирання важливої для нападника інформації про персони або 

організації;  

 збирання розвідувальної інформації про офлайн-дії противника; 

 відстежування суспільних настроїв;  

 локалізацію джерел інформації, що стновлять небезпеку. 

Для того, щоб протидіяти проявам гібридної війни в соціальних 

мережах необхідно вживати заходів, як на державному, так і на інших 

рівнях. Серед таких заходів: 

1) блокування джерел, що здійснюють пропаганду. Так, наприклад, 

Указом Президента  України  № 133/2017 від 15   травня 2017 року 

«Про застосування персональних спеціальних  економічних  та  

інших  обмежувальних  заходів  (санкцій)» було заблоковано такі 

соціальні мережі як: Вконтакті, Однокласники тощо; 

2) розроблення та проведення медіаосвітніх програм щодо 

запобіганню шкідливій інформації; 

3) свідоме ставлення користувачів до інформації, яку вони 

споживають. 

https://drive.google.com/file/d/16lGgXQ0nN_OFcu6AU-sFvGTB_zltwfRI/view
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Висновок 
Отже, можна зробити висновок, що сучасні соціальні мережі є 

важливим інструментом комунікації, а також вагомим важелем у веденні 

гібридної війни, що може нашкодити національній безпеці країни. Саме 

тому кожному необхідно фільтрувати отриману інформацію, навчитися 

розрізняти правду від пропаганди, що допоможе стати ефективним 

інструментом у інформаційному протистоянні. 
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The theses reveal the essence of diplomatic, informational and economic means 

and their direct impact on the development of events on the war and the consequences 

of their application. Аlso the methods used by each tool are given. 

Ключові слова – гібридна війна, пропаганда, дипломатична війна, інформаційна 

боротьба, санкції.  

І. Вступ 
Між експертами існує багато суперечок, що таке гібридна війна. 

Можна знайти чимало визначень і думок на цю тему, проте сенс 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-ukraine
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гібридної війни залишиться незмінним. Чи можна вести війну без 

відкритого збройного конфлікту? Як казав давній військовий стратег 

Сунь-Дзи, найвище військове мистецтво — підкорити ворога без бою. В 

цьому і є сенс гібридної війни [1]. Гібридну війну у загальному вигляді 

розуміють як воєнні дії, що здійснюють шляхом поєднання мілітарних, 

квазімілітарних, дипломатичних, інформаційних, економічних та інших 

засобів з метою досягнення стратегічних політичних цілей [2]. Тож 

розглянемо складові гібридної війни, які не потребують використання 

фізичної сили та зброї. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Спершу варто розібрати інформаційний засіб, оскільки це боротьба за 

свідомість громадян. Інформаційна боротьба здійснюється в таких 

формах: 

 інформаційної розвідки – пошуку, збору, обробки та аналізу 

інформації про інформаційні ризики і загрози; 

 планування інформаційних заходів тактичного, оперативного 

(що зачіпає країни-сусіди держави) і стратегічного (спільно з 

державами, які впливають на розвиток геополітики) рівнів; 

 проведення заходів інформаційного характеру (пропаганди) в 

цілях реалізації завдань внутрішньої і зовнішньої політики держави 

[3]. 

Сьогодні пропагандисти вдаються до деяких візуальних прийомів, які 

допомагають поширювати спекулятивні та мінливі наративи, придушити 

опозицію та залякати решту народу точковими репресіями: 

 Дегуманізація противника. Тотальне і нещадне приниження 

ворога (опонента) є однією з основних цілей пропаганди. 

 Порівняння опонента з Гітлером в будь-якій ситуації. Коли 

виникає брак обґрунтованих аргументів, цей прийом 

використовується відразу. Останнім часом на російському 

телебаченні президента України Володимира Зеленського все 

частіше почали порівнювати з фюрером.  

 Використання мілітариської тематики для зображення своїх 

лідерів. Такий прийом часто використовується в білоруській та 

російській пропаганді.  

Використання таких прийомів здійснюється публічно через різні 

засоби масової інформації, щоб сформувати обраний результат спільної 

думки. 

Примусовий характер дипломатичної війни призводить до ослаблення 

або знищення політичної, соціальної або суспільної волі опонента. 
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Дипломатична війна може поєднуватися з насиллям, економічним 

тиском та підривною діяльністю. Створення, застосування та 

продовження цих примусових методів є функцією державного 

управління і служить потенційною заміною прямим воєнним діям [4]. 

Наприклад такі методи, як економічні санкції або ембарго, спрямовані на 

заподіяння необхідного економічного збитку, що призведе до політичних 

змін. 

Кінцевою метою дипломатичної війни є зміна думки та дій 

супротивника на користь власних інтересів держави без застосування 

військової сили. Такий тип організованого переконання чи примус також 

має практичний намір - рятувати життя шляхом відмови від насилля з 

метою досягнення певних політичних цілей. Таким чином, політична 

війна також передбачає "мистецтво задовольнити союзників і 

виснажувати противників, об’єднуватись, ізолюючи ворога" [5]. 

Економічна складова гібридної війни найтіснішим чином пов’язана з її 

соціально-політичним компонентом, оскільки саме соціально-політична 

дестабілізація в державі-об’єкті агресії дає державі-суб’єкту агресії 

досягти мети розпочатої ним гібридної війни. Водночас ефективний 

вплив на соціально-політичну сферу противника важливий і для 

держави-об’єкта гібридної агресії, оскільки дає їй вагомі шанси на 

перемогу в цій гібридній війні. 

Економічні та політичні наслідки участі у війні залежать насамперед 

від здатності не допустити поширення збройних дій на власну територію, 

а також від рівня підтримки з боку суспільства, для чого не просто 

слушно, а необхідно мати глибоке розуміння його поточних потреб та 

настроїв і володіти ефективним апаратом інформаційного впливу. 

Висновок 
Отже, можна зробити висновок, що не мілітарні аспекти гібридної 

війни є надзвичайно важливі, та грають невід’ємну роль у дегуманізації 

противника, послаблення його політичної, соціальної та економічної 

складової, за рахунок введення санкцій, ембарго, виведення 

супротивника із міжнародних організацій. Також, за рахунок 

інформаційних засобів можна залучити підтримку інших держав та 

союзів, що безсумнівно призводить до зміцнення позицій на світовій 

арені та на полі бою. 
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Секція 7. Теорія і практика 
інформаційної безпеки в Україні та 
світі 
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A particularly important role in the formation of an effective land market in 

Ukraine is played by the system of taxation of operations with land assets. The 

opening of the land market brings new opportunities, certain caveats, requires quick 

decision-making on the ground, control and cooperation with landowners. The issue 

of preserving land plots owned by Ukrainian citizens also remains important, where 

the Tax Code should play a stimulating role in favor of Ukrainians. 

Ключові слова – земельні активи, операції, оподаткування, ринок. 

Вступ 
Система оподаткування операцій із земельними активами особливо 

відіграє важливу роль становлення ефективного ринку землі в Україні. 

Загальновідомо, що земельний податок – є обов’язковим платежем, який 

сплачують власники земельних ділянок та паїв, а також постійних 

землекористувачів.  Відкриття ринку землі вносить нові можливості, 

певні перестороги, вимагає швидких рішень на місцях, контролю та 

співпраці з землевласниками. З одного боку земельний податок – це 

наповнення бюджету, з іншого власник земельної ділянки має отримати 

економічні вигоди. У першу чергу це стосується Податкового кодексу, 

який має забезпечити інтереси учасників ринку України та передбачати 

виведення тіньової економіки, підвищення довіри громадян до закону, а 

також партнерських відносин між Державною податковою службою 

України і власниками земельних активів. Важливим також залишається 
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питання збереження земельних ділянок у власності громадян України, де 

Податковий кодекс має відігравати стимулюючу роль на користь 

українців. 

Система оподаткування в Україні включає такі ставки податку на 

земельні ділянки: 

1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 

проведено (незалежно від місцезнаходження), у розмірі не більше 3 % 

від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального 

користування — не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не 

більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель 

— не більше 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки. 

2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 % їх 

нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної 

та комунальної форм власності). 

У випадку,  коли ставки земельного податку за земельні ділянки не 

проведено, нормативна грошова оцінка встановлюються окремо у 

залежності від місця розташування та цільового призначення. За земельні 

ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах 

населених пунктів, – у розмірі не більше 5% від нормативної грошової 

оцінки одиниці площі ріллі. А для сільськогосподарських угідь податок 

встановлюється не менше 0,3 % та не більше 5 % від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі. Для лісових земель передбачено 

величину податку не більше 0,1%  від нормативної грошової оцінки 

площі ріллі. 

 Основними платниками податку на землю в Україні є власники 

земельних ділянок та землекористувачі. Причому для юридичних осіб, 

землекористувачів вважається порушенням не оформлення права 

власності на землю [1]. Для розрахунку податку на землю 

використовують дані нормативної грошової оцінки земельних ділянок з 

урахуванням індексації, а також площа земельних ділянок. 

Податковим кодексом передбачено звільнення від сплати податку за 

земельні ділянки. Пільги  поширюються на земельні ділянки фізичних 

осіб за кожним видом використання у межах таких норм: 

 для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не 

більш як 2 гектари; 

 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):  у селах — не 

більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах 

— не більш як 0,10 гектара; 
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 для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара; 

 для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара; 

 для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.[3] 

Водночас, відкритими залишається коло питань щодо оподаткування 

земельних паїв наданих у користування до впровадження ринку землі. 

Для з’ясування ефективності чинної системи оподаткування доцільно  

дослідити  дані Держгеокадастру за підсумками перших 100 днів після 

відкриття ринку землі в Україні   найбільшу кількість операцій із 

земельними активами здійснено шляхом успадкування 77 103 земельні 

ділянки загальною площею 153,21тис. гектара. По договорах купівлі-

продажу відчужено 8996 земельних ділянок площею 32,07 тис. га для 

ведення сільськогосподарського виробництва. За даний період найбільше 

відчужувалися земельні ділянки з цільовим призначенням особистого 

селянського господарства, кількість ділянок разом становить 22031, 

площею 59,74 тис. гектарів. Важливо зазначити, що в умовах відкритого 

ринку землі одним із важливих завдань Держгеокадастру є забезпечення 

посвідчення правочинів купівлі-продажу земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення. З 1 липня 2021 року 

Держгеокадастр спільно з ДП «Центр ДЗК» створили заходи надання  

спрощеного доступу нотаріусам до даних Державного земельного 

кадастру. Законодавче врегулювання обігу земель матиме позитивні 

економічні і соціальні наслідки. 

З 1 січня 2022 року набрав чинності законопроект № 5600, який 

звільняє  від оподаткування (5% та 1% від експертної вартості землі) при 

купівлі-продажу земельної ділянки вперше. Дані зміни дають можливість 

активізувати ринок землі в Україні. 

Висновки 
За результатами дослідження можна зробити висновки, що чинне 

законодавство захищає землі сільськогосподарського призначення. 

Однак, в існуючих умовах оподаткування системи взаємовідносин у 

сфері землеволодіння ще не достатньо ефективно використовуються 

стимулюючі можливості розвитку ринку землі, а як наслідок ці умови не 

спроможні забезпечити вітчизняним сільгоспвиробникам планувати своє 

майбутнє. Постійні зміни на законодавчому рівні ведуть до нестабіль-

ності для власників земельних активів. Тому усі зміни Податкового 

Кодексу мають забезпечити для кожного власника стабільність та 

упевненість на майбутнє особливо серед громадян України.  
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Ukrainian procedure of disclosure information about ultimate beneficial owners 

(hereinafter – UBO`s) is still changing (new amendments will become effective since 

December 29, 2022). Under the martial law in Ukraine and further it is especially 

important to disclose information about UBO`s properly and in a timely manner in 

order to ensure financial safety of the national economy, foreign investors and local 

businesses.  In this article main changes in legislation and still unresolved issues 

regarding disclosure of information about UBO`s are considered and explained. Also 

authors suggest possible ways of improvement the current situation with disclosure 

information about ultimate beneficial owners.  
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бізнесу в Україні. 

І. Поточна ситуація в Україні з розкриттям інформації 
про кінцевих бенефіціарних власників 

   Запровадження поняття кінцевого бенефіціарного власника та 

інституту розкриття кінцевого бенефіціарного власника розпочалося в 

Україні з прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів 

юридичних осіб та громадських діячів», який набув чинності 25 

листопада 2014 року. Згодом був прийнятий Закон України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року 

№361-ІХ, який привів у відповідність законодавство України з питань 

запобігання і протидії відмиванню доходів до норм до 4-ї Директиви ЄС 

2015/849, Рекомендацій та стандартів FATF, Регламенту ЄС 2015/847 про 

перекази. 

В той же час перші дії з розкриття кінцевих бенефіціарних власників 

мали місце лише в 2021 році після прийняття та набуття чинності ряду 

підзаконних нормативно-правових актів, зокрема Положення про форму 

та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 19.03.2021 року №163 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 08 червня 2021 року за №768/3639.  

До 11 липня 2022 року масове розкриття інформації про кінцевих 

бенефіціарних власників мало б завершитися, проте у зв’язку із 

запровадженням військового стану цей термін був продовжений – станом 

на сьогоднішній день існує вимога  про розкриття такої інформації 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 

або стану війни згідно із Законом України «Про захист інтересів суб'єктів 

подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або 

стану війни» від 03 березня 2022 року  № 2115-IX. 

Нетривалий досвід розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників показав, що діюча в Україні процедура носить декларативний 

характер і не позбавлена недоліків, зокрема характеризується: 

- неможливістю перевірки достовірності інформації про відсутність 

кінцевого бенефіціарного власника; 

- відсутністю фінансової відповідальності для кінцевих 

бенефіціарних власників та юридичних осіб за нерозкриття або 
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несвоєчасне розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників, розкриття недостовірної інформації про бенефіціарів; 

- ускладненою процедурою подачі документів про кінцевого 

бенефіціарного власника; 

- необхідністю щорічного підтвердження інформації про 

бенефіціарів навіть за відсутності будь-яких змін у структурі 

власності. 

ІІ. Новели законодавства в процедурі розкриття 
інформації про кінцевих бенефіціарів 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та 

структури власності юридичних осіб» від 06 вересня 2022 року № 2571-

IX набуде чинності 29 грудня 2022 року [1] та запровадить такі основні 

зміни: 

- Органам державної влади слід буде розробити, а Кабінету 

Міністрів України і Національному банку України затвердити 

Методологію визначення юридичною особою кінцевого 

бенефіціарного власника та Положення про форму та зміст 

структури власності юридичної особи. Кінцевий термін щодо 

розкриття інформації вкотре переноситься - впродовж 6 місяців з 

дня набрання чинності вказаними документами, однак не раніше 

90 днів з дня закінчення воєнного стану. 

Ймовірно, така Методологія надасть чіткі інструкції щодо визначення 

кінцевого бенефіціарного власника у складних, багаторівневих 

структурах власності. В той же час, у разі відсутності кінцевого 

бенефіціара (наприклад, якщо акції учасника (акціонера) української 

юридичної особи перебувають в обігу на фондовій біржі або коли серед 

фізичних осіб – власників учасників (акціонерів) українського 

підприємства відсутні особи, які б відповідали критеріям визначення 

кінцевого бенефіціарного власника, жодна особа прямо або 

опосередковано не володіє часткою 25% або більше у статутному 

капіталі вітчизняного підприємства) таку інформацію і далі не завжди 

можна буде перевірити. Існує ризик, що така Методологія може бути 

досить складною, а тому потенційно може провокувати накладення 

санкцій на юридичних осіб та їхніх посадових осіб. 

- З кінця грудня 2022 року штрафи за неподання або несвоєчасне 

подання інформації про бенефіціарів накладатимуться не тільки на 

керівників/осіб, уповноважених діяти від імені юросіб (від 17 до 51 

тис. грн згідно з ст.16611 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [2]), а й беспосередньо на самих юридичних осіб 
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(від 17 до 340 тис. грн відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань»). Крім того, передбачатиметься і 

обов’язок юросіб/фізосіб-засновників (учасників, акціонерів) 

подавати на запити юросіб інформацію, яка необхідна для 

актуалізації даних про кінцевих бенефіціарів та структуру 

власності у Єдиному державному реєстрі; штраф за невиконання 

цього обов’язку – також  від 17 до 340 тис. грн. 

На наш погляд, запровадження додаткових штрафних санкцій є цілком 

обгрунтованим, накладення санкцій безпосередньо на юридичних осіб 

буде опосередкованим впливом на бенефіціарів, які з тих чи інших 

мотивів не розкрили інформацію про себе. В той же час варто звернути 

увагу, що значна частина успішних бізнесів має у своїй структурі 

власності іноземні елементи, питання накладення санкцій на 

нерезидентів залишається досі не вирішеним. 

- Обмежується час засвідчення документів від кінцевого бенефіціара 

строком 3 місяці до дати подання документа для реєстрації, але 

передбачається можливість подачі таких документів у електронній 

формі (засвідчені кваліфікованим електронним підписом особи, 

уповноваженої на подання документів для державної реєстрації).  

У реаліях сьогодення доставка паперових документів може бути 

тривалим процесом, також є ризик втрати документів в процесі 

транспортування. Тому ми вважаємо, що запровадження можливості 

електронної подачі документів є прогресивним кроком. Однак, відкритим 

залишається питання подачі документів, виданих закордоном. Так, за 

загальним правилом, більшість іноземних документів мають юридичну 

силу в Україні лише після їхнього нотаріального засвідчення та 

апостилювання.  У майбутньому очікуватимемо роз’яснення 

Міністерства юстиції, чи прийматимуться держреєстраторами у 

електронній формі (засвідчені КЕПом керівника) документи, які, 

наприклад: посвідчені нотаріально закордоном, апостильовані у 

іноземній юрисдикції, переклад яких здійснений та нотаріально 

посвідчений в Україні на основі скан-копій.  

- Скасовується необхідність щорічної подачі інформації про 

бенефіціарів, якщо не було жодних змін у структурі власності. 

Проте, якщо мали місце зміни бенефіціарів – проінформувати про 

це треба буде протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких 

змін. 

Така новела законодавства також оцінюється нами позитивно, оскільки 

щорічне підтвердження інформації про бенефіціарів за умови відсутності 
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будь-яких змін спричиняло лише додаткову роботу для уповноважених 

осіб, але не мало жодного практичного значення. 

Висновки 
Як бачимо, законодавець активно моніторить практику розкриття 

інформації про бенефіціарів та рухається у правильному напрямку, 

вносить необхідні зміни у законодавство. Важливо, щоб підзаконні 

нормативно-правові акти, подальші роз’яснення уповноважених органів 

мали ту ж позитивну спрямованість і не «забюрократизовували» 

процедуру. В той же час рекомендуємо особливо активізувати роботу у 

співпраці з іноземними державами шляхом укладення міжнародних 

договорів та розробки спільних баз даних з єдиним доступом та 

зрозумілим інтерфейсом для всіх сторін. На наш погляд, зміни лише 

вітчизняного законодавства без посилення співпраці з іноземними 

країнами не принесуть очікуваного позитивного ефекту. 
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І. Вступ 
Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли інформаційні 

технології охоплюють усі сфери життєдіяльності людини і держави в 

цілому. Впровадження новітніх технологій значно прискорює процес 

отримання, обробки, аналізу інформації. Швидкий доступ до інформації 

підвищує ефективність її використання, що стає невід’ємним елементом 

управління всіма господарськими процесами. Водночас відкритість 

інформаційного простору обігу криптовалюти супроводжується певними 

ризиками. Тому актуальним на сьогоднішній день є питання 

інформаційної безпеки у сфері використання криптовалют. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Інформаційна безпека в сфері обігу криптовалют характеризується 

мірою їхньої  захищеності та стійкості відносно небезпечних 

інформаційних впливів та здатністю усувати відповідні загрози. Такі 

загрози можуть проявлятися шляхом здійснення шахрайських операції з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, відмивання 

грошових коштів одержаних злочинним шляхом, отриманням 

незаконного доступу до цифрових гаманців та іншої інформації, яка може 

бути використаною для протиправних дій. 

На сьогоднішній день криптовалюта набирає все більшої популярності 

серед населення, адже формується інфраструктура її продажу через 

термінали, розширюється мережа комерційних та виробничих структур, 

які надають можливість розрахунку віртуальними активами. Сутність 

криптовалюти зумовлює її основні переваги: конфіденційність, а отже, 

безпека даних власників; незалежність від держави; відсутність 

територіальних та часових обмежень у трансакціях; низька вартість 

обслуговування тощо [1].  

Криптовалюта працює на програмному забезпеченні з відкритим 

кодом, підключаючись до глобальної мережі Інтернет. Вона надійно 

захищена від підробок завдяки своєму  алгоритму хешування, а вся 

інформація про транзакції в будь-який час доступна користувачам у 

відкритому вигляді [2]. Зламати гаманець фактично неможливо, адже всі 

дані зберігаються в спеціальному файлі, доступ до якого є тільки у 

користувача. Самі перекази проводяться між учасниками, а транзакція 

відбувається без участі третьої особи. Криптовалютні системи прагнуть 

забезпечити дотримання декількох принципів: консенсусу, безпеки та 

унікальності, правильної перевірки транзакцій.  

Криптовалютні операції побудовані на технології блокчейн важаються 

доволі безпечними і мають низький ризик щодо їх підробки. Тому 

основні виклики інформаційної безпеки полягають лише у правильному 
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розумінні суспільством змісту криптовалют і технології блокчейн, 

усвідомленості безпечного зберігання паролів та ключів до цифрових 

гаманців, вмінні розрізняти фішингові вебресурси щоб захистити 

конфіденційність даних, тощо. 

Вивчення науково-теоретичних та практичних проблем інформаційної 

безпеки дозволить створити цілісну систему безпеки, яка б 

функціонувала ефективно. Провідна роль в цьому питанні має належати 

державним органам, зокрема Міністерству цифрової трансормації 

України. Держава повинна підвищити рівень цифровізації суспільства у 

користуванні віртуальними активами та інформувати про базові 

принципи інформаційної безпеки. Інформаційна безпека, захист якої, 

згідно зі ст. 117 Конституції України [3], поряд із суверенітетом, 

територіальною цілісністю та економічною безпекою, є найважливішою 

функцією держави, досягається шляхом розробки та впровадження 

сучасних безпечних інформаційних технологій. 

Варто наголосити і на відсутність належного нормативно-правого 

регулювання в сфері обігу криптовалют, що робить інформаційну 

безпеку ще вразливішою. В свою чергу, через відсутність чіткого 

розуміння суспільством значення криптовалют та її правового 

регулювання, учасники які проводять криптовалютні операції самостійно 

несуть відповідальність за свої кошти, не розуміючи, чи захищені вони 

від хакерських атак, шахрайства чи обману. Ще одним негативним 

чинником є проведення криптовалютних розрахунків за незаконні 

послуги, продаж заборонених товарів таких як зброя, наркотики, тощо. В 

таких реаліях важливим є здійснення інформаційної підтримки довіри 

населення до віртуальних валют, встановлення належного правового 

захисту та гарантій як в інформаційному так і технологічному просторі, 

запровадження відповідальності за порушення інформаційної безпеки в 

сфері обігу криптовалют. 

Висновок 
   Виявлення й аналіз загроз інформаційної безпеки, а також система 

заходів, необхідних для адекватної відповіді на них, повинні 

розглядатися як найважливіші пріоритети національної безпеки. 

Інформаційна безпека в сфері обігу криптовалют характеризується 

ступенем її захищеності відносно небезпечних інформаційних впливів та 

загроз, зокрема здійснення шахрайських операції з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем. Основна роль держави в 

таких умовах має бути спрямована на підвищення рівня цифровізації 

суспільства та його інформування про базові принципи інформаційної 

безпеки. 
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Гендерна статистика та її показники є невід’ємною частиною 

впровадження гендерного підходу протягом усього циклу формування 

гендерної політики. По-перше, вони інформують процес розробки 

політики та забезпечують відповідність й забезпеченість різних потреб, 

пріоритетів жінок й чоловіків. По-друге, вони вимірюють зміни у 

відносинах між жінками та чоловіками з плином часу в певній трудовій 

сфері, конкретній програмі чи діяльності, або зміни в статусі чи стану 

жінок та чоловіків. По-третє, вони є важливою частиною моніторингу, 

оцінки реалізації та результатів політики, програм і проєктів. 

http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/499/1/ilovepdf_com-7476%5B1%5D.pdf
http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/499/1/ilovepdf_com-7476%5B1%5D.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
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«Гендерна статистика – це сфера статистики, яка формується на 

перетині традиційних сфер визначення, виробництва та поширення 

статистичних даних, що відображають реалії життя жінок і чоловіків, а 

також політичні питання стосовно гендерної рівності» [2]. Тому гендерна 

статистика пов’язана з усіма сферами статистики та використовується як 

інструмент збирання інформації для визначення гендерних проблем, які 

мають вирішуватися в країні.  

Питаннями гендерної політики займаються великі міжнародні 

організації, такі як:  

- ООН (Організація Об’єднаних Націй) та у 2010 році було створену 

нову структуру «ООН-Жінки» (Структура Організації Об’єднаних Націй 

з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women)), яка займається питаннями гендерної рівності та розширення 

прав і можливостей жінок. Структура поєднала ресурси та мандати 

чотирьох окремих підрозділів системи ООН, які займалися винятково 

питаннями гендерної рівності (Відділу з покращення стану жінок 

(Division for the Advancement of Women, DAW); 

- Міжнародна організація праці зобов’язалася розширити сферу дії 

системи соціального захисту та боротьби з бідністю серед працівників 

неформального сектору. Вирішення цього завдання, з урахуванням 

гендерного аспекту, досягається за допомогою програми “Гендер, 

бідність і зайнятість” (Gender, Poverty and Employment, GPE); 

- Світовий банк (до його складу входять Міжнародна асоціація 

розвитку і Міжнародний банк реконструкції та розвитку), діяльність 

якого має глобальні масштаби, починаючи з кредитування під державні 

гарантії, працюючи з державним сектором до усунення крайніх форм 

бідності та створення умов для загального добробуту й вимог 

забезпечення рівності статей у всіх сферах; 

- Європейський банк реконструкції та розвитку, яким у 2010 році було 

затверджено План дій з усунення гендерної нерівності з метою 

забезпечення рівності можливостей та повноважень для жінок за 

допомогою проєктної діяльності, попередження дискримінації за 

статевою ознакою, а також усунення ознак нерівності. У Стратегічних 

гендерних ініціативах 2013-2015рр. ЄБРР (Strategic Gender Initiative) було 

розроблено дві гендерні матриці, в яких гендерні питання розглядаються 

за Операційними вимогами, викладеними в Екологічній і соціальній 

політиці Банку. 

Первинно, питання як такої гендерної статистики Державний комітет 

статистики почав піднімати з метою покращення становища жінок за 

допомогою збору, аналізу та поширення статистичних даних з 
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розподілом за статтю [1]. Дана тема була однією з першочергових 

векторів сталого розвитку. Але зараз гендерний підхід до виявлення 

проблем, а також визначення основних принципів для планування та 

вибору певних стратегічних напрямів, має на меті не тільки врахування 

частки жінок та їхню роль у суспільстві, а значно масштабніше - 

окреслення та аналізу вкладу жінок та чоловіків у суспільний розвиток, 

їхнє партнерство і рівну участь, різницю потреб та різний доступ до 

ресурсів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гендерна статистика на сайті Державної служби 

статистики  Джерело: https://ukrstat.gov.ua/ 

Показники, на основі яких збираються дані, називаються гендерними 

індикаторами. Їх використовують для того, щоб оцінити і висвітлити 

певні гендерні особливості, розриви та тенденції у таких напрямках, як: 

освіта, ринок праці, управління й прийняття рішень та інші. Дані 

індикатори можна інтерпретувати для відображення певних позитивних 

або негативних змін, які, в свою чергу, мають бути представлені у 

централізованій базі даних гендерної статистики. 

Розвиток та висвітлення такої бази індикаторів мають поширюватися у 

спосіб, який охоплюватиме якомога більше сфер, що мають місце 

гендерного питання та поділу прав і можливостей людей усіх статей, за 

певні фіксовані часові зрізи або періоди [1]. 

Представлення даних гендерної статистики повинні відповідати ряду 

таких вимог, як релевантність, легкість розуміння, довговічність, 

надійність і валідність, порівнянність, своєчасність. 

Для  правильного інтерпретування даних необхідно: 

1. Проводити гендерний аналіз для того, щоб виявляти 

динаміку за гендерними показниками. 

2. Використовувати в аналізі якісні та кількісні показники за усіма нап-

рямками накопиченої інформації, а також регулярно переглядати акту-

альність методаних, задля запобігання прогалин у процесі збору даних. 

3. Слідкувати за релевантністю показників. 

4. Забезпечувати контрольну точку для виміру змін після 

збору базової інформації до кожного індикатора.  

https://ukrstat.gov.ua/
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Підсумовуючи все вищеперераховане, статистика гендерних показників 

має оприлюднюватися за допомогою спеціалізованих баз даних, які 

мають орієнтир на зібрані соціальні показники, показники економічного, 

а також людського розвитку. Дані, що поширюються у такому форматі, 

зазвичай охоплюють декілька проблемних питань і декілька проміжків 

часу. Дані мають оброблятися і подаватися у вигляді показників, що 

можуть порівнюватися в часі або між різними групами населення. У базі 

даних має наводитися інформація щодо особливостей розрахунку 

показників, основних визначень і понять, що використовуються, та 

джерел отримання даних. Цей тип поширення даних, як правило, 

орієнтований саме на фахівців, які зацікавлені в аналізі статистичної 

інформації, у тому числі для завдань моніторингу. 
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І. Вступ 
Ще 2011 року Марк Андріссен, один із найвідоміших інвесторів у світі, 

зробив наступну заяву в статті Wall Street Journal: ”Програмне 

забезпечення поїдом поїдає світ” [1]. Дійсно, сьогодні важко уявити 

бізнес чи державну установу, які б не використовували жодного 

програмного додатку для автоматизації своїх процесів. При цьому такі 

веб-додатки зазвичай зберігають та обробляють конфіденційні дані.  

У зв’язку зі зростаючими вимогами клієнтів і швидкою розробкою, 

орієнтованою на задоволення потреб замовника, це неминуче призводить 

до масового поширення вразливостей безпеки. Більшість розробників 

(або принаймні 48% з них) знають, що написання безпечного коду є 

важливим, але вони не можуть знайти для цього час [1]. Для 

кіберзлочинців це означає лише одне: збільшення площі атаки та більший 

потенціал для нанесення шкоди. Актуальність проблеми підтверджує і 

світова статистика, адже 1 з 3 компаній за рік зазнає або підозрює взлом, 

спричинений вразливістю веб-програм (опитування спільноти 

DevSecOps 2018) [1].  

 Таким чином, перед сучасними розробниками постає необхідність 

перевірки захищеності коду під час регулярного код-рев’ю, який є 

невід’ємною складовою етапу розробки під час життєвого циклу 

розробки програмного забезпечення. Коли вразливість виявляється на 

цьому етапі, вона має менший вплив, ніж пізніші етапи SDLC (Software 

Development Life Cycle), коли незахищений код переміщується у робоче 

середовище.  

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Перевірка захищеності коду (secure code review) — це процес перевірки 

вихідного коду програми з метою підвищення безпеки коду та виявлення 

будь-яких недоліків до того, як вони можуть завдати будь-якої шкоди. 

Процедура SCR (secure code review) може виявити вразливості, які важко 

виявити за допомогою інших методів тестування [2].  

 Розрізняють автоматичний та ручний (мануальний) підходи до SCR. 

Автоматизоване рев’ю дає змогу швидко аналізувати великі кодові бази 

за допомогою відкритих або комерційних інструментів, які легко 

інтегруються в SCM/IDE. Інструменти, статичного тестування безпеки 

додатків (SAST) та динамічного тестування безпеки додатків (DAST) 

сумісні з багатьма середовищами розробки, такими як GitHub і GitLab, 

або IDE, такими як Eclipse й IntelliJ, тож розробники можуть працювати 

у своєму бажаному середовищі [3]. Тим не менш, автоматизована 

перевірка не може виявити вразливості в коді, які може знайти лише 
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людина, зокрема вразливості бізнес-логіки та архітектури програми. 

Саме тому найнадійнішим підходом є сумісне використання мануальних 

і автоматичних перевірок. Мануальна перевірка коду передбачає 

виснажливий процес рядкового читання вихідного коду з метою 

виявлення потенційних вразливостей. Як правило, даний тип перевірки 

виконується досвідченим розробником на основі стандарту перевірки 

безпеки додатків організації OWASP (Open Web Application Security 

Project).  

 З огляду на вищесказане, постає питання складання оптимального 

алгоритму та імплементації процедури SCR в загальний процес код-

рев’ю. Саме тому дане дослідження направлене на агрегацію 

найефективніших технік для формування загальної практики, яка може 

бути адаптована до будь-якої ІТ компанії. Важливою передумовою 

імплементації SCR є запровадження бюджетних та часових обмежень на 

кожний етап процесу на основі приблизної оцінки перевіряємого 

кодового обсягу [4].  

Отже, нижче пропонуються кроки проведення якісної перевірки 

захищеності коду.  

 Крок 1. Зрозуміти програму. Для цього розробник, який займатиметься 

рев’ю, має розглянути проектну документацію та артефакти, щоб скласти 

розуміння про основні бізнес-цілі та функціональності програми. Варто 

зауважити, що залучення декількох розробників до процесу код-рев’ю 

підвищить ефективність аналізу.  

Крок 2. Провести оцінку загрози. На цьому етапі необхідно визначити 

обсяг і чутливість інформаційних активів, які будуть оброблені, 

збережені або передані програмою. Для досягнення мети, рекоменду-

ється створення контрольного списку перевірки захищеності коду. 

Грамотно створений контрольный список дозволяє відстежити такі 

потенційні загрози: крадіжка даних, розповсюдження шкідливих прог-

рам, фішинг, шахрайські операції, розкриття персональних даних тощо.  

Зазвичай наступні області є найбільш незахищеними: 

 авторизація та автентифікація; 

 перевірка вхідних даних; 

 керування сеансами; 

 обробка помилок; 

 шифрування; 

 аудит і журналювання; 

 зв’язок із базою даних; 

 управління доступом; 

 логування. 



V Міжнародна науково-практична конференція 

280 

  

Крок 3. Провести автоматизоване рев’ю. Розробник має запустити 

обраний інструмент сканування коду для виявлення вразливостей.  

Крок 4. Провести мануальне рев’ю. Даний етап передбачається як 

власне для ручної перевірки коду, так і для підтвердження 

автоматизованих висновків.  

Крок 5. Створити звіт. Всі висновки та рекомендації щодо виправлень 

мають бути задокументовані. У звіті вказується кожна знайдена вразли-

вість, її рівень серйозності, опис, конкретне місце, де вона існує, візуальні 

докази її використання та покрокові інструкції щодо її усунення [5].  

Крок 6. Надати фідбек команді розробників на основі звіту. 

Розробники, що будуть виправляти знайдені вразливості, мають бути 

належним чином проінформовані щодо наявних проблем у створеному 

коді. Важливо, щоб зворотній зв’язок був наданий без токсичності у 

професійно-дружньому манері, адже метою рев’ю є також підвищення 

експертизи працівників задля запобігання повторення скоєних помилок.  

Після виконання перевірки захищеності коду та надання рекомендацій 

щодо їх усунення, виправлення мають бути зроблені належним чином. 

Зрозуміло, що наступний процес рев’ю відбуватиметься за аналогічним 

алгоритмом.  

Таким чином, можемо сформулювати основні переваги перевірки 

процесу secure code review:  

 дозволяє команді розробників визначати та виправляти 

вразливості безпеки для запобігання інцидентів, які можуть 

коштувати втрачених доходів, штрафів, судових зборів і репутації; 

 покращує узгодженість між кодовими базами та підвищує 

зручність підтримки програм; 

 підвищує ефективність розробників та навчає їх найкращим 

практикам програмування; 

 зменшує кількість ризиків, які виникають на пізніх етапах 

життєвого циклу розробки програмного забезпечення, що 

економить час, ресурси та гроші в порівнянні з пошуком і 

виправленням дефектів після релізу [6].   

Висновок 
Отже, перевірка захищеності коду не намагається виявити кожну його 

проблему, натомість вона розкриває розуміння того, які типи проблем 

існують, і озброює розробників інформацією, щоб допомогти їх усунути. 

IT компанії повинні діяти проактивно в розрізі захисту своїх веб-

додатків, щоб зберегти свою репутацію та довіру користувачів, а також 

конкурентну спроможність і дохід клієнтів та партнерів. Особливо це 

стосується програм у галузях, для яких дотримання нормативних вимог є 
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обов’язковим (наприклад, сфери охорони здоров’я та платежів). Secure 

code review гарантує, що команда дотримується методів безпечного 

програмування. Якщо ж компанія не має можливості запровадити 

процедуру SCR, їй рекомендуються періодичні консультації фахівця з 

безпеки додатків.  
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І. Вступ 
В Україні для інформаційного забезпечення розшуку активів, 

пов’язаних із фінансуванням тероризму, функціонує Закон України “Про 



V Міжнародна науково-практична конференція 

282 

  

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення”. Органом, що наділений 

повноваженнями на виконання функцій фінансової розвідки та аналізу 

інформації з питань фінансування тероризму, є Державна служба 

фінансового моніторингу України. 

ІІ. Основна частина 
Ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» передбачено, що 

фінансування тероризму – це надання чи збір будь-яких активів з 

усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для 

організації, підготовки і вчинення окремим терористом або 

терористичною організацією визначеного КК України терористичного 

акту, утягнення в учинення терористичного акту, публічних закликів до 

вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи 

терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, 

будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення 

таких дій [1].  

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 

16 «Про затвердження Програми стратегічного розвитку Державної 

служби фінансового моніторингу України на період до 2024 року» 

ключовим напрямком діяльності Держфінмоніторингу є аналітичні 

розслідування у сфері запобігання та протидії. На підставі всієї доступної 

інформації цей контрольний орган виявляє випадки фінансування 

тероризму та за допомогою інформаційних технологій здійснює їх аналіз, 

який має особливий порядок. Насамперед, як зазначено у документі, 

фінансові операції підлягають негайному зупиненню з боку суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а у разі 

виявлення фактів фінансування тероризму інформація безпосередньо 

передається до Служби безпеки України.  

Одними із базових аспектів стратегічного розвитку Державної служби 

фінансового моніторингу України є наявність ефективного 

інформаційного обміну з іншими учасниками системи фінансового 

моніторингу та правоохоронними органами, взаємодія з громадськістю, 

функціонування Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та 

протидії для ведення безперервних технологічних процесів обробки 

інформації, міжнародне співробітництво. Одним із напрямків діяльності 

Держфінмоніторингу є дослідження методів та фінансових схем 

фінансування тероризму (виявлення фактів фінансування діяльності 

терористичних організацій через афілійованих осіб, незаконне 

переміщення товарів через митний кордон України тощо). 
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Для розшуку активів, пов’язаних із фінансуванням тероризму, також 

затверджено актуальний список осіб, пов’язаних з провадженням 

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні 

санкції.  

Результати своєї діяльності, а саме факти реалізації головних завдань, 

Держфінмоніторинг освічує у Звітах. Крім цього, ця служба кожні три 

роки готує Звіти про проведення Національної оцінки ризиків у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналізуючи останній 

(2019 року видання) можна зробити такі висновки, що із 37 ризиків, 

виявлених під час виконання державними органами управлінських 

заходів у період з 2017 по 2019, актуальними залишаються 22. Серед них 

ключовими ризиками є: нестабільна безпекова ситуація в Україні, 

високий рівень офшоризації та тінізації національної економіки, ВК/ФТ 

через дистанційні послуги або з використанням віртуальних валют. Вони 

можуть ускладнити роботу Держфінмоніторингу щодо розшуку активів, 

пов‘язаних із фінансуванням тероризму. До того ж існують зовнішні і 

внутрішні чинники, які безпосередньо провокують поширення тероризму 

в Україні, такі як: збільшення активності міжнародних терористичних 

організацій, організація дій, які спрямовані на порушення територіальної 

цілісності української держави, низький рівень правосвідомості 

громадян, радикалізація населення, наявність у незаконному обігу 

значних обсягів зброї та боєприпасів тощо. 

На нашу думку, можна виділити три основні форми фінансування 

тероризму. Першою є надання активів. Це активні дії суб’єкта щодо 

передачі іншій особі або організованій групі, незаконному збройному 

формуванню в розпорядження та/або користування коштів, призначених 

для фінансування терористів, терористичної організації, підготовки або 

вчинення хоча б одного зі злочинів, перелічених у диспозиції ст. 258–5 

КК України. Наданням коштів вважається процес, коли особа володіє 

ними та вручає комусь, усвідомлюючи, що вони будуть повністю або 

частково використані для вчинення тероризму [2]. Якщо походження 

коштів легальне, то зловмисники часто використовують прості та 

повсякденні способи переказу, які загалом не відрізняються від тих, які 

здійснюють фінансові посередники. За значних сум переказів, які 

потребують ідентифікації, для уникнення фінансового моніторингу 

(особливо якщо кошти мають нелегальне походження) злочинці діють за 

допомогою використання підставних осіб, зміни транскрипції прізвища, 

ім’я та по-батькові, смерфінгу (існує певне коло осіб ,“смерфи”, які 

здійснюють фінансові операції на суму дещо нижчу за граничну 

величину, з метою уникнення заповнення «Звітів про операції з 
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готівкою»). Другою формою є збирання активів, тобто заощадження, 

накопичення коштів, наприклад, шляхом створення некомерційних 

організацій. Третя форма полягає у провадженні операцій із фінансовими 

активами – надання фінансових послуг як один зі способів фінансування 

тероризму полягає в наданні банківських або страхових послуг, послуг 

на ринку цінних паперів, послуг, що надаються фінансовою організацією 

та пов’язані із залученням і розміщенням грошових коштів юридичних та 

фізичних осіб [2]. 

Традиційні способи (методи) фінансування тероризму та сепаратизму 

складаються з законних джерел (надходжень від законного бізнесу, 

благодійних організацій), використання коштів від злочинної діяльності 

(торгівлі наркотиками, вимагання викупу, шахрайство), коштів від 

держав, які заохочують тероризм, а також фінансування безпосередньо 

терористами. Фінансування також можливе через через нелегальні 

криптообмінники. За інформацією правоохоронного органу, виявлена 

мережа підпільних криптообмінників, які дозволяють проводити 

анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти та переводити їх в 

готівку. Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися 

фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в 

Україні електронних гаманців країни-агресора. Йдеться і про 

організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності 

України. Саме через такі мережі вони отримували фінансування для 

оплати «послуг» провокаторів. Мережа функціонувала від початку 2021 

року та надала послуги з переказу понад 1000 клієнтам. Також можливе 

фінансування за рахунок коштів, отриманих в якості приватного 

переказу. Держфінмоніторингом в ході фінансового розслідування 

встановлено, що на рахунок фізичної особи, яка зареєстрована на лінії 

розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та 

Луганської областей зараховано значні кошти з території російської 

федерації. Одним із способів також є використання неприбуткових 

організацій. В ході фінансового розслідування встановлено, що протягом 

останніх років Благодійними фондами та установами іноземної країни 

регулярно перераховувались грошові кошти на мільйонні суми на 

рахунки українських Громадських організацій та підприємств у якості 

благодійної допомоги. Надалі зазначені кошти перераховувалися на 

рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб у якості 

безповоротної фінансової допомоги. Разом з цим, використання коштів 

здійснюється для прикриття діяльності, спрямованої на дестабілізацію 

суспільно-політичної ситуації в певних регіонах України шляхом 

проведення антиукраїнських радикальних акцій та заходів [3]. 
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Висновок 
Сьогодні в Україні, особливо під час воєнного стану як каталізатора 

тероризму, існує чимало форм і способів його фінансування. Ключовим 

завданням органів фінансового контролю, зокрема Державної служби 

фінансового моніторингу Україні, є безпосереднє виявлення цих методів, 

запобігання їх застосування, викриття фактів відмивання доходів 

фінансування тероризму і ліквідація загроз та ризиків, які прямо впли-

вають на створення умов для збільшення випадків прояву тероризму. 
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Популярність криптовалют як фінансового інструменту зростає із 

кожним роком. Водночас збільшення кількості й масштабів трансакцій 

призводить до використання криптовалютних систем у незаконних та 
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шахрайських цілях. В Україні, як і в багатьох інших державах існують 

проблеми із визначенням правового статусу віртуальних активів на 

законодавчому рівні. Тому криптовалютні системи можуть потенційно 

виступати, як спосіб вчинення кримінальних правопорушень, або, 

враховуючи свої особливості, в якості фактору злочинності. 

Криптовалюта виникла як альтернатива наявним грошовим системам, 

із високим ступенем захисту від підробок завдяки алгоритму хешування, 

та докладною інформацією користувачам про транзакції в будь-який час 

у відкритому доступі. Однак, разом зі своєю основною функцією 

модернізації та полегшення здійснення операцій, криптовалюта складає 

досить спірне питання стосовно своєї законності. Децентралізованість – 

одна із основних рис криптовалюти, не дає можливості здійснювати 

контроль за фінансовими операціями в мережі. 

Станом на сьогодні у світі налічується 9389 видів криптовалют. Наразі 

загальна вартість віртуальних активів становить майже 1,03 трлн доларів, 

причому частка Bitcoin складає близько 40 %. В середньому капіталізація 

криптовалютного ринку зростає на 1,5 % в день [1].   

За даними Міністерства цифрової трансформації України, наша 

держава – лідер із застосування віртуальних активів серед населення; 

українська спільнота блокчейн-розробників – одна з найбільших у світі 

та входить у топ-3. На думку Мінцифри криптовалютний ринок в Україні 

розвинений досить глибоко, однак значна його частина перебуває в сірій 

зоні, що створює загрозу для держави, бізнесу і користувачів [2].   

До криміногенних властивостей криптовалют, що характеризують її як 

фактор вчинення кримінальних правопорушень можна віднести такі: 

 – анонімність, швидкість, дешеві та незворотні переклади; 

 – заплутані ланцюжки транзакцій;  

– відсутність статусу криптовалюти, правил для бірж і пунктів обігу та 

ідентифікації власника криптовалютного гаманця; 

 – доступ з будь-якої точки світу через Інтернет;  

– можливість для використання як «сховища» або здійснення 

міжнародних переказів грошових коштів; 

 – відносна безпека;  

– можливість створення валют, повністю «заточених» під відмивання 

грошей;  

– відсутність керівного органу [3].   

Злочинне використання криптовалют відбувається, насамперед у 

протиправних фінансових схемах, спрямованих на відмивання доходів, 

одержаних злочинним шляхом (де готівка обмінюється на 

криптовалюту); а також злочинцями у протиправній діяльності у сфері 

ІТ-технологій (у фінансових пірамідах). Окрім цього, відбувається 
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активне використання віртуальних активів як засобу платежу для купівлі 

заборонених товарів й послуг. Так, зокрема, це торгівля вогнепальною 

зброєю, фінансування тероризму, работоргівля, підробними 

документами, незаконними ліками, у порноіндустрії. Однак найбільш 

поширеною сферою протиправного застосування віртуальних активів є 

торгівля наркотичними й психотропними засобами.  

Відносно новим способом легалізації коштів, отриманих незаконним 

шляхом, є їх відмивання за допомогою азартних та онлайн-ігор. Для 

цього злочинці купують валюту віртуальних ігор, купуючи її за 

криптовалюту, а згодом конвертується у фіатну валюту. Ще одним видом 

шахрайства із криптовалютами є різноманітні giveaway в соціальних 

мережах від блогерів, криптокомпаній або інших інфлюенсерів. За 

відправлення їм невеликої кількості криптовалют зловмисники обіцяють 

повернути вам до 10 разів більше. Також зловмисники можуть 

встановлювати на ваш комп’ютер або мобільний пристрій шкідливим 

програми для майнінгу криптовалют, або ці додатки спеціально 

розроблені для крадіжки ваших віртуальних активів. Хакери часто 

поширюють фальшиві версії популярних криптогаманців для мобільних 

пристроїв або для відомих бірж криптовалют. Після завантаження одного 

з підроблених гаманців криптовалют користувачі переходять на сторінку 

для входу в систему. Часто такі сторінки є фішинговими і 

використовуються для викрадення закритих ключів користувача, які 

необхідні для отримання контролю над гаманцем. Експерти в області 

кіберзахисту додають, що іншим способом здійснення фішингу є 

відправка спам-повідомлень з шкідливими посиланнями, натискання на 

які часто призводить до завантаження банківських троянів. 

Зловмисники не відчувають нестачі методів розкрадання коштів, тому 

варто постійно бути пильними, перевіряти, чи використовуєте ви 

офіційні веб-сайти/додатки та не вестися на заманливі пропозиції 

інвестування. 

Однією із найвідоміших справ, пов’язаних із застосуванням 

криптовалют можна вважати анонімний інтернет-магазин Silk Road, а 

власнику сайту інкримінували поширення наркотиків, участь у злочинній 

спільноті, відмивання грошей, підробку документів та комп'ютерний 

злом. Бажаючі могли замовити на сайті героїн, кокаїн, ЛСД та підроблені 

документи. Оплата здійснювалася за допомогою біткоїнів. За даними 

прокуратури, грошовий оборот сайту складав понад 200 мільйонів 

доларів, а його власник збагатився як мінімум на 18 мільйонів [4].   

Збільшення популярності криптовалют призводить до збільшення 

спроб зламати біржу, гаманець або чиїсь акаунти для привласнення 
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чужих активів. Найчастіше використовується фішинг, шахрайство, атаки 

на ланцюжки поставки або звичайні зломи. 

Незважаючи на високий ступінь кіберзахисту криптобірж, випадки 

крадіжок усе ж трапляються. 

Наприклад, в січні 2019 року, криптобіржа Cryptopia, через проблеми з 

безпекою втратила всі віртуальні активи; сама біржа дотепер недоступна, 

досі ведеться судовий процес. Ще одним великим майданчиком, що 

сильно постраждав від кібератаки стала криптобіржа Bithumb. Хакерам 

вдалося викрасти з даної біржі криптовалюти EOS і Ripple в еквіваленті 

31 млн доларів. Постраждала також й одна із найбільших криптобірж – 

Binance; із неї хакерами було виведено понад 7000 біткоїнів з гарячого 

гаманця. 

Варто зазначити, що урядовці починають розуміти необхідність 

здійснення контролю за цифровими активами й певні кроки 

здійснюються у даному напрямку. 

Зокрема, АРМА було розроблено Рекомендації з питань виявлення, 

розшуку та накладення арешту на криптовалютні активи у 

кримінальному провадженні. В Рекомендаціях розкрито основні 

положення організації кримінальних проваджень, які включають 

операції з використання криптовалютних гаманців, методику підготовки 

до проведення окремих процесуальних дій, шляхи виявлення 

програмного забезпечення, пов’язаного з використанням віртуальних 

валют у злочинних цілях, їх основні ідентифікатори, а також висвітлено 

правові аспекти накладення арешту на віртуальні валютні гаманці, що 

використовуються у злочинній діяльності [5].   

На нашу думку, важливим кроком для підвищення безпеки 

використання віртуальних активів міг би стати механізм нагляду 

(оверсайту) з боку Національного банку України. 

Наразі НБУ здійснює оверсайт платіжних систем, який включає:  

- моніторинг платіжних систем; 

- оцінювання платіжних систем на відповідність вимогам 

законодавства України та міжнародним стандартам оверсайта; 

- надання у разі потреби вказівок та рекомендацій щодо удосконалення 

діяльності відповідних систем та застосування до них заходів впливу (у 

разі порушення законодавства). 

Об’єктами оверсайта платіжних систем на сьогодні в Україні є: 

- платіжні організації платіжних систем; 

- учасники платіжних систем; 

- оператори послуг платіжної інфраструктури (клірингові, 

процесингові установи та інші особи, уповноважені надавати окремі види 
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послуг або здійснювати операційні та інші технологічні функції в 

платіжних системах) [6].   

Отже, криповалюти в сучасних реаліях є об’єктивним явищем, а 

вирішення питання інформаційної безпеки лише шляхом заборони їх 

обігу – це створення підґрунтя для розвитку тіньового бізнесу за 

допомогою новітнього фінансового інструменту. Основна небезпека 

криптовалют полягає у використанні її або для безпосередньої купівлі 

незаконних товарів й послуг (зброя, наркотики, підробні документи), або 

для полегшення вчинення кримінальних правопорушень (відмивання 

коштів). Тому основні зусилля урядів держав для підвищення 

інформаційної безпеки спрямовані на більш чіткий статус криптовалют 

для їх кразого правового регулювання, а також здійснення нагляду за 

операціями у сфері обігу віртуальних активів. 
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Modern management by the enterprise is inextricably linked with implementation 

concepts of information security. In conditions of rapid development of information 

and computer technologies, not only access to various information resources is 

facilitated, and and threats to information security are increasing. Accounting 

information on expenses from operational activities is internal a resource for 

ensuring information security, which is in itself carries significant risks of the 

company's activity. 
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інформаційна безпека, витрати від операційної діяльності, управління, 

управлінський облік 

І. Вступ  
Діяльність суб’єкта господарювання формується під впливом великої 

кількості факторів, що мають місце в умовах інформаційної економіки. 

Стабільність діяльності залежить, насамперед, від спроможності 

протистояти негативним впливам і явищам зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Саме тому, раціональна організація бухгалтерського обліку, 

як основного елемента, що формує загальну інформаційну систему 

підприємства, дозволяє максимально посилити економічну безпеку 

суб’єктів підприємництва і протистояти загрозам. 

ІІ. Виклад основного матеріалу 
Результативність фінансово-господарської діяльності будь-якого 

підприємства за умов нестабільного ринкового середовища залежить від 

ефективності здійснення процесу управління. Зазвичай результативність 

оцінюється через призму забезпечення прибуткової діяльності, що 

досягається шляхом збільшення доходів та/або зменшення витрат.  

Фінансові труднощі у діяльності підприємства можуть бути викликані 

прорахунками фахівців в процесі управління операційними витратами, 
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зумовленими недостатністю або відсутністю необхідних даних, втратою 

їх актуальності. Тому задля забезпечення достовірності інформації, її 

збереження та дотримання умов релевантності необхідно запровадити на 

підприємстві належним чином організований інформаційний потік на 

усіх етапах руху інформації, зокрема з моменту її формування, 

узагальнення, групування, аналізу й використання і до подальшого 

зберігання. Важливе значення в побудові такого інформаційного потоку 

в умовах інформаційної економіки має належати безпеці та захисту 

інформації.  

В загальному розумінні інформаційна безпека – це такий стан 

інформаційного середовища (інформації, інформаційної системи, 

інформаційного ресурсу), при якому гарантується розвиток цього 

середовища і її використання в інтересах особистості, суспільства і 

держави, а також захищеність від будь-яких загроз [1, с. 121].  

Для підприємства ж інформаційна безпека є станом захищеності, за 

якого запобігається завдання шкоди через:  

  негативний інформаційний вплив шляхом свідомого 

несанкціонованого створення, розповсюдження, використання неповної, 

невчасної, недостовірної та упередженої інформації;  

  негативні наслідки застосування інформаційних технологій;  

  несанкціоноване порушення режиму доступу до інформації з 

подальшим її розповсюдженням та використанням [2, с. 54]. 

Відповідно інформаційна безпека в контексті обліку витрат від 

операційної діяльності повинна базуватися з огляду на властивості самої 

інформації з точки зору захисту її конфіденційності, цілісності, 

збереженості і доступності.  

Інформаційна безпека системи обліку витрат від операційної діяльності 

потребує своєчасної реакції на зміни в зовнішньому середовищі та 

гнучкості і адаптації загальної системи управління підприємства під 

реалії сьогодення. Важливим генератором інформації для обліку і 

управління витратами підприємства є система управлінського обліку, що 

спрямована на забезпечення інформацією саме внутрішніх користувачів, 

а тому її безпека й захист потребує пріоритетної уваги.  

Запровадження на підприємстві інформаційних систем як дієвих 

інструментів бухгалтерського та управлінського обліку здійснюється з 

метою підвищення ефективності управлінської діяльності загалом й 

створення нових конкурентних переваг. І, відповідно, все більше 

інформації зберігається і обробляється в комп'ютерних системах, а тому 

її захист потребує обов’язкової інтеграції додаткових організаційних 

рішень з боку керівництва підприємства, серед яких важливо відзначити 

такі: 
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1. Моніторинг доступу працівників до інформації та формування 

окремих дозволів і прав доступу до облікової інформації з метою 

виявлення ймовірних каналів витоку інформації. 

2. Формування архівів облікової інформації та документів на 

додаткових захищених засобах.  

3. Контроль за використанням мобільних пристроїв працівниками та 

додаткових пристроїв збереження й передачі інформації. 

4. Перевірка та моніторинг поштової кореспонденції та особливий 

моніторинг вихідних листів. 

5. Мотивація працівників відповідально виконувати свої обов’язки і 

добросовісно ставитися до збереження облікової інформації [3, с. 312]. 

З метою ефективного управління процесами виявлення та нівелювання 

ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою системи обліку витрат від 

операційної діяльності підприємства, необхідно дотримуватися певної 

послідовності дій: 1) ідентифікація засобів захисту на визначеній ділянці 

ведення обліку; 2) оцінка надійності засобів захисту саме на цій ділянці 

в поєднанні з іншими елементами системи; 3) оцінка ймовірності, що 

обрані методи захисту будуть успішними з огляду на вибір засобів 

захисту та їх надійності; 4) прогнозування збитків, що понесе 

підприємство, якщо порушення безпеки відбудеться незважаючи на  

засоби захисту ділянки обліку витрат операційної діяльності [4, с. 36]. 

Однак, лише своєчасне та комплексне виконання наведених кроків і 

завдань може призвести до бажаного результату і реального забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Слід акцентувати увагу на тому, що вартість забезпечення 

інформаційної безпеки підприємства складається й з витрат на 

запобігання кіберзагрозам, що включає не лише відповідне програмне 

забезпечення, але і навчання працівників цифровій грамотності [5, с. 

111]. Наслідки кібератак можуть суттєво вплинути на фінансовий стан 

підприємства і перспективи його функціонування у конкурентному 

середовищі.  

Висновок 
Сьогодні в Україні інформаційні відносини на підприємствах 

розвиваються набагато швидше, ніж методи й засоби їхнього захисту. 

Відповідно, не лише підприємства повинні дбати про свою інформаційну 

безпеку, особливо у сфері обліку й управління, але і з боку держави 

необхідно на законодавчому рівні змінювати та доповнювати 

нормативну базу регулювання і засоби контролю. Також підприємствам, 

які прагнуть підвищувати ефективність діяльності шляхом мінімізації 

витрат, необхідно уникати заходів, спрямованих на зменшення 
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фінансування систем захисту облікової інформації задля підтримки 

економічної безпеки підприємства загалом. 
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