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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ВИБРАНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
SELECTED ASPECTS OF THE INFORMATION SOCIETY
DEVELOPMENT
Жешув

26.09.2018

Józefa Famielec, Stanisław Famielec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ZNACZENIE INFORMACJI W EKONOMII – KILKA
KONTROWERSJI
THE IMPORTANCE OF INFORMATION IN ECONOMY
– SOME CONTROVERSIES
Obecny etap rozwoju gospodarki światowej wiąże się ściśle
z powstaniem społeczeństwa informacyjnego, w którym istotnym
czynnikiem konkurencyjności jest informacja. Informacjom
przypisuje się wiele znaczeń i funkcji. Informacja zaliczana jest
do ważnych czynników każdej aktywności, w tym gospodarczej.
Obejmuje wiedzę, system danych, odpowiednio pozyskiwanych i
gromadzonych, które warunkują podejmowanie decyzji.
Współczesne zainteresowanie informacją i społeczeństwem
informacyjnym, dotyczy przepływu informacji, w tym zwłaszcza
internetu i różnych form cyfryzacji. Ale jednocześnie rewolucja
informacyjna, obok upowszechnienia gospodarki rynkowej, w
tym nieograniczonej ekspansji kapitału, przyczyniła się do
rozprzestrzeniania globalnych zagrożeń wraz z negatywnymi
© Józefa Famielec, Stanisław Famielec, 2018
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efektami rewolucji informacyjnej. Różne trajektorie rozwoju
zaczęły wyzwalać ten sam typ zagrożeń: olbrzymie
zróżnicowanie dochodowe, bezrobocie, wykluczenie i liczne
patologie społeczne.
Tezą opracowania jest niedocenianie ekonomicznych treści
informacji i pogoń za spektakularnymi osiągnięciami w
technologii ich pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji. Celem
opracowania jest próba argumentacji znaczenia informacji dla
ekonomicznej interpretacji i oceny badanych kategorii, procesów,
zależności. Rozważania podejmują kwestię rachunku PKB,
ograniczeń informacyjnych oraz instytucji w stosowaniu i
wykorzystaniu informacji.
Artykuł ma charakter teoretycznych dociekań, które
stanowią próbę wskazania skutków poprawnego i błędnego
wykorzystania informacji w interpretacji rzeczywistości
gospodarczej. Posłużono się przykładem kontrowersji w
rachunku PKB, zwłaszcza w ustalaniu wartości dóbr
kapitałowych, rachunku kapitału nienaruszalnego oraz wpływu
kapitału współpracy na wzrost gospodarczy.
Instytucje i ich wartość pozwalają wyjaśnić wiele
empirycznych zagadek ekonomicznych. Uwzględnienie
instytucji zmienia wyniki rachunków i postrzeganie wyników
badań w ekonomii.
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Elżbieta Skrzypek
UMCS Lublin
POMIAR ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH W
ORGANIZACJI
THE MEASUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS
IN THE ORGANIZATION
Pomiar zasobów niematerialnych stanowi warunek
sprawnego zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym.
Dotychczas opracowano ponad trzydzieści różnych metod
służących
pomiarowi
zasobów
niematerialnych.
Przedsiębiorstwa w różnym stopniu zajmują się pomiarem
wiedzy i kapitału intelektualnego. Rozwiązania przyjęte w
ramach Unii Europejskiej (dyrektywa) zobligowały około 6000
przedsiębiorstw do wyceny kapitału intelektualnego. W artykule
przedstawione zostaną wybrane problemy dotyczące metod i
narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego oraz wybrane
zagadnienia z obszaru raportowania kapitału intelektualnego w
p*rzedsiębiorstwach.
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Pryima S.S., Vovk V.R.
OUTSOURCING MARKET IN UKRAINE: TRENDS AND
PROSPECTS
Роль аутсорсингу за останні десятиліття продовжує
зростати насамперед через можливість підвищення ефективності діяльності підприємств за допомогою залучення послуг
зовнішніх підрядників. Використання аутсорсингу сприяє забезпеченню зростання конкурентоспроможності компаній,
збільшенню величини прибутку шляхом оптимізації витрат
при збереженні або підвищенні якості товарів, робіт чи послуг, одержанню доступу до ширшого кола кваліфікованих
трудових ресурсів. Застосування аутсорсингу вимагає нових
способів та методів взаємодії підприємств і організацій, що
зумовлює актульність дослідження цього питання.
За даними опитувань топ-менеджерів західних компаній, проведених консалтинговою фірмою «Yankeldvich
partners», були визначені такі основні переваги при використанні аутсорсингу: зниження витрат - 79%; концентрація на
профільному бізнесі - 75%; підвищення якості послуг - 70%;
підвищення конкурентоспроможності - 67%; оптимізація бізнес-процесів - 62% [12].
Обсяг світового ринку аутсорсингових послуг за 20002014 роки зріс з 45,6 до 104,6 млрд дол. США, далі відбулося
незначне зниження і в 2017 році світовий ринок аутсорсингу
склав 88,9 млрд. доларів США [5]. Найбільша частка вартості
контрактів припадає на ІТ-аутсорсинг [2].
© Прийма С.С., Вовк В.Р., 2018

РИНОК АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

19

За даними Британської асоціації Global Sourcing
Association (GSA) Україна у 2017 році була лідером з надання
послуг аутсорсингу [4]. В Україні, як і у світі, найінтенсивніше розширює сфери використання ІТ-аутсорсинг. На даний
час у країні працює понад сто тисяч співробітників ІТсектора та фрілансерів, налічується більше тисячі різноманітних ІТ-сервісних компаній, крім цього, в Україні існує сто
міжнародних науково-дослідних центрів [6]. Загалом Україна займає близько 1% світового ринку аутсорсингу. За результатами дослідження консалтингової компанії Avasant її
випереджають Польща і Румунія, але за обсягом експорту
аутсорсингових послуг Україна випереджає Болгарію та Угорщину [11].
Серед досягнень українського IT-аутсорсингу варто
відзначити: у 2011 році перемога в номінації «Outsourcing
Destination of The Year» в рамках European Outsourcing
Excellence Awards; у 2012 році - 4-е місце за кількістю сертифікованих IT-фахівців, після Індії, США і РФ (згідно з дослідженням Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012
Україна); у 2013 році - перше місце серед країн Центральної
і Східної Європи в категоріях «best market value in IToutsourcing» і «the largest number of staff employed in IT»; у
2014 році - три українські компанії, Intetics, Miratech і
Softengi, потрапили в «ТОП-5 зірок, що сходять» рейтингу
The Global Outsourcing 100 [7]. У рейтингу 2016 року найбільш інноваційних країн за версією доповіді ООН Global
Innovation Index Україна зайняла 56 місце, що є суттєвим зростання порівняно з попередніми роками (64-е місце в 2015
році і 71-е в 2013-му) [10]. Варто відзначити, що у 2016 році
Україна в глобальному рейтингу аутсорсингу піднялася на 17
пунктів і займає 24 місце. На 23 місці – Німеччина, на 25 –
Велика Британія, Польща на 10 позиції [10].
За результатами досліджень міжнародної асоціації
IAOP до рейтингу найкращих аутсорсингових компаній The 2017 Global Outsourcing 100 увійшло 13 українських компаній-аутсорсерів. Серед них SoftServe (Львів), Ciklum
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(Київ), ELEKS (Львів), Miratech (Київ), Sigma Software (Харківо), N-iX (Львів), Softengi (Київ), Програма-Ace (Харків).
Серед компаній з українськими R&D-представництвами слід
відзначити EPAM, Luxoft, Інтетика, TEAM International
Services, Softjourn [1].
Експорт IT-послуг у 2017-му році приніс Україні $3,6
мільярда [3]. Обсяг експортної ІТ-індустрії у 2015 році становив $2,7 мільярда, у 2016 р. $3 мільярди. Очікуваний обсяг
експортної ІТ-індустрії у 2018 році - $4,5 млрд., а у 2020 р. $5,4 млрд. (за даними та прогнозами PwC). Вклад експортної
ІТ-індустрії до загального ВВП України у 2017 році становив
3,34%, ІТ-компаніями, які працюють на території України,
сплачено податків на суму 16,7 млрд. грн. [3]. Згідно з дослідженнями PwC ІТ-індустрія України займає третє місце за
вкладом у ВВП країни, і становить $2,5 млрд. експорту. Очікується, що до 2020 він досягне 10 млрд. доларів з 5,7% внеском у ВВП.
Кількість фахівців за період з 2011 по 2016 рік у галузі
зросла на 144%. З них чоловіки становлять – 72%, жінки –
28%. Середній вік українського ІТ-спеціаліста – 30 років. Середня місячна зарплата ІТ-спеціаліста в Україні у 2017 році
– 1,6 тис. дол. США [3]. До основних напрямків спеціалізації
українських ІТ-спеціалістів можна віднести Software Engineering, Testing, Test Automation, Application Support, Architecture. За кількістю ІТ-спеціалістів визначено ТОП-5
українських міст: Київ, Дніпро, Львів, Харків, Одеса [3]. Серед клієнтів українських ІТ-компаній варто відзначити
Panasonic, Oracle, Intel, Microsoft, Mastercard, Ericsson,
BAYER, Ford, Deloite, Limelight Networks, Huawei, Oracle,
Samsung, Siemens, Netcracker, Mellanox Technologies, Google,
Corel та ін.
До чинників, які заважають розвитку ринку ІТаутсорсингу в Україні відносять: залучення та утримання талановитих фахівців, відсутність відповідного законодавчого
визначення й регулювання процесів аутсорсингу; недоста-
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тню популяризацію вітчизняного ринку ІТ-аутсорсингу; низький рівень знання англійської мови вітчизняними спеціалістами; наявність великої кількості ризиків, пов’язаних із
веденням бізнесу; нестабільну економічну та політичну ситуацію, а також складне юридичне, податкове і бізнес-оточення [8].
Загалом українські компанії з надання ІТаутсорсингових послуг продовжують розвиватися демонструючи при цьому відкритість до нових перспектив і готовність відповідати сучасним вимогам на глобальному ринку
праці.
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Adam Czerwiński
Uniwersytet Opolski
OCENA WIARYGODNOŚCI INTERNETOWYCH
SERWISÓW WYBRANYCH POLSKICH WYŻSZYCH
UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
THE CREDIBILITY ASSESSMENT OF WEB SITES OF
SELECTED POLISH NON-PUBLIC UNIVERSITIES
Cel: Celem artykułu jest dokonanie i przedstawienie oceny
wiarygodności internetowych serwisów wybranych polskich
wyższych uczelni niepublicznych.
Koncepcja, metody badań: Sięgając do definicji terminów
związanych z pojęciem wiarygodność odniesiono je do serwisów
internetowych. Na tej podstawie stworzono konceptualne ramy
oceny wiarygodności dla takich serwisów. Ramy te posłużyły do
oceny wiarygodności internetowych serwisów wybranych
wyższych uczelni niepublicznych w Polsce z wykorzystaniem
metody sondażowej i oryginalnego narzędzia. Ranking
wiarygodności badanych serwisów internetowych utworzono
wykorzystując metodę TOPSIS.
Wyniki i wnioski: W artykule pokazano, że zestaw cech i
kryteriów używanych do oceny wiarygodności serwisów
internetowych można uporządkować w formie konceptualnych
ram obejmujących trzy wymiary: zdolność serwisu do
zapewniania wiarygodności, życzliwość projektantów, twórców i
administratorów
serwisu
w
zakresie
gwarantowania
wiarygodności oraz uczciwość właścicieli serwisu. Efektem
pracy w tym zakresie było skonstruowanie narzędzia badawczego
do dokonywania oceny wiarygodności serwisów internetowych.
Z kolei końcowym efektem takiej oceny jest ranking
wiarygodności internetowych serwisów wybranych wyższych
uczelni niepublicznych działających w Polsce.
© Adam Czerwiński, 2018

VIII Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: стан та напрями
розвитку з урахуванням регіональних умов»
С. 24-25

Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie
GENEZA I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZOROZWOJOWEJ W SEKTORZE E-USŁUG – WYNIKI
BADAŃ
GENESIS AND DEVELOPMENT OF R&D ACTIVITY IN
E-SERVICES SECTOR – RESULTS OF RESEARCH
Z badań pilotażowych wynika, że większość
przedsiębiorstw z branży ICT na Dolnym Śląsku nie posiada
wyodrębnionych działów/spółek badawczo-rozwojowych (76%).
Autorzy postanowili znaleźć przyczyny takiego stanu wybierając
na badanie pilotażowe i pogłębione przedsiębiorstwo SISMS Sp.
z o.o i ZPAS S.A., które taki dział prowadzą od kilku lat.
Problematyka działalności badawczo-rozwojowej (B+R)
przedsiębiorstw bazujących na rozwiązaniach informatycznych
stanowi w opinii autorów ważny i aktualny element działalności
innowacyjnej, która powinna mieć wpływ na atrakcyjność i
konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa. Z tego względu
głównym celem artykułu jest próba identyfikacji przyczyn
powstania, zakresu działania, przyjętej orientacji i określenia
skutków wyodrębnionej formalnie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstwa działającego w branży IT. Wyniki
z przeprowadzonego badania dostarczają interesujących
wniosków, po pierwsze główną przyczyną wyodrębnienia działu
B+R był wymóg konkursu o dofinansowanie z UE, w innym
przypadku ta działalność nie byłaby wydzielana w strukturze
organizacyjnej, po drugie działalność działu B+R podnosi
atrakcyjność przedsiębiorstwa z perspektywy rekrutacyjnej jako
atrakcyjnego pracodawcy i perspektywy klientów, gdyż
© Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz, 2018
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działalność B+R dostarczy im nowych wartości w postaci
nowych/ulepszonych produktów/usług firmy.
Z kolei w opinii zarządów SISMS Sp. z o.o. i ZPAS S.A.
celem działalności B+R powinno być kreowanie nowych lub
znacząco udoskonalonych produktów, procesów, które
przedsiębiorstwom dostarczą nowych przychodów i podniosą ich
konkurencyjność.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Kaminska N.I.
THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT
STRATEGY OPTIMIZATION
The competitive economic environment puts on the first
plaсе the necessity of effective decision of organizational and
economic problems for society that is impossible without creation
and use of the newest methods and models of their decision. It is
actual to determine and make the ways of realization of innovations in the economical-producing systems in accordance with the
programs, the aims and the strategy of development.
Every separate enterprise, that functions at the market, has
unique descriptions. And for activation of its effective development there is necessity of a choice of the optimal strategy. The
large number of factors, both external and internal, influences
strategy of development of enterprise. The main are: the productive potential of enterprise, state of the economy, political environment, activity of competitors etc.
Strategy of the development of productive enterprise, as a
rule, is long-term. It is necessary to adapt to many factors that
have an influence on the enterprise in the process of functioning
and realization of select strategy of development. Opening of new
directions of activity, abandonment from some directions, acceleration or deceleration of development of enterprise are referred
to such aspects. Therefore, the strategy of development of enterprise must have the opportunity to change if it is necessary, and
also have the opportunity to put new strategic tasks in the middle
© Камінська Н.І., 2018
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of pucertain strategy, that is complemented and adapted to the
new term.
For optimization of strategy it is needed to take into account
productive potential of enterprise and ability of its adaptation,
management culture, potential of development, innovation, internal climate inside etc. The specification of factors of choice of
strategy of development of productive enterprise is achieved by
determination of corresponding criteria. It is necessary to take
into account if the enterprise will be able to keep competitive
edges during necessary time for the achievement of the set strategic aims.
Implicit advantage is possibility of taking into account of
changes in the environment. In fact, if strategy does not support
real competitive edges, there will not be possibilities and mechanisms for adaptation in the future to the possible changes in the
environment, it is needed to correct or even renounce it. The market economy is characterized by the considerable aggressiveness
of the environment and, that is why it is difficult to foresee the
dynamics. The adaptation is difficult, continuous process of cooperation of the enterprise and the environment.
In the process of evolution of the enterprise it is needed to
define the most important conformities of its development and,
accordingly, major directions of decision of problem of increase
of efficiency of productive activity by adaptation of productive
potential of the enterprise to the variable operating conditions.
Prognostication of possible vibrations in the conditions of conduct of productive activity of the enterprise gives the opportunity
to minimize the losses of the enterprise, working out necessary
adaptation measures.
It is clear, that in every concrete case of external influences
it is necessary to pay attention to cost of the adaptation, that must
be confronted with advantages as a result of realization of select
strategy of the development.
The aim of the enterprise at the choice of that or other strategy from alternative strategies is, foremost, its economic value,
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benefit, increase of cost of the enterprise, improvement of competition positions. It is necessary not only effectively to take into
account the possibilities, to strengthen competitive edges and create new, but also to forecast the reactions of competitors on every
factor of the environment and on the enterprise which must realize its strategy of the development, to take into account their connection.
Modern large industrially-productive complexes can be defined as difficult emergency systems, that is why it is necessary
to take into account of synergistically effect in providing of effective realization of optimal strategy of the development.
Thus, in the management of the enterprise it is needed to
base one global strategy of the development. And it becomes necessary during realization of its optimization possibility of adaptation of productive potential to the environment and use of ideas
and technologies of synergy.
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УЗГОДЖЕНІСТЬ І ОПТИМАЛЬНІСТЬ РІШЕНЬ В
УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ

Vovk V-B. M.
CONSISTENCY AND OPTIMALITY OF DECISIONS IN
THE MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESSES
Аналіз виробничих систем дає підстави стверджувати,
що вони у разі стабільного розвитку і функціонування є інерційними і мають здатність повертатись у положення рівноваги. Одним з інструментів, направлених на досягнення
стабільності у розвитку виробничих систем є оптимізація
управлінських рішень, спрямованих на краще пристосування
їх до змін умов зовнішнього середовища з метою досягнення
максимальної ефективності у своїх потенційних можливостях.
Економічні методи управління у виробничих системах
передбачають пріоритетність впливу господарського механізму на підвищення ефективності їх функціонування. Серед
головних напрямів вирішення цієї проблеми є забезпечення
точності й адаптивності управлінських рішень в умовах
ускладнень і змін господарських, економічних і організаційних зв’язків між елементами виробничої системи.
Економічні методи управління дають можливість користуватися якісно новими можливостями теорії і практики управління завдяки інтеграції суспільних і природничих наук,
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одним із результатів якої є сучасні методи економіко-математичного моделювання та комп’ютерні інформаційні технології [1].
Останнім часом зміни в економіці, у виробничих відносинах створюють сприятливі умови для радикального повороту в напрямі застосування методів економікоматематичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами різних рівнів. Серед інших важливих чинників організація виробничого процесу та прогнозування
можливих організаційних змін значною мірою впливає на
ефективність функціонування економіко-виробничих систем.
Методи оптимізації вироблення й прийняття рішень
щодо організації виробничого процесу мають можливість
стати вирішальними серед засобів підвищення ефективності
функціонування виробничих підрозділів, особливо в умовах
конкурентної економіки. За таких умовах суб’єкти господарювання несуть повну відповідальність щодо ефективності,
використання ресурсів, виконання договірних зобов’язань, за
власну фінансову й економічну політику.
Траєкторія забезпечення стабільних і ефективних економічних відносин між всіма елементами виробничої системи не єдина. Різні траєкторії потребують різних затрат
людських та матеріальних ресурсів, різного часу реалізації.
Їх формує ситуація, яка виникає в середині та ззовні системи.
При такому стані справ доцільно направляти зусилля на пошуки оптимальної траєкторії динамічного розвитку системи
та взаємодії її елементів.
Розширення масштабів виробництва та прискорення
науково-технічного прогресу ускладнюють управління виробництвом і взаємодією елементів виробничої системи.
Динаміка розвитку виробництва під дією різноманітних факторів, приводить до зміни технології виробництва,
асортименту і якості продукції, господарських зв’язків,
тощо. Тому управління в сучасному виробництві означає передбачення, прогнозування розвитку господарської ситуації
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і взаємодії її учасників. Управління виробничими процесами,
що не передбачає врахування об’єктивного розвитку ситуації, вимушене реагувати на різкі зміни у виборі напряму розвитку виробництва та зміни в інтенсивності виробничого
процесу.
Методи, які використовують математичний інструментарій, оптимізаційні підходи, забезпечують вищий рівень наукової обґрунтованості управлінських рішень, дають змогу
знайти ефективні варіанти розвитку виробничої ситуації, оцінити їх і вибрати серед них раціональні, а можливо й оптимальні. Без використання таких методів, розв’язування задач
управління зводять знову ж таки до вже відомих усім вольових методів. Досвід показує, що втрати при цьому неминучі.
Невід’ємним елементом у сфері сучасного управління є
ефективні комп’ютерні технології та технічні засоби роботи
з інформацією. Система управління повинна володіти інформацією про зміни попиту на продукцію підприємства, на використання у виробництві ресурсів на певний час і на певну
перспективу, тощо. Система управління і виробнича система
як складні системи повинні бути повністю узгоджені.
Розв’язання цієї проблеми можливе на підставі новітніх
інформаційних технологій з використання методів математичного моделювання інтегрованих з базою даних. Така інформаційна технологія аналізу економічних процесів і вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень повинна забезпечувати функціонування бази даних і бази знань
з перевіркою повноти, достовірності і несуперечливості інформації, а також своєчасності і економічності її отримання.
Економіко-математичні методи у такій інтелектуалізованій системі повинні забезпечувати: виявлення виробничих
підрозділів, у яких проявляється негативний розвиток виробничого процесу; систематизацію і класифікацію негативних
тенденцій і чинників у виробничих підрозділах; аналіз причин і наслідків цих тенденцій чи факторів; прогнозування їхнього виникнення. Зрозуміло, що такі інформаційні системи
економічного аналізу є надзвичайно актуальними в умовах
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динамічних змін виробничих процесів. Вони переводять надійність і ефективність виробництвом на якісно вищий рівень.
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KREOWANIE I PRZYGOTOWYWANIE SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH
MMSP JAKO GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJU
POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
CREATING AND PREPARING IT SYSTEMS IN SME
ENTERPRISES AS THE MAIN FACTORS IN THE
DEVELOPMENT OF THE POLISH INFORMATION
SOCIETY
Pomiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez
publiczne służby statystyczne jest sprowadzony do
monitorowania sytuacji w gospodarstwach domowych oraz
zastosowań ICT w przedsiębiorstwach z pominięciem sytuacji w
najliczniejszej grupie mikroprzedsiębiorstw. Artykuł stanowi
syntetyczną prezentację wykorzystania jako benchmakingu
wyników analizy wybranych 48 mierników stosowanych w
krajach OECD i UE w zakresie życia społeczno-gospodarczego i
potencjału technologii ICT w przedsiębiorstwach oraz
jakościowych aspektów szerokiego spektrum luk informacyjnych
i czynników krytycznych rozwoju organizacji gospodarczych.
Istotną przyczyną niskiego poziomu zastosowań technologii ICT
i rozwoju przedsiębiorstw MMSP jest brak świadomości
użyteczności ICT oraz elementarnych metodycznych podstaw
kreowania i przygotowywania projektów informatycznych.
Przedstawiono istotę sześciu autorskich modeli stanowiących
kluczowe, inicjatywne czynniki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
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Panchyshyn S.M., Hrabynska I.V.
IMF ACTIVITIES AS A FACTOR OF ELIMINATION OF
MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE
INFORMATION ECONOMY
Важливими ознаками процесу становлення і розвитку
інформаційної економіки є не тільки всеохопний розвиток
нових інтелектуально- та інформаційномістких галузей, виробництв та технологій, інтенсивна сервізація та софтизація,
удосконалення організаційних структур функціонування національних господарських систем, а й їх участь у новій системі міжнародного поділу праці. Ця система передбачає
формування нової глобальної інформаційної інфраструктури, що забезпечує умови доступу і симетричність інформації для усіх суб`єктів міжнародних економічних відносин,
нові умови адаптації до мінливих умов ринку, узгоджену колективну поведінку, нові умови формування рівноваги та
нові підходи до розподілу благ і ресурсів у глобальному масштабі. В цих умовах формуються нові стратегії фінансової
координації і управління ризиками, вирішення і уникнення
глобальних дисбалансів. Умови функціонування глобальної
господарської системи в умовах стрімкого розвитку інформаційної економіки ставлять нові вимоги до діяльності міжнародних фінансових організацій.
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Закономірним наслідком глобальних процесів інформатизації та фінансіалізації світової економіки стали еволюційні зміни у інституційній моделі функціонування МВФ, які
в свою чергу забезпечили підвищення ефективності механізмів організації підзвітності та управління Фондом, забезпечення прозорості його діяльності для світової спільноти,
підвищенню його кредитоспроможності, зміцненню його авторитету та довіри серед стейкхолдерів.
Упродовж останніх десятиліть Фонд зіткнувся із новими викликами. Почастішали прояви недовіри з боку світового співтовариства до багатостороннього фінансового
співробітництва та діяльності як національних, так і міжнародних фінансових інституцій.
Найбільше дискусій виникає з приводу умов надання
кредиту, які висуває МВФ (conditionality). Скільки і які
умови надання кредиту визначає МВФ; чи це не зашкодить
економічному суверенітету країни-реципієнта, який МВФ як
міжнародна багатостороння організація зобов`язана поважати? [6]
За умови відсутності міжнародної узгодженої правової
основи для врегулювання проблем суверенної заборгованості, ще однією проблемою, що пов`язана із діяльністю МВФ,
є те, - чи повинен МВФ займатися менеджментом суверенних боргових криз. Політика кредитування Фонду не забороняє надавати кредити країні, яка не виконує свої
зобов’язання перед приватними кредиторами, за умови, що
вона виконує всі зобов’язання перед офіційними інституціями. На думку деяких фахівців, за умов, коли суверенна заборгованість країни є нестійкою, МВФ може лише сприяти
реструктуризації боргу, надаючи технічну допомогу [3]. Такі
проблеми вимагали від МВФ критичного переосмислення та
удосконалення механізмів управління та організації підзвітності, що на думку співробітників та керівництва фонду,
сприятимуть зміцненню довіри.
Сьогодні позиція МВФ у світовій фінансовій архітектурі дещо змінилися – його діяльність стала більш прозорою
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і зрозумілою для зовнішнього світу. Запорукою цьому стало,
зокрема, створення особливого підрозділу МВФ – Незалежного аналітичного офісу (The Independent Evaluation Office
(IEO)). Відповідно до своїх повноважень він повністю незалежний від керівництва МВФ та покликаний забезпечити незалежну та об`єктивну оцінку політики та діяльності Фонду,
його зовнішньої кредитоспроможності, прозорість діяльності міжнародної фінансової інституції та посилення відповідальності керівництва за ухвалені політичні та фінансові
рішення.
IEO, аналізуючи тривалість кредитної співпраці країн з
МВФ, визначив таку категорію членів-позичальників МВФ,
як тривалі користувачі (Prolonged user) – країна, яка впродовж семи років із останніх десяти, брала участь у програмах
МВФ, у межах яких розміри виділених кредитів перевищував 100 % їх квоти [5]. Характерними фіскальними детермінантами таких країн є порівняно низьке значення показника
відношення податкових надходжень до ВВП, та державних
видатків до ВВП, високе значення відношення державного
боргу до ВВП, відносно низький рівень відкритості економіки, значний обсяг зовнішньої заборгованості. Серед політичних
детермінант країн
тривалих користувачів
розглядають політичну нестабільність, етнічну фракціоналізацію тощо.
Тривалість кредитної співпраці майже чверті країн-членів МВФ (серед них – Малаві, Уганда, Албанія, Аргентина,
Вірменія, Грузія та ін.) перевищує 50 % часу їх членства у
МВФ [2].
Оцінюючи вплив МВФ на трансформаційні процеси в
країнах Центрально-Східної Європи, слід зазначити, що стабілізаційні програми Фонду досягли поставленої мети і дали
позитивні результати у Словенії, Чехії, Угорщини та Польщі
[4]. Ці країни першими серед країн регіону відмовились від
фінансової допомоги МВФ і перейшли на безкредитне співробітництво з Фондом.
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Важливою причиною низької результативності співпраці України з МВФ є неусталеність вітчизняної господарської системи, що проявляється у слабинах механізмів її
функціонування, а саме – корупція, нераціональне використання залучених ресурсів, безсистемне нагромадження державного боргу, що несе за собою значні загрози у вигляді
дефолту чи інфляції тощо [1].
Кредитні ресурси МВФ призначені для негайного подолання головних макроекономічних диспропорцій в господарській системі, зумовлених дефіцитом державних
фінансів, нестачею золотовалютних резервів, зростанням зовнішньої заборгованості та зниженням рівня боргової стійкості країни. Умовою надання таких кредитів є проведення
заходів жорсткої фіскальної та дефляційної політики, які в
свою чергу зумовлюють погіршення макроекономічних показників у найближчій перспективі. За таких не простежується безпосередній вплив виділених кредитних коштів
МВФ на економічне зростання.
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Актуальність проблеми. Сучасний ринок праці переповнений новітніми технологіями, інноваційними ідеями,
креативними умовами, однак, потребує людського капіталу в
досягненні поставлених цілей. Зокрема, молодих талановитих фахівців, наділених фаховими знаннями, комунікативними, лідерськими, організаторськими здібностями тощо.
Новітній напрям - психологія бізнесу, лідерства та комунікацій, який виник на перетині низки дисциплін, насамперед, психології, соціології, економіки та менеджменту,
покликаний сприяти вирішенню актуальних питань сучасності. Зокрема, зростає затребуваність тих напрямів психологічної роботи, які пов’язані з психологічним супроводом
діяльності різноманітних бізнес-структур. Сьогодні багатьом
організаціям (компаніям, фірмам, підприємствам), які займаються виробництвом і продажем товарів та послуг, для
підвищення ефективності роботи необхідні бізнес-психологи, які добре розуміють особливості сучасного бізнесу та
роль людського фактора у досягненні поставлених цілей,
здатні спрямовувати активність керівників і персоналу на подолання труднощів, підвищення конкурентоспроможності та
розвиток організації. Для фахівців, які будуть здійснювати
© Жигайло Н.І., 2018
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психологічний супровід роботи бізнес-організацій, важливо
бачити усю багатоплановість, складність і суперечливість
бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Задля реалізації поставленої мети у Львівському національному університеті імені
Івана Франка започаткована освітня програма «Психологія
бізнесу та управління» для підготовки фахівців з психології
міжособистісного та ділового спілкування, бізнес-консультування, психологічної оцінки персоналу, управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної етики,
профілактики професійних деформацій, гендерних відмінностей в сфері управлінської діяльності; медіапсихології, психології реклами та PR тощо.
Випускники спеціалізації «Психологія бізнесу та управління» можуть займати посади: бізнес-психолог, психолог-тренер, психолог-консультант; психолог-психометрист в
системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, приватного сектора, коуч, консультант із психології управління та комунікацій, PR-менеджер, HR-менеджер,
рекрутер, креативний директор, викладач психології бізнеcу
та менеджменту.
З метою популяризації даного напрямку нами
проведений
Кар’єрний
Марафон
«Освіта.
Бізнес.
Психологія». Унікальність цієї події була у поєднанні зусиль
університетів, науковців, бізнесу та міжнародних експертів
навколо ідеї вдосконалення змісту освіти, покращення
готовності випускників ЗВО до умов сучасного ринку праці
тощо. Особливий акцент марафону – психологія бізнесу і
управління як освітня програма та розвиток назвичайно
важливих для успішної кар’єри особистісних компетенцій
студентів (т.з. soft skills). Cтартував марафон низкою
тренінгів відомих тренерів, на яких студенти опановували
майстерність
ораторства,
вдосконалювали
навички
комунікації та роботи у команді, розвивали емоційний
інтелект. Кульмінацією заходу була Міжнародна науковопрактична конференція «Психологія бізнесу та управління:
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виклики сьогодення», до якої долучилися експерти з 10 країн
– України, Австрії, Німеччини, Литви, Польщі, Фінляндії,
Грузії, Йорданії, Таджикістану, Канади та науковці з 20
університетів. Також наш проект «Психологія бізнесу та управління» плідно співпрацює із Львівською регіональною бізнес-платформою, регіональною радою підприємців у
Львівській області, комітетом Освітньої та кадрової політики
Львівської Торгово-промислової палати тощо.
Перспективою подальшого розвитку даного напрямку є
створення усіх необхідних умов для успішного формування
та розвитку у студентів спеціальності «Психологія бізнесу та
управління» особистісних та професійних компетенцій (soft
skills), затребуваних роботодавцями, для підготовки до працевлаштування у бізнес-організаціях. В основі формування
професійних компетенцій майбутніх фахівців є комунікативні, організаторські та лідерські здібності. Також до числа
Soft Skills відносяться ситуаційна обізнаність, адаптивність
або гнучкість, здатність бути дипломатичним і тактовним
тощо. Отож, Soft Skills – це хороші манери і риси особистості, необхідні для взаємодії з іншими людьми у побудові з
цими людьми партнерських відносин. Soft Skills застосовуються в будь-якій індустрії, у кожній професії, у всякому виді
діяльності і у кожній міжособистісній співпраці. Для того,
щоб розвивати у майбутніх фахівців так звані “м’які навички” або “гнучкі навички” Soft Skills слід розпочинати підготовку майбутніх фахівців цілеспрямовано, починаючи з
першого року навчання у ЗВО.
В розрізі «психологія бізнесу та управління» кожного
бізнесмена, студента-початківця чи іншої особистості цікавить питання: «Як досягти успіху в бізнесі?» Входження в
бізнес і його розвиток здійснюється у певному психологічному та соціокультурному середовищі. На ефективність психологічного супроводу бізнесу впливає низка чинників,
серед яких важливу роль відіграють знання про специфіку самої бізнесової діяльності та індивідуальні особливості особистості бізнесмена. Для проведення ефективних навчальних
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занять із студентами спеціальності «Психологія бізнесу та
управління» слід враховувати, яким чином люди уявляють
собі успіх і успішність. Під поняттям «успіх» розуміємо
об’єктивні досягнення в конкретній діяльності і в житті в
цілому, а поняття «успішність» відображає суб’єктивне переживання та умови досягнення успіху.
Психологічні дослідження [1-7] дозволяють виявити
існуючі в суспільстві усталені уявлення про успіх і успішну
людину, бажані образи ідеалу успіху та прототипи успішної
особистості. Так, за сучасними даними, ідеальна успішна людина ‒ цілеспрямована, товариська, розумна, матеріально забезпечена, відповідальна. Характеризуючи ідеальну успішну
людину акцент робиться на особистісних характеристиках,
на способах досягнення успіху, а не на конкретних результатах діяльності та інших проявах успіху. Образ реально
успішної людини включає в себе матеріальне забезпечення,
благополучну сім’ю, кар’єрний ріст, досягнення поставлених
цілей, наявність престижної роботи, високий соціальний статус, наявність дітей, статус керівника, власний бізнес тощо.
Сучасними вченими [2; 3; 4; 5] представлена типологія
уявлень про успіх в залежності від типу відповідальності, зокрема виділяють: оптимально відповідальний тип; виконавчий тип; ситуативний; егоїстичний та функціональний. 1.
Оптимально відповідальний тип особистості пов’язує успіх і
умови його досягнення з внутрішніми особистісними ресурсами ‒ умінням приймати на себе відповідальність, реалізовувати свої здібності та можливості у процесі досягнення
поставлених цілей, незважаючи на труднощі. 2. Люди виконавчого типу пов’язують уявлення про успіх і успішну особистість з домінуванням зовнішніх, соціально-визнаних
критеріїв. Умовами досягнення успіху виступають зовнішні
чинники (везіння, сприятливий збіг обставин) та особистісні
ресурси, що забезпечують успіх при відсутності зацікавленості в діяльності (старання, цілеспрямованість). 3. Для представників ситуативного типу успіх ‒ це досягнення
поставлених цілей, сприятливий збіг обставин, суспільне
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визнання. Вони частіше дають загальноприйняте визначення
успіху, яке не відрізняється оригінальністю і своєрідністю.
4. Особи егоїстичного типу в своїх уявленнях про успіх та
успішність залежні від значущої для конкретної особистості
сфери або ситуації життєдіяльності. Часткове прийняття
відповідальності визначає вказівку як умову досягнення
успіху зовнішніх та внутрішніх особистісних ресурсів. Основні показники успіху для досліджуваних егоїстичного
типу — це благополуччя в усьому, досягнення поставлених
цілей, задоволеність собою і своїм життям. 5. Функціональний тип відповідальності характеризується тим, що у змісті
уявлень про успіх та успішність і умов його досягнення в осіб
цього типу домінують зовнішні, соціальні, критерії, що демонструють відсутність самостійності, усвідомленості при їх
формуванні, бажання діяти строго за зразком, відповідно до
інструкції.
Мотивація досягнення ‒ важливий чинник успішності в
бізнесі та кар’єрі. Мотивація досягнення розглядається як рушійна сила, що сприяє досягненню успіху. Цей вид мотивації
відноситься до однієї з основних психогенних потреб, тобто
потреб, пов’язаних з найбільш суттєвими сторонами життєдіяльності людини, без яких неможливий повноцінний розвиток людини. Мотивація досягнення є ключовим джерелом
в досягненні успіху.
Власний досвід досягнень в діяльності. Реальний успіх
є найбільш надійною підставою для того, щоб повірити в
себе і бути здатним захиститися від невдач. Крім того, коли
основу почуття власної ефективності складають фактичні дії
і досягнення людини, це зазвичай узагальнюється на низку
схожих видів діяльності. Досягнутий успіх у меншій мірі підсилює відчуття самоефективності, якщо виконуване завдання було легким, а не складним.
Досвід інших людей (непрямий досвід) також є важливим джерелом самоефективності. Самоефективність зростає,
коли люди спостерігають, як інші успішно справляються з
вирішенням складних завдань. При цьому вони переконують
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себе в тому, що «якщо інші можуть зробити це, то і вони можуть досягти покращення своїх показників». Покладатися на
досвід інших може бути особливо важливо, коли існує невизначеність щодо власної здатності виконати певне завдання.
Ця невизначеність може виникати з відсутності відповідного
досвіду або фактичних даних, що дозволяють судити про виконання завдання.
На думку видатного економіста Богдана Гаврилишина,
до психологічних ознак успішних в бізнесі особистостей відносять: Креативність: щоб бути креативним, потрібно зберегти в собі трохи дитинства, дитячих мрій та фантазій. Мрія:
починати потрібно з мрії, а не з якогось бізнес-плану. Виходити за рамки звичайного: дивитись на ситуації та проблеми
з іншої, незвичної точки зору. Допитливість: постійно вчитись, дізнаватись щось нове, займатись самовдосконаленням
у всіх напрямках, будувати основу для перспективного майбутнього; успішна, ефективна людина все життя вчиться. Сильна воля і самодисципліна: потрібно навчитися
робити те, що ти повинен робити, що корисно робити, радше
ніж тільки те, що хочеться робити. Завжди вірити в свої сили
і в свою мрію Продовжуйте мріяти про великі і навіть недосяжні на перший погляд речі [2].
Свою точку зору у поняття: «Успіх, невдача і привід
продовжувати творити» вкладає письменниця Елізабет Гілберт: «Якщо колись-якось велика невдача чи великий успіх
розірвуть ваш зв’язок з вашим корінням, тоді ваш обов’язок
– знову знайти шлях до свого коріння. Єдиний спосіб відновити цей зв’язок: засукати рукави і робити свою справу старанно і віддано, з повагою і шаною. Не важливо, що саме ви
робите, нехай вами керує любов. Ваше коріння – це те, на що
ви спрямовуєте свою енергію з такою вражаючою відданістю, що кінцеві результати вже не мають великого значення» [2].
Узагальнюючи результати досліджень вітчизняних та
зарубіжних науковців, подаємо порівняльну характеристику
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психологічних ознак успішних та неуспішних в бізнесі особистостей (див. табл. 1).
Таблиця 1
Психологічні ознаки успішних та неуспішних особистостей
Психологічні ознаки успішних
особистостей
Читають щодня
Хвалять
Використовують зміни
Прощають інших
Розмовляють про ідеї
Постійно навчаються
Беруть відповідальність за свої
помилки
Вміють дякувати
Ставлять цілі і планують життя

Психологічні ознаки неуспішних особистостей
Дивляться ТБ щодня
Критикують
Бояться змін
Ображаються
Обговорюють людей
Вважають, що і так все знають
Звинувачують інших у своїх невдачах
Вважають, що їм всі винні
Не ставлять цілі

Висновки. Підсумовуючи, відзначимо якості успішної
особистості: могутність бажань, потужний внутрішній імпульс, виправданий оптимізм, відкритість реальним фактам,
компетентність в часі, цілеспрямованість, харизма, схильність до ризику, відчуття змін, відповідальність і моральність,
висока
духовність,
ясність
мислення
і
безальтернативність, раціональне ставлення до грошей, самореалізація в бізнесі, демократичність і скромність, унікальність.
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Львівський національний університет імені Івана Франка
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА
КВАЗІКОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

Melnyk N.B, Pryimak V.I.
MODELING OF PROCESSES ON CONTESTABLE
MARKET OF UKRAINE
На сучасному етапі розвитку економіки України ринкові відносини між різними ринковими структурами, з
огляду на конкуренцію між ними, характеризують як нечіткі,
гетерогенні із взаємовпливом різних ринкових механізмів.
Така ситуація спричиняє виникнення ринкових структур, які
отримали назву квазіконкурентні ринки (англ. contestable
market) [1]. Концепцію квазіконкурентних ринків розглядають як певне узагальнення ідеології ринку досконалої конкуренції, яке можна застосувати для аналізу монопольних та
олігопольних ринків [2].
Низка вітчизняних вчених [3, 4, 5] відносить до квазіконкурентних ринків ринок молочної продукції і ринок аудиторських послуг. На нашу думку [6], квазіконкурентні
відносини присутні на вітчизняному роздрібному ринку
комп’ютерної техніки (КТ). Про це свідчать такі ознаки
цього ринку.
По-перше, оскільки вітчизняна електронна промисловість перебуває у занепаді, то це ставить продавців на внутрішньому ринку у залежність від закордонних виробників КТ
і комплектуючих до неї, а також від великих закордонних гуртових дистриб'юторів. Тому конкуренція на внутрішньому
роздрібному ринку КТ є лише певною проекцією досконалої
© Мельник Н.Б., Приймак В.І., 2018
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конкуренції на світових ринках і має характерні ознаки квазіконкуренції. Проявами такого виду конкуренції є: однотипність обладнання, яким торгують більшість продавців;
стрімкий перехід усіх ніби конкуруючих структур на нові технології у відповідь на зміну тенденцій розвитку ІТ, провідниками яких є закордонні фірми-виробники КТ; одночасне
коригування цін на основні види КТ усіма продавцями у разі
коливання світових цін на світових гуртових ринках.
По-друге, незважаючи на велику кількість продавців,
які ведуть роздрібну торгівлю на внутрішньому ринку КТ,
їхнє різноманіття, можна звести до невеликої кількості категорій продавців. До того ж, канали постачання КТ від закордонних постачальників є спільними не лише для продавців,
які відносяться до однієї категорії, але й продавців різних чи
усіх категорій. Тому конкуренція між різними категоріями і
конкретними продавцями на внутрішньому ринку визначається конкуренцією між каналами постачання, кількість яких
є невелика, чи конкуренцією в межах одного такого каналу.
По-третє, вхід на внутрішній роздрібний ринок КТ продавців, які можуть сформувати нову категорію, зумовлений,
зазвичай, появою інвесторів, які бачать для себе вигоду від
інвестиції у цей сектор економіки. Інші явні бар’єри входження на ринок є відсутні. Щоб зменшити привабливість
ринку для потенційних конкурентів, уже присутні на ньому
продавці змушені проводити узгоджену цінову політику, яка,
загалом, не відповідає досконалій конкуренції. Такий стан
речей, коли вхід на ринок нових продавців є доволі простий,
але інтерес до нього зменшується завдяки діям уже існуючих
його суб’єктів, також є ознакою квазіконкурентності.
Отже, враховуючи перелічені ознаки роздрібного ринку КТ в Україні, можна зробити висновок, що цей ринок є
квазіконкурентний.
Економічні процеси, які відбуваються на квазіконкурентних ринках, є доволі складними, оскільки вони одночасно
відображають тенденції, характерні як для ринкових струк-
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тур з досконалою конкуренцією, так і для монопольних структур чи олігополії. Зважаючи на це, для дослідження таких
ринків, на нашу думку, варто застосовувати комплексний
підхід, який ґрунтується на використанні новітніх методів
моделювання. Однією зі складових такого підходу може бути
макромоделювання, яке використовують під час дослідження складних систем, на які впливають багато чинників
різної природи. Іншою складовою комплексного підходу є
використання методів, запозичених з теорії ігор. Такі методи
природно відтворюють конкурентні відносини між різними
суб’єктами, які взаємодіють у спільному просторі. А враховуючи сучасний стан вітчизняної економіки, загалом, і квазіконкурентність на внутрішньому ринку КТ, зокрема, згадані
методи дослідження необхідно адаптовувати до умов невизначеності.
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ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС В Е-ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Reverchuk S. K.
FINANCIAL BUSINESS IN E-ECONOMY OF UKRAINE
Поняття фінансового бізнесу в економічній літературі
та фінансовій діяльності появились зовсім недавно, примірно
10-15 років тому. Зазвичай, про фінансове підприємництво
згадувалось у навчальних посібниках з економіки підприємства, у випадку з’ясування сутності підприємництва та його
видів. Згодом, після довгих дискусій, появились тлумачення,
що підприємництво і бізнес – це синонімічні терміни, а дискусія на тему: яке поняття ширше або вужче є малопродуктивною [1, с. 46]. Термін «бізнес» має своїм еквівалентом
термін «підприємництво». Сутність проблеми полягає в
тому, що англійське слово бізнес є багатозначним. Воно
може означати: якесь діло, покупку, комерційне або виробниче підприємство, комерційну практику або політику окремого підприємця чи цілої фірми. Синонімом слова бізнес є
комерція, торгівля, галузь, фірма, ділова активність,
підприємництво [1, с. 47]. З’ясуємо детальніше поняття
«фінансовий бізнес» за методологією короткого, розширеного і повного визначення.
За коротким визначенням фінансовий бізнес – це діяльність фінансових установ, до яких належать: комерційні
банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, інвестиційні
фонди, кредитні спілки, фінансові кооперативи, лізингові
компанії, недержавні пенсійні фонди, ломбарди, факторингові компанії, довірчі компанії та ін. За розширеним визначенням, тобто на рівні сутності (основної ознаки) і основних
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функцій: фінансовий бізнес – це фінансові установи (як посередники), які виконують такі вагомі функції: фінансове обслуговування «постійно зростаючої кількості суб’єктів
господарювання в просторовому та часовому вимірах»; інституційної спеціалізації на наданні фінансових послуг та виробництві фінансових продуктів; інтеграції банківських та
небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг; забезпечення взаємодії постачальників та споживачів
капіталу на фінансовому ринку; оптимізації руху грошових
потоків від тих, хто має заощадження, до тих, хто має потребу у капіталі для простого і розширеного відтворення. За
повним визначенням фінансовий бізнес – це діяльність
фінансових установ, які виконують фінансово-посередницькі функції, і взаємодіють із зовнішнім середовищем
(грошовою системою, валютною системою, інвестиційною
системою, банківською системою, страховою системою,
соціальною системою) задля забезпечення економічного зростання і підвищення добробуту населення.
До основних ознак та особливостей фінансового
бізнесу належать такі: ризикованість, інноваційність,
соціальність, репутаційність.
Розглянемо їх детальніше.
1.
Фінансові бізнесові установи часто для отримання прибутку йдуть на певний ризик, адже високий прибуток часто можна отримати там, де високий ризик збитку.
Адже інноваційні продукти – це завжди ризики: сподобаються вони споживачам чи ні; зможуть споживачі їх придбати на ринку за пропонованою ціною чи ні. Більше того,
ризики є елементом небезпеки, яким треба своєчасно та дієво
управляти. А щоб належно ними управляти необхідно
чіткіше розрізняти виклики, ризики і загрози як елементи або
рівні небезпеки [2, с. 28] та два види безпеки: ідеалістичну та
реалістичну [2, с. 7].
2. Другою ознакою фінансового бізнесу є інноваційність діяльності суб’єктів фінансового бізнесу. Інноваційна фінансова діяльність – це пошук і запровадження
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інноваційних фінансових ідей, формування інтелектуальних
фінансових кадрів, запровадження досконалих фінансових
технологій тощо. Інноваційність є інструментом досягнення
суб’єктами фінансового бізнесу основної цілі – отримання і
зростання прибутку. Вцілому доходимо висновку, що в сучасному фінансово-банківському бізнесі інноваційний розвиток відбувається за такими напрямами: диверсифікація
діяльності, віртуалізація технологій, оптимізація мережі
фінустанов, структурно-технологічне удосконалення офісів,
оптимізація філійної мережі, розвиток автоматів самообслуговування клієнтів фінансових установ, оптимізація
кваліфікаційної структури працівників бізнесових фінустанов.
3. Третьою ознакою фінансового бізнесу є використання його суб’єктами особливих фінансових активів: грошей, цінних паперів, валюти, банківських металів,
дорогоцінного каміння і коштовних речей.
4. Четвертою ознакою фінансового бізнесу є оригінальність властивостей фінансових продуктів, а саме: не можуть
бути вироблені «про запас»; для їх надання не потрібні додаткові продукти; об’єктом фінансових продуктів є капітал;
відсутні можливості патентного захисту продуктів; залежність продуктів від фінансового і податкового законодавства;
на фінансові продукти під час їхнього використання не поширюються поняття «зношення» та «амортизація»; фінансові продукти продаються не опосередковано, а
безпосередньо клієнтам; фінансовий продукт, запропонований клієнтам, має бути стандартним; фінансові продути не є
монополією якоїсь одної фінансової установи.
Отже, фінансовий бізнес – як поняття і як вид бізнесу
має низку взаємопов’язаних сутнісних ознак, які дозволяють
сформулювати наукові визначення цього поняття і перейти
до виокремлення функціональних та видових особливостей
його розвитку в Україні та світі.
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РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ
ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОСТІР

Koliadenko S. V.
THE ROLE OF DIGITAL ECONOMY IN THE
INTEGRATION OF
UKRAINIAN EDUCATION INSIDE THE EUROPE
Підготовки спеціалістів будь-якого напряму в нових
умовах функціонування економіки в глобалізованому світі
вимагає надзвичайно зміненого підходу як до самого процесу
підготовки, так і до змін в напрямах цього процесу. Відомо,
що розвиток цифрової економіки в світі відбувається різними
темпами і за різними напрямами, для створення єдиних стандартів, контролю за цифровим ринком, для спрощення процесу обміну інформацією, підвищення захисту та надійності
систем та даних, розширення бізнес-можливостей між різними країнами (особливо європейськими), створюється
«Східне партнерство», котре дасть змогу уникнути виникненню деяких непередбачуваних проблем та вирішити ті, що
уже створилися. Зрозуміло, що впровадження цифрової економіки несе як позитив та розвиток, так і деякі ризики, для їх
ми й пропонуємо впроваджувати інфраструктурні проекти,
котрі можна об’єднати в дві групи: 1) створення безпосередньо цифрової інфраструктури та 2) реформування вищої
освіти (в основі такої реформи має бути більша відкритість
вузів України міжнародній співпраці), покращення якості
університетських наукових досліджень з використанням новітніх світових досягнень.
© Коляденко С. В., 2018
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Розглянемо більш детально напрям реформування системи освіти. Тут також можна виділити два вектори, що потребують термінових змін – реформування системи освіти
безпосередньо та навчання персоналу, що уже працює на підприємствах, що впроваджують технологічні нововведення.
Що стосується реформування системи освіти , то вона
має проходити в декілька етапів (причому, зміни можна
впроваджувати, починаючи з будь-якого з них):
- шкільна освіта має базуватися на навчанні учнів з використанням новітніх технологій навчання, яке само собою
навчить майбутніх управлінців, службовців, робітників використовувати принципи цифрової економіки в їх майбутній
діяльності;
- середня спеціальна освіта передбачає навчання робочим спеціальностям, які необхідні навіть уже сьогодні для
роботи в нових умовах;
- вища освіта має об’єднати все краще від радянської
системи та кращі зразки світової. Багато спеціалістів із європейських та американських університетів (іноді і українські
вчені) пропонують відкинути застарілу радянську класичну
освіту з чим ми не погоджуємося, адже фундаментальне навчання та дослідження в українських сьогоднішніх університетах достатньо високе і змінювати його недоцільно. Варто
запозичити досвід та впровадити у вищій школі більшу кількість дослідницьких форм навчання, більш тісну співпрацю з
майбутніми роботодавцями, міжнародне співробітництво вишів різних країн (особливо звертаючи увагу як на всесвітньовідомі, так і менш знамениті, але які займаються
конкретними проблемами, що цікавлять українських дослідників, наприклад, для ВНАУ – це вивчення альтернативних
джерел енергії в Європі та світі).
Другим напрямом є навчання персоналу, що вже працює. На жаль, на сьогоднішній день нема спеціальних навчальних закладів, котрі б займалися викладанням робітникам
нових розробок вчених або винахідників; нема таких навча-
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льних центрів по вивченню та впровадженню наукових досліджень та нових розробок в галузі цифрової економіки. На
нашу думку, вирішенням цієї проблеми могло б бути використання спеціалістів, що мають фахову підготовку з економічної кібернетики. Вони мають відповідні знання з
основних напрямів нових форм економічної діяльності для
любої галузі народного господарства.
Виші та бізнес-школи можуть зіграти важливу роль у
навчанні лідерів та керівників вищої та середньої ланки у використанні ІТ-технологій, необхідно проводити онлайн-навчання тощо. Широке впровадження нової цифрової
економіки в Україні вимагає не тільки нових технологій, але
й нового типу мислення, нового погляду на організаційний
процес.
Для зменшення ризиків при таких підходах до навчання
в Україні ми пропонуємо більш широке співробітництво з
університетами інших країн Європи.
Ще один напрям впровадження досягнень розробників
цифрових технологій для України – повернення ІТспеціалістів з-за кордону, коли вони, отримавши високий рівень ІТ-освіти в Україні, та величезний досвід роботи за кордоном, можуть працювати над розбудовою економіки,
навчанням співвітчизників та впровадженням новітніх досягнень в цифровій економіці саме в Україні. Адже багато з них
виїжджали за кордон не через велике бажання, а через неможливість на той час реалізувати свої можливості в нашій країні. Зараз багато чого змінюється, а значить вони з
задоволенням будуть працювати на економіку своєї країни, в
останній час саме так і відбувається: багато ІТ-спеціалістів,
отримавши великий досвід роботи в різних за напрямом сферах економіки світу повертаються в Україну.
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СЕКЦІЯ 1

ВИБРАНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА
Е-ЕКОНОМІКИ
SELECTED ASPECTS OF THE INFORMATION
SOCIETY DEVELOPMENT AND E-ECONOMY
Жешув

26.09.2018

Joanna Trybuła, Mieczysław J. Król prof. UR
I Liceum Ogólnokształcące, Nowy Targ
Uniwersytet Rzeszowski
ZALETY ORAZ WADY INTERNETU W OCENIE
UCZENNIC I UCZNIÓW WYBRANEJ SZKOŁY
ŚREDNIEJ – ANALIZA RÓŻNIC OCENY NA
PODSTAWIE BADANIA ANKIETOWEGO
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE
INTERNET IN THE ASSESSMENT OF STUDENTS OF A
CHOSEN SECONDARY SCHOOL. THE ANALYSIS OF
DIFFERENCES BASED ON THE SURVEY
Dla
oceny
poziomu
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego obok znajomości wpływu, jaki Internet wywiera
na życie społeczne istotną jest również opinia młodzieży szkolnej
o jego zaletach i wadach. Ta grupa społeczna bardzo szybko
odkrywa potencjalne możliwości aplikacyjne Internetu.
Generowany przez sieć wirtualny świat stwarza bogactwo
możliwości do realizacji pozytywnych jak też negatywnych
celów, wpływając na kształt osobowości ludzi młodych.
© Joanna Trybuła, Mieczysław J. Król prof. UR, 2018
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W referacie są przedstawione wyniki z sondażowego
badania ankietowego mającego na celu uzyskanie opinii
o zaletach i wadach Internetu od uczennic, a także od uczniów z
I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego
w Nowym Targu. Badania miały charakter anonimowy. Łącznie
w badaniach wzięło udział 109 uczniów, w tym 57 dziewczyn i
52 chłopców. Wyniki z badań opracowano oddzielnie dla
uczennic oraz uczniów uwzględniając m. in. zagadnienia
dotyczące: aktywności związanej z Internetem, korzystania z
zasobów i usług sieci, komunikowaniem się przez Internet oraz
jego wykorzystaniem do nauki, a także z zagrożeniami
związanymi z jego użytkowaniem. Ponadto przedstawiono
wartości współczynnika podobieństwa struktury rozkładu
odpowiedzi w populacjach badanych uczennic oraz badanych
uczniów.
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BEZPIECZNE I KONTROLOWANE
PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW Z
WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA EXCEL/VBA
SAFE AND CONTROLLED CONDUCTING OF EXAMS
IN EXCEL/VBA ENVIRONMENT
Artykuł opisuje napisaną przez autora aplikację
pozwalającą na bezpieczne udostępnianie egzaminowanym zadań
egzaminacyjnych w wersji elektronicznej oraz kontrolującą sam
proces egzaminowana. Przez bezpieczne udostępnianie rozumie
się takie dostarczenie zadań egzaminacyjnych, aby utrudniony
był do nich dostęp poza miejscem egzaminowania. Uzyskano to
poprzez szyfrowanie zawartości oraz system blokad potencjalnie
niebezpiecznych funkcjonalności interfejsu MS Excel. Aplikacja
umożliwia również limitowanie czasu trwania egzaminu,
kontrolę danych personalnych egzaminowanego oraz kiedy
egzamin może się rozpocząć.
Aplikacja wspomaga (kontroluje) każdy z trzech etapów: 1)
przygotowania egzaminu przez egzaminatora, 2) samego
egzaminu oraz 3) jego oceny przez egzaminatora. Wykorzystuje
do tego współpracujące ze sobą standardowe mechanizmy
interfejsu MS Excel oraz dedykowane, nowe, specjalnie napisane
funkcje arkuszowe oraz sterowane zdarzeniami procedury języka
Visual Basic for Applications. Procedury te nadzorują w czasie
rzeczywistym wykonywane na skoroszycie z egzaminem akcje,
blokując te, które zostały zabronione z poziomu formularza
konfiguracji aplikacji (np. zapis w niezaszyfrowanym pliku,
wydruk zawartości, zaznaczanie i kopiowanie treści zadań,
usuniecie hasła ochrony przed otwarciem, wykonywanie zrzutów
ekranu, itp.).
© Ryszard Hall, 2018
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KONTROLA TOŻSAMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW EUSŁUG WOBEC ROZWOJU INFORMATYZACJI
SEKTORA PUBLICZNEGO
THE IDENTITY CONTROL OF E-SERVICES USERS
TOWARDS THE DEVELOPMENT OF
COMPUTERIZATION IN THE PUBLIC SECTOR
Istotnym warunkiem dalszej informatyzacji administracji
publicznej oraz bezpiecznej realizacji e-usług jest wygodny i
bezpieczny proces weryfikacji tożsamości. Znane, stosowane od
lat metody wymagające posiadania poświadczeń materialnych
lub znajomości poufnych haseł nie są już wystarczającym
zabezpieczeniem, ponadto są odczuwane jako uciążliwe.
Korzystne rozwiązanie mogą nieść systemy oparte o mierzalne,
unikatowe cechy fizyczne i behawioralne użytkowników.
Intensywnie rozwijane techniki biometrycznej weryfikacji stają
się coraz bardziej akceptowalne i znajdują zastosowanie w coraz
to nowych obszarach.
Celem artykułu jest wskazanie dynamicznie rozwijanych
technik uwierzytelniania biometrycznego oraz przedstawienie
opinii użytkowników Internetu, objętych autorską ankietą, na
temat wdrażania i wykorzystania nowych technologii
sprawdzania tożsamości.

© Teresa Mendyk-Krajewska, 2018

VIII Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: стан та напрями
розвитку з урахуванням регіональних умов»
С. 63-63

Ewa Prałat
Politechnika Wrocławska
ROZWIĄZANIA ELEKTRONICZNE STOSOWANE W
ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W UNII
EUROPEJSKIEJ
PUBLIC E-PROCUREMENT TOOLS IN THE
EUROPEAN UNION
Celem publikacji jest analiza promowanych przez Unię
Europejską elektronicznych rozwiązań, które mogą być
stosowane w zamówieniach publicznych oraz zbadanie poziomu
ich wykorzystania w poszczególnych krajach członkowskich.
Zakupy robót budowlanych, dostaw i usług dokonywane w
ramach zamówień publicznych mają ogromne znaczenie
ekonomiczne wynikające przede wszystkim z ich wysokiej
wartości. Jednym z celów dyrektyw unijnych jest zapewnienie
realizacji zamówień publicznych w sposób skuteczny i
przejrzysty.
Rozwiązania
elektroniczne
mogą
być
wykorzystywane zarówno przed przyznaniem kontraktu, jak i w
późniejszych etapach. Najważniejszymi korzyściami z ich
stosowania jest uproszczenie zasad uczestniczenia w
postępowaniach (co ważne jest szczególnie dla firm z sektora
MŚP) oraz łatwiejsze zarządzania postępowaniami przez
instytucje zamawiające. W publikacji zaprezentowano główne
dokumenty UE dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.
Omówiono także rozwiązania elektroniczne, jakie można
wykorzystać na poszczególnych etapach procesu realizacji
zamówienia, a także narzędzia, które uzupełniają możliwości
systemu. Kolejnym krokiem była analiza wykorzystania
poszczególnych rozwiązań w krajach członkowskich (zarówno
na poziomie centralnym, jak i jednostek zajmujących się
zamówieniami publicznymi). W Polsce niektóre z tych rozwiązań
są dostępne, ale obsługują je oddzielne systemy – zintegrowana
platforma ma być oddana do użytku w 2020 roku.
© Ewa Prałat, 2018
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Paweł Zawora, Zuzanna Pocheć
Uniwersytet Rzeszowski
PERSPEKTYWY ROZWOJU KRYPTOWALUT NA
PRZYKŁADZIE BITCOINA
THE PROSPECTS FOR CRYPTOCURRENCY'S
MARKET DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF
BITCOIN
Dynamiczny w ostatnich latach rozwój, opartej na
kryptografii walucie sprawia, że z internetowej ciekawostki, jaką
był przez pierwsze lata funkcjonowania, w przyszłości może stać
się pełnoprawnym środkiem płatniczym. Rosnąca popularność
może stanowić uzupełnienie lub wręcz alternatywę dla
tradycyjnego systemu bankowego. Technologia za nim stojąca
już teraz ma potencjał by zrewolucjonizować bankowość na
całym świecie. To sprawia, że stał się przedmiotem dyskusji
wielu ekonomistów, a także tematem niniejszego opracowania.
Jego innowacyjność objawia się zdecentralizowaniem, dzięki
czemu jest niezależny od banków, rządów czy jakichkolwiek
innych instytucji. Głównym tego przeznaczeniem jest
zapewnienie najwyższego standardu bezpieczeństwa jego
użytkownikom. Ze względu na bezpośrednie powiązania między
nimi, a także poprzez brak organu nadrzędnego, do
wprowadzania zmian w protokole potrzebne jest poparcie
większości wykorzystujących go osób.. Technologia blockchain
jest obiecująca i posiada wszystkie cechy, które umożliwią
obniżenie kosztów przechowywania informacji, optymalizację
oraz zwiększenie przejrzystości procesów biznesowych.
Prognozy firm analitycznych również potwierdzają, że w
najbliższym czasie można przewidywać wdrożenie wielu
rozwiązań opartych na technologii blockchain. W artykule
omówiono definicję oraz historię Bitcoina, zasady jego
funkcjonowania, sposoby pozyskiwania, a także uwarunkowania
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prawne regulujące funkcjonowanie tej kryptowaluty. Omówiono
wady i zalety, w ujęciu społecznym, ekonomicznym oraz wpływ
wirtualnej waluty na system bankowy. Analizie poddano
ogólnoświatowe dane empiryczne, obejmujące okres
funkcjonowania Bitcoina (lata 2009–2017).
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Marcin Krzesaj
Uniwersytet Opolski
POMIAR WYBRANYCH KRYTERIÓW JAKOŚCI
INFORMACJI NA STRONACH WWW – STUDIUM
PRZYPADKU
THE MEASUREMENT OF SELECTED CRITERIA OF
INFORMATION QUALITY ON WEBSITES – CASE
STUDY
Artykuł prezentuje pomiar wybranych wskaźników
internetowych na przykładzie stron serwisów internetowych
Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce.
Uzyskane wskaźniki posłużyły do oceny określonych kryterium
jakości
informacji
stron
WWW.
Na
podstawie
przeprowadzonego badania można stwierdzić, że użyte miary
mogą być wykorzystane w procesie doskonalenia jakości
informacji w serwisach internetowych.
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СЕКЦІЯ 2
КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
QUANTITATIVE METHODS FOR THE RESEARCH OF
INFORMATION SOCIETY
Жешув

26.09.2018

Beata Kasprzyk
Uniwersytet Rzeszowski
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I MOBILNA W POLSCE
NA TLE KRAJÓW UE
INTERNET AND MOBILE BANKING IN POLAND ON
THE BACKGROUND OF EU COUNTRIES
Zmiany i rozwój technologii ICT wpłynęły w zasadniczy
sposób na sektor bankowy, co nieodwracalnie zmieniło oblicze
funkcjonowania banków. W usługach bankowych pojawiła się
bankowość elektroniczna, a następnie bankowość mobilna, stając
się współcześnie istotnym i obowiązującym standardem.
W niniejszym artykule zebrano dane dotyczące aktualnego
stopnia korzystania z bankowości internetowej i mobilnej w
Polsce oraz krajach UE-28. Wskazano poziom dostępu do
bankowości internetowej i mobilnej z uwzględnieniem struktury
największych banków w Polsce w tym zakresie. Liderami e-usług
w 2018 r. były banki: PKO BP, mBank oraz ING Bank Śląski.
Wskazano także na dynamiczny wzrost aktywnych klientów mbankowości - szacuje się ich poziom na 9,3 mln osób w Polsce w
2018 r.. Na przestrzeni lat 2005-2016 znacznie wzrastały
© Beata Kasprzyk, 2018
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płatności elektroniczne w Polsce, dla których przeprowadzono
także analizę prognostyczną na lata 2017-2020. Jednakże ebankowość
w
Polsce,
pomimo
w miarę dynamicznego rozwoju, plasuje się na dolnych lokatach
na tle krajów UE-28. Dystans w rozwoju e-bankowości w
kolejnych latach zmniejszył się, ale w 2016 r. stanowił dopiero
62% średniej UE.
Przeprowadzono także analizę korelacyjną, dowodząc, że
istnieją silne związki korelacyjne, statystycznie istotne, pomiędzy
e-usługami bankowymi, dochodami (PKB) i użytkowaniem
Internetu uwzględniając wszystkie kraje UE-28.
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Flavia Alex Bonga
Uniwersytet Łódzki
TRENDY I WYZWANIA M-COMMERCE ZA POMOCĄ
PIENIĘDZY MOBILNYCH W TANZANII
TRENDS AND CHALLENGES OF M-COMMERCE
USING MOBILE MONEY IN TANZANIA
Artykuł przedstawia trendy i wyzwania związane z
handlem mobilnym w Tanzanii do 2018 r. Najczęściej używaną
formą mobilnego handlu w Tanzanii jest Mobile Money. W tym
badaniu przeprowadziliśmy wywiady z dostawcami handlu
mobilnego w Tanzanii, aby zrozumieć, w jaki sposób
wykorzystują mobilne pieniądze i wyzwania, przed którymi stoją.
Zbadaliśmy
także
strony
internetowe
dostawców
telekomunikacyjnych, aby pokazać tendencję tej konkretnej
usługi. Wyniki tego artykułu pokazują, w jaki sposób klient
dociera do mediów społecznościowych i szuka produktu,
a następnie kupuje go za pomocą mobilnych pieniędzy.
Dodatkowo, dostawa produktu zależy od komunikacji mobilnej,
w której klient musi zapewnić konkretną lokalizację z powodu
złego systemu adresu domowego. Główne wyzwania
zidentyfikowane w tym badaniu to problemy sieciowe, takie jak
słabe połączenie sieciowe i brak zaufania z powodu ponownego
pojawienia się kradzieży. Badanie zawiera sugestie dotyczące
zastosowania bardziej innowacyjnych sposobów, które mogą
zmniejszyć trudności, z którymi boryka się ten konkretny system.
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Jolanta Wojnar
Uniwersytet Rzeszowski
ANALIZA SKŁADOWYCH GŁÓWNYCH W OCENIE
RÓŻNICOWANIA STOPNIA WYKORZYSTANIA
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W KRAJACH UE
PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS IN THE
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF USE OF
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EU COUNTRIES
W badaniach zastosowano analizę składowych głównych
(Principal Component Analysis, PCA) w celu wyodrębnienia
istotnie
skorelowanych
zmiennych
powiązanych
z
wykorzystaniem technologii informacyjnych w krajach Unii
Europejskiej. Głównym zadaniem PCA jest redukcja wymiarów
zestawu danych zawierających dużą liczbę skorelowanych ze
sobą zmiennych przy jednoczesnym, możliwie jak
najwierniejszym, zachowaniu wewnętrznej zmienności tych
danych. Dokonuje się tego poprzez transformację zmiennych
pierwotnych w zbiór nowych wzajemnie ortogonalnych
zmiennych, zwanych głównymi składowymi. Minimalizacja
liczby zmiennych potrzebnych do wyjaśnienia badanego procesu
upraszcza interpretację wyników i ułatwia wizualizację danych.
Zastosowana metoda pozwoliła na kompleksową ocenę
współzależności cech. Umożliwiła zredukowanie 15 pierwotnych
zmiennych do dwóch składowych głównych, które wyjaśniają
ponad 85% informacji zawartych w zmiennych pierwotnych, a
jednocześnie każda z nich jest nośnikiem innych treści
merytorycznych. Pierwsza główna składowa wyjaśnia 78,8%
informacji i obejmuje charakterystyki związane z dostępem do
technologii informacyjnych i umiejętnościami cyfrowymi. Druga
składowa wyjaśnia 6,7% zmienności danych poprzez zmienne
opisujące
różne
obszary
wykorzystania
technologii
informacyjnych.
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Barbara Fura
Uniwersytet Rzeszowski
WYBRANE UWARUNKOWANIA
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW –
ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA
SELECTED DETERMINANTS OF THE
COMPETITIVENESS OF COMPANIES – ASSESSMENT
OF DIFFERENTIATION
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego w 2018 r. wśród przedsiębiorstw
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. Prezentowane wyniki
pozyskano w pierwszym etapie badania, podczas którego
zgromadzono 132 kwestionariusze. Celem artykułu jest
zaprezentowanie
wyników
dotyczących
samooceny
przedsiębiorstw w zakresie wybranych uwarunkowań
konkurencyjności. W opracowaniu, zarówno w jego części
teoretycznej, jak i empirycznej skupiono się na trzech wymiarach
konkurencyjności, tj. potencjale, strategii i pozycji
konkurencyjnej. Dla realizacji postawionego celu w opracowaniu
posłużono się wynikami samooceny przedsiębiorstw odnośnie do
zajmowanej przez nie pozycji konkurencyjnej, zarówno w
porównaniu do przedsiębiorstw konkurencyjnych z kraju, jak i z
zagranicy. Pomocniczo zaprezentowano również wyniki oceny
znaczenia wybranych elementów potencjału konkurencyjnego,
wybranych celów konkurencyjnych, jak i stosowanych przez
przedsiębiorstwa mierników konkurencyjności. W dalszej części
artykułu stosując nieparametryczne testy Manna-Whitneya oraz
Kruskala-Wallisa zbadano zróżnicowanie ocen pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstw w odniesieniu do konkurencji w
kraju, jak i za granicą względem wybranych cech
przedsiębiorstw. Jako potencjalne zmienne mogące różnicować
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udzielone odpowiedzi uwzględniono: wielkość przedsiębiorstw,
zakres przestrzenny działalności gospodarczej oraz poziom
eksportu w sprzedaży. Jako dodatkowe zmienne rozpatrzono
również fakt posiadania wdrożonych systemów zarządzania:
jakością i środowiskowego. Większość z wymienionych
zmiennych okazała w istotnie statystyczny sposób różnicować
ocenę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia
dla oceny pozycji konkurencyjnej okazały się skala działalności
podmiotu, jego otwartość na rynki zagraniczne, ale i rozwiązania
systemowe, jak znormalizowane systemy zarzadzania (ISO 9001,
ISO 14001).
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Dorota Jankowska, Agnieszka Majka
Uniwersytet Rzeszowski
INTERAKCJE POMIĘDZY POZIOMEM ŻYCIA A
INNOWACYJNOŚCIĄ W ASPEKCIE REGIONALNYM
INTERACTIONS BETWEEN THE LEVEL OF
LIFE AND INNOVATION IN THE REGIONAL ASPECT
Niniejsze opracowanie jest próbą oceny poziomu
innowacyjności oraz poziomu życia mieszkańców w
poszczególnych województwach Polski w latach 2007 i 2016.
Wykorzystano do tego celu taksonomiczną metodę wzorca
rozwoju Hellwiga, która pozwoliła na ustalenie syntetycznych
wskaźników, na podstawie których wskazano województwa o
relatywnie najwyższych i najniższych poziomach analizowanych
zjawisk, ustalono także grupy województw o zbliżonym
poziomie życia i innowacyjności. Ponadto podjęto też próbę
oceny wzajemnych powiazań obu rankingów województw.
Wartości cech diagnostycznych potrzebnych do
przeprowadzenia stosownych obliczeń pochodzą z Banku
Danych Lokalnych GUS.
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Грицюк П.М., Красномовець О.І.
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ
РИЗИКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА З
ВРАХУВАННЯМ ВИГЛЯДУ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ

Hrytsiuk P., Krasnomovec O.
CONCEPTUAL APPROACHES TO ASSESSMENT THE
AGRARIAN RISK WITH CONSIDERING OF
DISTRIBUTION FUNCTIONS
Для підвищення економічної ефективності рослинницької галузі загалом і зерновиробництва зокрема необхідно
враховувати ризики різного характеру та адаптувати технологію до цих ризиків. Серед основних ризиків аграрного виробництва можна виділити наступні: погодно-кліматичний,
економічний, виробничо-технічний та політико-правовий.
Економічний ризик Ve зумовлений коливаннями ціни зерна та
рентабельності зерновиробництва. Ключовим моментом при
оцінюванні економічного ризику є ідентифікація закону розподілу значень рентабельності. Для оцінювання економічного ризику зерновиробництва ми використали статистику
значень рентабельності у восьми найбільших зерносіючих
районах Рівненської області за період 2000 – 2016 роки. Частка виробництва зерна у цих районах перевищує 80% від обласного значення.
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Обсяг наявних статистичних даних для одного району
є недостатнім для ідентифікації закону розподілу, тому необхідно об’єднати 8 вибірок в єдину узагальнену вибірку. Гіпотеза про однорідність вибірок була підтверджена з
використанням непараметричного критерію Краскела-Уолліса [1], що дало нам право ідентифікувати закон розподілу,
використовуючи об’єднану вибірку, яка містить 17 х 8 = 136
значень рентабельності.
В результаті застосування критерію згоди Пірсона та
критерію Колмогорова-Смірнова [1] гіпотеза про нормальний розподіл рентабельності була відхилена. Основною причиною відхилення від нормального закону розподілу є
наявність «важких хвостів». Це означає, що ймовірність появи екстремальних (дуже великих або дуже малих) значень
рентабельності є набагато вищою, ніж це передбачає нормальний закон розподілу.
Комп’ютерні експерименти показали, що рентабельність зерновиробництва з хорошою точністю описується логнормальним законом розподілу. За означенням, неперервна
невід’ємна випадкова величина r має логарифмічно нормальний розподіл, якщо величина X  ln r має нормальний розподіл. Оскільки серед значень рентабельності зернових
зустрічаються від’ємні (мінімальне значення становить 30.8%), нами було застосовано нелінійне перетворення: зміщення всіх значень рентабельності на r0  32% в сторону збільшення з наступним логарифмуванням

X  ln r  r0 .

(1)
Наш підхід до оцінювання економічного ризику опирається на методологію квантильної оцінки ризику [2] з врахуванням
особливостей
розподілу
рентабельності
зерновиробництва. Якщо досліджуваний показник R прагнуть максимізувати, то його ефективне значення L обчислюється за співвідношенням:
L  m ( R )  k ( R ) .
(2)
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Ефективне значення L має наступний зміст: з імовірністю не
меншою, ніж   1   , можна стверджувати, що значення
показника R (рентабельність) буде більшим за величину L.
Значення ефективного значення рентабельності L при рівні
економічного ризику   0.05 будемо називати межею зони
економічного ризику зерновиробництва.
Для оцінювання економічного ризику зерновиробництва ми
використали міру VaR у сукупності з наступним алгоритмом.
1. Логарифмуємо вибірку значень рентабельності r
для кожного району згідно з співвідношенням (1). Отримана
вибірка X має нормальний закон розподілу.
2. Обчислюємо середнє вибіркове значення xc для
прологарифмованої вибірки та середньоквадратичне відхилення  x .
3. Визначаємо межу зони ризику L для рівня довіри
  5% за методикою VaR. Для цього використовуємо інтегральну функцію нормального розподілу логарифмованих
значень рентабельності x Fx (  , ) . Для неперервних розподілів, VaR при рівні довіри  дорівнює абсолютному значенню 1   квантилі розподілу
(3)
Lx  VaR0.05  F0.05 ( , 2 ) .
4. Для оцінки економічного ризику необхідно виконати зворотні перетворення величин xc та L x згідно із співвідношенням
2

L
rc  e xc  r0 , LVaR  e x  r0 .

(4)
5. Міру економічного ризику на рівні надійності
  5% отримуємо за співвідношенням
Vе  rc  LVaR .
(5)
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Таблиця 1

Рівненський

Радивилівський

Острозький

Млинівський

Дубенський

-10,82 -4,98 -20,57 -4,10 -4,22 -9,41 -13,72 -24,74

rc  e xc  r0 22,43

VVaR

Здолбунівський

LVaR

Демидівський

Гощанський

Міра економічного ризику зерновиробництва у районах Рівненської області

20,08 12,91 36,25 23,01 20,34 10,37

7,09

33,24 25,06 33,48 40,35 27,24 29,75 24,09 31,84

Аналіз таблиці показує, що найвищий рівень економічного ризику зерновиробництва спостерігається у Здолбунівському районі.
Література
1. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке
и бизнесе. – К.: МОРИОН, 2002. – 640 с.
2. Великоіваненко Г. І. Аналіз квантильних мір оцінювання
фінансового ризику. - Економічний аналіз, 2013. – Том 14. –
Вип. 2. – С. 58-62.
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Yurynets Z.V., Petrukh O.A.
STRUCTURAL MODEL OF STRATEGIC
GOVERNANCE OF THE HEALTH SECTOR
INNOVATIVE DEVELOPMENT
Основою управління соціально-економічними системами, якою є сфера охорони здоров’я, є стратегічне управління інноваційним розвитком. Основні орієнтири
стратегічного управління інноваційним розвитком сфери
охорони здоров’я (рис. 1): формування та втілення пріоритетних напрямів науки, інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я; формування та стимулювання попиту на
наукові дослідження у сфері, розвиток системи медичного
страхування; розвиток міжнародної співпраці, технологічної
інтеграції господарюючих суб’єктів, взаємодії, державноприватного партнерства для виробництва лікарських засобів,
медичної техніки і виробів медичного призначення; модернізація структури сфери охорони здоров’я, технічне переоснащення господарюючих суб’єктів в охороні здоров’я,
зокрема закладів охорони здоров’я; розвиток інноваційних
центрів, центрів наукових досліджень, трансферу медичних
технологій у сфері охорони здоров’я, формування та подальший поступ інноваційної інфраструктури, що сприятиме розробці і впровадженню новітніх соціальних інновацій,
медичних технологій.
© Юринець З.В., Петрух О.А., 2018
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Рис. 1. Структурна модель стратегічного управління інноваційним розвитком сфери охорони здоров’я
Джерело: розроблено авторами

Розв’язання проблем охорони здоров’я потребує реалізації чітких і зрозумілих кроків, які вочевидь мають бути ґрунтуватись на стратегічному управлінні, що передбачає
формування концепції, вибір стратегій інноваційного розви-
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тку сфери охорони здоров’я для визначення й одержання потрібних ресурсів та їх використання, розподілу з метою забезпечення ефективної роботи сфери охорони здоров’я в
майбутньому. Стратегічне управління інноваційним розвитком сфери охорони здоров’я сприяє забезпеченню процесу
створення і впровадження інновацій та організаційних змін у
достатньому обсязі для адекватної реакції на зміни в зовнішньому середовищі.
Формування стратегічного курсу на перехід сфери охорони здоров’я до інноваційного типу розвитку, впровадження стратегічного управління інноваційним розвитком
сфери охорони здоров’я, дозволить забезпечити високі темпи
інвестицій у сферу за активної участі держави. Реалізація
інноваційного сценарію передусім зумовлена підвищенням
ролі й активністю державних органів, виробленням і послідовним втіленням стратегії інноваційного розвитку сфери,
що опирається на співпрацю держави, громадськості,
суб’єктів господарювання, які створюють інновації, закладами охорони здоров’я, а також від взаємозв’язку між соціальною,
інноваційною,
інвестиційною,
структурною
політикою.
Тривалість інноваційного процесу у сфері охорони здоров’я у вигляді циклу зумовлено визначенням форми та змісту інновацій, рівнем інформування та підготовки до
запровадження інновацій, станом застосування інновацій,
інноваційним потенціалом і технологічним рівнем операційної діяльності, ступенем розвитку інноваційних систем, адаптування до освоєння інновацій.
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Mariusz Hofman
UMCS w Lublinie
ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT
Problematyka dotycząca zarządzania portfelami projektów
jest obecnie przedmiotem zainteresowania badaczy, jak również
praktyków. Zrealizowanie celów portfela projektów wymaga od
zarządzającego nim
odpowiednich kompetencji
oraz
holistycznego spojrzenia. Artykuł jej próbą usystematyzowania
wiedzy dotyczącej zarządzania tym zbiorem projektów, w
odniesieniu do specyfiki środowiska wieloprojektowego w
którym jest on inicjowany i realizowany.
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ У
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Kvak M. V.
THE ROLE OF UKRAINE NATIONAL WEALTH IN THE
DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY
Національне багатство держави як складна синергетична система включає в себе різнорідні компоненти, а саме:
природно-ресурсну, людську, матеріально-речову та нематеріальну. Водночас сьогодні можна впевнено констатувати,
що це поняття безперервно збагачується і розширюється відповідно до прогресу поколінь. В першу чергу це пов’язано із
розвитком уявлень про роль людини, її інтелектуально-творчих здібностей у створенні і примноженні національного багатства, яке, в свою чергу, є передумовою та результатом
розвитку інформаційного суспільства.
Водночас тенденції розбудови інформаційного суспільства не можливо дослідити без аналізу динаміки абонентів
телекомунікацій (табл. 1).
Так, протягом 2010-2017 рр. спостерігається скорочення кількості абонентів фіксованого телефонного зв’язку
та кабельного телебачення, але збільшення кількості абонентів мобільного (рухомого) зв’язку та мережі Інтернет. Це свідчить про проникнення інформаційно-комунікаційних
технологій в усі сфери життя людини.
Щоб дослідити цей процес необхідно проводити вартісну оцінку інформаційного потенціалу держави, який поділяється на дві складові [2, с. 37]: матеріальні засоби
інформації та власне інформаційні (інтелектуальні) ресурси.
© Квак М. В., 2018
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Перша включається до складу матеріально-речових елементів інших галузей національної економіки, друга оцінюється
через Кбайт у фактичних внутрішніх та світових цінах. Тому
вартість інформаційних ресурсів визначається за договірною
ціною. Оцінка усього інформаційного потенціалу країни
включає вартість матеріально-речового потенціалу науки і
наукового обслуговування.
Таблиця 1
Абоненти телекомунікацій (на кінець року, тис. осіб) [1]
Львівська область
Абоненти
фіксованог
о
телефонног
о зв’язку
Абоненти
населення
фіксованог
о
телефонног
о зв’язку
Абоненти
мобільного
(рухомого)
зв’язку
Абоненти
кабельного
телебаченн
я
Абоненти
мережі
Інтернет

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

624,4

605,1

577,1

552,5

519,2

456,5

384,2

333,0

504,2

489,2

470,2

447,7

419,1

361,9

298,7

252,0

2353,
2

2567,
9

2999,
4

3311,
4

3497,
1

3068,
4

2851,
5

2750,
7

155,8

137,0

89,6

64,7

62,8

47,1

47,6

47,8

166,5

185,7

221,4

238,5

255,1

273,9

1094,
1

1410,
3

При оцінці власних відкриттів, винаходів, конструкторських розробок, проектів за одиницю виміру використовується вплив цих результатів наукової творчості на
підвищення продуктивності праці або ефективності виробництва, враховуючи продажну ціну ліцензій на власні винаходи та конструкторські розробки. Щодо об’єктів наукової,
конструкторсько-технологічної діяльності, різних ноу-хау,
то їх сукупна оцінка базується на визначенні місця у формуванні матеріально-речових елементів національного багатства та серед факторів економічного зростання. У промислово

84

Квак М. В.

розвинутих країнах понад 40% економічного зростання забезпечується за рахунок використання найновіших відкриттів, винаходів, досліджень і технічних інновацій[2, с. 42].
Це створює як позитивні, так і негативні процеси. Тому
25 лютого 2017 р. було прийнято Доктрину інформаційної
безпеки України, що спрямована на усунення актуальних загроз національній безпеці в інформаційній сфері, а також визначення інноваційних підходів до формування системи
захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалізації та вільного обігу інформації. Згідно Закону України
“Про національну безпеку України” [3] державна політика у
сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки
України тощо. Тому на перший план виходить потреба забезпечення національної безпеки, в т. ч. інформаційної, як цінності вищого рівня, взаємної кореляції умов збереження
безпеки та стабільності в державі. На жаль, зараз спостерігається втрата традиційних і нав’язування іноземних цінностей.
Тільки
цим
можна
пояснити
соціальну
безвідповідальність щодо проблем збереження національного багатства як ціннісного показника економічного розвитку країни та формування якісно нових інформаційних
відносин.
Література:
1. http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/09/theme_09.php?code=
09
2. Національне багатство України : [за ред. Дорогунцова С.
І.]. – К. : РВПС України НАН України, 2005. – 124 с.
3. Закон України “Про національну безпеку України” 2469VIII від 21.06.2018 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws
/show/2469-19
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РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Zelinska O. V.
A ROLE OF INFORMATIZATION IS IN MANAGEMENT
OF SUPPLY OF AGRICULTURAL PRODUCE CHAINS
Важливим питанням функціонування сучасних сільськогосподарських підприємств є питання ефективності логістичної діяльності, що об’єднує переміщення матеріальних,
інформаційних та фінансових потоків. При цьому не враховується можливість досягнення синергетичного ефекту.
Інтеграція матеріальних та інформаційних потоків поряд з підвищенням економічної ефективності є інноваційним
механізмом, який здатен дати потужний ефект функціонування всього сільськогосподарського підприємства.
Одним із розв’язки цієї задачі є побудова ефективної
мобільної логістичної системи управління , що об’єднується
з інформаційною системою. Метою побудови такої системи
є автоматизація логістичних та інформаційних процесів, економія ресурсів та збільшення кількості управлінських рішень, що реалізуються на основі використання сучасних
комп’ютерних систем.
Концепція розробки моделі інформаційно-логістичної
системи полягає в проектуванні ефективної системи управління матеріальними потоками, в якій інформаційні потоки
використовуються в якості засобів зворотного зв’язку.
Кінцевою метою моделювання є побудова на базі опти-

© Зелінська О.В., 2018

86

Зелінська О.В.

мальної структури управління логістичної системи, яка інтегрує матеріальну складову логістики, а саме рух сільськогосподарської продукції та інформаційну складову, що
базується на сучасній інформаційно-обчислювальній системи. Для цього потрібно перетворення сучасних систем управління логістикою з метою втілення локальної
обчислювальної мережі, яка буде виконувати функції зберігання, обробки та передачі інформаційних потоків. Метою
автоматизації логістики є оптимізація логістичних процесів
аграрного підприємства.
В нашій країні відсутні стандарти та законодавча база,
що чітко визначає поняття інформаційно-логістичних систем. Кожне підприємство самостійно обирає стратегію і витрачає великі засобі на розробку власних сучасних систем.
Це є проблемою при побудові та інтеграції різних систем.
Інформація – це самостійний виробничий фактор, потенційні можливості якого відкривають широкі перспективи
для укріплення конкурентоспроможності підприємства. Потоки інформації є поєднанням всіх підрозділів аграрного підприємства. Поєднанням цього є автоматизована система
інформаційної логістики.
Принципи побудови логістичної інформаційної системи.
Користувач має доступ до інформації для прийняття рішень у необхідному для нього вигляді.
Точність вхідної інформації має принципове значення
для прийняття правильних рішень. Наприклад, інформація
про рівень запасів у розподільній мережі в сучасних логістичних системах допускає 1% помилок або невизначеності для
прийняття ефективних рішень у фізичному розподілі, утворенні запасів сільськогосподарської продукції та задоволенні
користувачів.
Логістична інформація має поступати в систему своєчасно, як це вимагають майже всі логістичні технології.
Своєчасність інформації важлива практично для всіх комплексних логістичних функцій.
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Інформація в логістичній інформаційній системи має
бути направлена на виявлення додаткових можливостей поліпшення якості сільськогосподарської продукції, сервісу,
пониження логістичних витрат. Способи отримання, передачі, відображення та попередньої обробки інформації мають
допомагати виявленню вузьких місць, резервів економії ресурсів.
Інформація, що циркулює в логістичній інформаційній
системі, має бути пристосованою для конкретних користувачів, мати найбільш зручний вигляд. Це стосується персоналу
підприємства, посередників та споживачів. Паперовий та
електронний документообіг, вхідні та вихідні форми, звіти,
довідки мають бути максимально пристосованими до вимог
всіх учасників логістичного процесу та адаптованими до можливому діалоговому режиму для багатьох користувачів.
Формат даних та повідомлень, що використовуються в
комп’ютерних та телекомунікаційних мережах логістичної
інформаційної системи, має максимально ефективно використовувати продуктивність технічних засобів – об’єм пам’яті,
швидкодія, пропускна здатність. Необхідна інформаційна сумісність комп’ютерних та телекомунікаційних систем логістичних посередників та інших користувачів по форматам
даних у логістичній інформаційній системі.
Отже, інформаційно-логістична модель агропромислового підприємства є структурою, що поєднує два напрямки
роботи підприємства – логістику як рух матеріальних потоків та інформаційну систему, що включає локальну обчислювальну мережу, персональні комп’ютери, автоматизовані
робочі місця, бази даних, автоматизовані склади, інформаційні потоки. Це має дати додатковий економічний ефект, понизить витрати на логістичну діяльність підприємства.
До переваг автоматизованої інформаційної логістики
можна віднести зручність та швидкодію обміну інформацією
між внутрішніми виробничими інформаційними потоками
або між підприємствами – виробниками, постачальниками,
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споживачами та великий обсяг даних, практично без запізнень, що приводить до значного посилення системи зворотного зв’язку.
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В ЕКОНОМІЦІ
УКРАЇНИ

Paslavska I.M.
DYNAMICS OF IT INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE
ECONOMY OF UKRAINE
Сучасний період характеризується швидким розвитком
інформаційних технологій. ІТ-сфера тісно та динамічно інтегрується у всі галузі світової економіки, безпосередньо впливаючи на загальне зростання економічних та соціальних
показників.
У 1989 р. одну з перших ІТ компаній в Україні, Міратех, було створено в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова. Міратех із самого початку орієнтувався на експортний
ринок розробки ПЗ, підписавши свій перший контракт зі
швейцарською компанією Miracle AG. Маючи висококваліфіковану команду програмістів із всесвітньо визнаного наукового центру, компанія поступово завоювала авторитет і
визнання на світовому ринку.
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До 1999 р. українські розробники ще не були в центрі
уваги світової ІТ спільноти. Згодом Всесвітній Банк включив
Україну до списку експортерів ІКТ, визначивши обсяг експортованих ІКТ послуг у 95 мільйонів доларів. Крім того, усе
більше й більше потенційних клієнтів стали сприймати Україну як можливе джерело аутсорсингу для їхніх проектів.
У 2003 р. офіційному дистриб’ютору Gartner, консалтинговій та дослідницькій компанії Market-Visio, було замовлено перше дослідження ІТ індустрії в Україні за методами
Gartner. Неофіційно на великі компанії було покладено
обов’язок не лише заповнити власні анкети, але й допомогти
зібрати інформацію від інших представників ринку. Результати насправді нікого не здивували, адже галузь просто отримала наукове підтвердження вже відомих фактів успішного
розвитку.
У 2003 р., маючи лише 100 млн. доларів ІТ експорту,
Україна не відігравала помітної ролі на 500-мільярдному всесвітньому ринку. Інші факти підтверджують цей висновок:
не більше 10-ти компаній мали понад 100 співробітників, а
на всьому ринку було зайнято лише близько 8 –10 тис. ІТ фахівців.
Якими б не були обставини, однак список великих клієнтів українських компаній вражає: Boeing, Citibank,
DaimlerChrysler Aerospace, Delta Airlines, DHL, Disney, Ford,
General Electrics, ING Bank, Intel, Microsoft, Motorola, NASA,
Нью-Йоркська фондова біржа, Paramount Pictures, Scala,
Alcatel, Deloitte & Touche, Deutsche Telekom, Fiat Avia, France
Telecom, Nokia, Philips, Siemens та інші.
Ураховуючи складність процесів затвердження постачальників, яких дотримуються ці авторитетні корпорації, можна сказати без удаваної скромності, що українська ІТ
індустрія почала викликати довіру. Довіру до креативності
системних архітекторів, довіру до кваліфікації програмістів,
довіру до ретельності тестерів, довіру до ділової репутації ке-
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рівництва. Небагато інших галузей в Україні спроможні похвалитися такою довірою з боку міжнародного співтовариства
на початку 2000 років.
У період 2006 – 2007 років почали приходити іноземні
інвестори, що викликало бум продажів в українському ІТ бізнесі. Є кілька причин такого інтересу інвесторів до українських програмістів. Високу кваліфікацію робочої сили
підтверджують кілька показників. Так, Звіт про глобальну
конкурентоспроможність Всесвітнього економічного форуму оцінює охоплення вищою освітою в Україні в 79,4%,
що ставить її на 7 місце серед 183 країн. Якість викладання
математики та природничих наук в Україні також було високо оцінено – на 4,6 балів, що поставило країну на 36 позицію у рейтингу. Практики найму та звільнення було оцінено
на 4,8 балів, що поставило Україну на 17 сходинку у світі та
продемонструвало потенціал для найму кваліфікованих фахівців.
Із надходженням інвестицій у 2007 р. обсяг українського експорту ІКТ послуг зріс до 504 млн. доларів за даними
Світового банку.
У гострій фазі світової фінансової кризи 2008 – 2009 років обсяг експорту ІКТ у світі загалом знизився. Падіння було
не критичним, але тенденція активного росту зникла: 16%
зниження в Італії, 11% зниження у Великобританії, 7% зниження в Індії, 5% зниження в Японії й Німеччині тощо. На
фоні таких невдач міжнародне бізнес-співтовариство знову
помітило Україну. Галузь ІКТ була більше, ніж просто стабільною, – Україна, за даними Світового банку, завершила
2009 рік із 30% зростанням ІКТ експорту.
Після 12-місячного дослідження ІКТ у різних країнах
експерти Gartner не лише включили Україну до списку Top
30 Countries for Offshore Services in 2010, але й назвали її однією з трьох найбільш економічно привабливих країн у регіоні EMEA.
Об’єктивні відомості від Світового банку за 2011 рік
підтверджують справедливість високої оцінки аналітиків.
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Експорт ІКТ досягнув 1275 млн. доларів, що відповідає 35%
річному зростанню. Україна посіла 11 місце у світі за тарифами на фіксований широкосмуговий доступ до Інтернет і 16
місце за місячними тарифами телефонного зв’язку для бізнес-користувачів – двома чинниками, які безпосередньо
впливають на ІТ бізнес.
За прогнозами експертів, якщо галузі не заважати розвиватися, до 2020 р. вона може зрости в 1,7 рази.
За результатами 2017 р. IT-сектор України продовжив
своє зростання більш високими темпами, ніж економіка країни в цілому: 20% зростання проти 2,2% приросту ВВП.
Податкові надходження від IT-сектору в державний
бюджет в 2017 збільшилися на 38% проти показника попереднього року і склали 7,8 млрд грн.
Експорт IT-послуг збільшився до 3,6 млрд доларів. Інформаційні технології впевнено займають третю позицію за
рівнем експортних надходжень, поступаючись тільки агробізнесу та металургії.
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Рис.1. Динаміка ІСТ-експорту з України (млрд дол. США)
Внесок ринку IT в економіку в 2017 р. склав близько 4%
ВВП країни, і виходячи з тенденцій, що склалися на сьогодні,
в наступні роки він продовжить збільшуватися.
Асоціація «IT Ukraine» прогнозує, що у 2018 р. темпи
зростання ринку IT України збільшаться до 30%. При цьому
кількість фахівців, зайнятих у галузі, зросте з 116 до 145 тис.
осіб.
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При збереженні існуючих темпів зростання через 5 років інформаційні технології мають всі шанси вийти на друге
місце в структурі українського експорту. За оцінками компанії GlobalLogic Україна, за сприятливих умов до 2025 року
сектор інформаційних технологій може зрости до 8,4 млрд
дол., або у 2,3 рази, а кількість робочих місць збільшиться до
понад 240 тис. осіб.
IT-сектор здійснює все більший вплив і на внутрішню
економіку України. Крім збільшення валютних надходжень
у країну, ця індустрія сприяє формуванню середнього класу
– основи для побудови процвітаючої економіки. Галузь надає
все більше робочих місць з високим рівнем доходу.
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FORECASTING CONSUMPTION ENERGY
RESOURCES IN MODEL TIMES-UKRAINE
Проаналізуємо результати економіко-математичного
моделювання кінцевого споживання енергетичних ресурсів
за допомогою оптимізаційних моделей TIMES-Україна [1] за
трьома сценаріями (Консервативним, Ліберальним та Революційним), які базуються на умовах та припущеннях (макроекономічних, демографічних, енергетичних, цінових та ін.).
Консервативний сценарій розглядається як гіпотетичний сценарій, коли характеристики більшості технологій зберігаються незмінними до 2050 р., такими, якими вони були
станом на 2012 р. Відбувається поступове заміщення технологій лише в тому випадку, коли термін експлуатації певних
існуючих потужностей добігає свого кінця. Вартість та ефективність технологій, що заміщують старі, відповідає сучасному рівню: вартість з часом знижується, а ефективність
збільшується. Водночас більшість існуючих технологій ще
можуть використовуватися протягом періоду моделювання
(2012-2050 рр.). Консервативний сценарій використовується
як базовий для порівняння результатів отриманих для Ліберального та Революційного сценаріїв.
Результати моделювання демонструють, що за прийнятих умов та припущень кінцеве споживання енергетичних
ресурсів в Україні згідно з Консервативним сценарієм зросте
з 67,0 млн т н.е. в 2012 р. до 85,1 млн т н.е. у 2050 р. (приріст
© Антонів В.Б., 2018
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27%), тоді як за Революційного сценарію воно буде меншим
на 27% у 2050 р. порівняно до базового 2012 р. Як видно з
рис. 1, реалізація потенціалу підвищення енергоефективності та енергозбереження (ЕЕ) відіграє надзвичайно вагому
роль. Це найдешевший «ресурс», і інвестиції в його реалізацію є більш економічно доцільними, ніж вкладення коштів у
збільшення генерації електроенергії чи тепла.
Згідно з Ліберальним сценарієм частка відновлювальних джерел енергії в структурі кінцевого споживання енергетичних ресурсів (КСЕ) до 2050 р. може перевищити 30%, а
завдяки впровадженню енергоефективних заходів, обсяги
КСЕ скоротяться на 9% до 60,7 млн т н.е. від базового
2012 року.
Основну роль у збільшенні частки відновлювальних
джерел енергії за Ліберальним сценарієм відіграватимуть
електроенергія, вироблена з відновлювальних джерел енергії, біопаливо та відходи, сонячна енергія, яка використовуватиметься для нагріву води та опалення, а також теплова
енергія, вироблена з відновлювальних джерел енергії безпосередньо домогосподарствами і така, що постачається споживачам централізовано.

Рис.1. Кінцеве споживання енергетичних ресурсів
(млн т н.е.)
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Водночас суттєво скоротиться використання природного газу та дещо нафтопродуктів. Частка вугілля в кінцевому споживанні енергетичних ресурсів може зрости за
рахунок зростання промислового виробництва.
Реалізація Революційного сценарію дозволить збільшити частку відновлювальних джерел енергії в структурі кінцевого споживання в 2050 р. до 91%. При цьому можливим
є зниження кінцевого споживання енергоресурсів на 42%
(від базового 2012 р.) за рахунок впровадження інноваційних
заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження.
Інноваційний енергетичний перехід згідно з Революційним сценарієм вимагатиме стрімкої електрифікації населення та економіки (Електрифікація 2.0) [2]. Це може
призвести до того, що частка електроенергії в кінцевому споживанні зросте з 17% у 2012 р. до 52% з яких має бути вироблено з відновлювальних джерел енергії. Окрім того,
важливу роль у задоволенні попиту на послуги опалення та
гарячого водопостачання відіграватимуть біопаливо та відходи, централізоване ВДЕ-тепло та сонячна енергія.
В розрізі основних груп кінцевих споживачів енергоресурсів промисловість і надалі матиме найбільшу частку. Збільшуватимуться частки сфери послуг та сільського
господарства, а от частка домогосподарств (населення) завдяки енергоефективним заходам може значно скоротитись,
як і частка транспорту (див. рис. 2).

Рис. 2. Структура кінцевого споживання енергетичних ресурсів за секторами
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Зазначимо, що складність обчислення та прогнозування різних сценаріїв, що представлені в математичній моделі, мають значно більше можливостей для зниження
кінцевого споживання, що потребує додаткового вивчення.
Література:
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Daniel Rodzeń
Uniwersytet Opolski
WYKORZYSTANIE MODELU PESO DO POMIARU
POZIOMU EKSPOZYCJI I ZAANGAŻOWANIA
PROWADZONYCH W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH DZIAŁANIACH
PROMOCYJNYCH POŚREDNIKÓW W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
THE USE OF THE PESO MODEL TO MEASURE THE
LEVEL OF EXPOSURE AND THE INVOLVEMENT OF
REAL ESTATE AGENTS PROMOTION ACTIONS IN
SOCIAL MEDIA
Rosnącej popularności mediów społecznościowych,
towarzyszy wzrost znaczenia jakości i częstotliwości treści
publikowanych w Internecie. Pociąga to za sobą ciągłą analizę
między innymi z zakresu ekspozycji i zaangażowania
internautów w mediach. Wśród wielu dostępnych narzędzi do
przeprowadzenia powyższej analizy, w niniejszej pracy
wykorzystano model PESO - Dona Bartholomewa.
Celem artykułu jest implementacja modelu PESO (pomiaru
mediów społecznościowych na wielu poziomach) na rynku
nieruchomości oraz analiza poziomu ekspozycji i zaangażowania
w
mediach
społecznościowych
pośredników
w obrocie nieruchomościami. Celem szczegółowym jest analiza
zawartości informacyjnej wpisów, materiałów wideo, zdjęć,
umieszczanych w serwisach społecznościowych, w ramach
prowadzonej
działalności
promocyjnej
pośredników
w obrocie nieruchomościami.
Do realizacji badań wykorzystano metodę studium
przypadku o celowym doborze przedsiębiorstw, opartych na
dostępności oraz różnorodności danych. Zakres czasowy badań
© Daniel Rodzeń, 2018
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jest różny, wynosił od 6 miesięcy do 7 lat. Wyboru mediów
społecznościowych dokonano na podstawie globalnego rankingu
witryn Alexa.com oraz na podstawie danych pochodzących z
firmy Gemius/PBI uwzględniających największą liczbę
internautów. Ze względu na ograniczony dostęp do poufnych
informacji, w niniejszym opracowaniu przeprowadzono
szczegółową analizę dwóch spośród pięciu poziomów pomiaru
(poziom ekspozycji i zaangażowania). Jak wynika z
przeprowadzonych
badań,
na
fanpagu
największym
zainteresowaniem cieszą się udostępniane informacje o firmie
oraz quizy. Najczęściej udostępniane posty dotyczą krótkich
informacji (ciekawostek) z rynku nieruchomości publikowanych
na tle zdjęć. W odniesieniu do przekazu wideo, największą
oglądalność mają filmy, w których nacisk położono na udzielanie
porad
z
rynku
nieruchomości.
W
analizowanych
przedsiębiorstwach, w przyjętym przedziale czasowym, skala
działania oraz zawartość informacyjna przekazów zmienia się w
sposób dynamiczny.
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INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STUDIUM
PRZYPADKU
INFORMATIVE DETERMINANTS OF MUNICIPAL
WASTE MANAGEMENT IN A COMMUNE – A CASE
STUDY
Gospodarka odpadami komunalnymi funkcjonuje od lipca
2013 roku w nowej formule ekonomicznej oraz politycznej. Jej
funkcjonowanie uwarunkowane jest wysokością opłat od
mieszkańców i informacjami o wielu elementach zintegrowanego
systemu, który musi być tworzony w każdej gminie. Celem
opracowania jest próba odpowiedzi na bariery informacyjne,
zwłaszcza w zakresie danych techniczno-ekonomicznych i
finansowych, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w
podejmowanych badaniach i działaniach.
Hipotezą badawczą jest uznanie informacji za podstawowy
czynnik kreacji gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu
zamkniętym.
Jednocześnie
specyfika
procesów
technologicznych,
organizacyjnych,
rynkowych,
administracyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi,
wielość ogniw i podmiotów w niej uczestniczących od
gospodarstwa domowego do wykorzystania energii ze spalania,
powoduje, że istnieje wiele ograniczeń informacyjnych, w tym
ich asymetria. Koncepcję artykułu sprowadzono do: opisu
gospodarki odpadami komunalnymi w ujęciu informacyjnym,
wykorzystania cech informacji z rachunkowości do pomiaru
wielkości ekonomicznych i finansowych, specyfiki zbierania
© Józefa Famielec, Krzysztof Wąsowicz,
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informacji oraz do zbudowania arkusza informacji o gospodarce
odpadami komunalnymi w gminie i w spółce komunalnej.
Wartością dodaną artykułu jest wykorzystanie obowiązujących
sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi, sprawozdań
finansowych do zbudowania zintegrowanego pakietu (arkusza)
informacyjnego gminy i przedsiębiorstwa oraz wskazanie
możliwości jego aplikacji, w tym w ocenie efektywności i
skuteczności podejmowanych działań. Artykuł ma charakter
koncepcyjno-metodyczny i wpisuje się w regionalne aspekty
rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki
elektronicznej.
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WSPIERANIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH PRZEZ
TECHNOLOGIĘ ICT W DOMACH KULTURY
SUPPORTING INNOVATIVE ACTIVITIES THROUGH
ICT IN CULTURAL CENTERS
Domy kultury jako instytucja publiczna ma konsumentowi
dostarczyć dobra o charakterze nie-materialnym. Konsument
korzystając z usług domów kultury może się rozwijać i
realizować potrze-by intelektualne przez całe życie. Jednak te
usługi powinny być dostarczone konsumentowi zgodnie z jego
oczekiwaniami. Oczekiwania konsumenta są związane z
innowacyjnością w przekazywaniu usług. Konsument
korzystając z dóbr materialnych w postaci produktów lub usług
przez organizacje biznesowe może stale obserwować
podnoszenie jakości oferowanych dóbr. Wynika to ze zmian
zachodzących w otoczeniu, np. postęp technologiczny, zmiana
upodobań konsumenta, moda. Na podstawie dokonanej analizy
ofert domów kultury w Polsce można zauważyć dużą różnicę
pomiędzy między organizacjami o charakterze biznesowym a
domami kultury. Jedna i druga organizacja oferuje konsumentowi
dobra, które mają zaspokoić konsumenta. Jednak w domach
kultury nie zauważa się takiej innowacyjności jak organizacjach
biznesowych.
W artykule zostaną wskazane możliwości wykorzystania
technologii ICT w prowadzeniu działalności w domach kultury.
Wykorzystanie technologii ICT pozwoli na kreowanie
innowacyjności w domach kultury. Aby konsument był
zainteresowany ofertą domu kultury musi dostrzegać elementy
innowacyjności. Wynika to faktu dostrzegania przez konsumenta
zalet wynikających z postępu technologicznego ICT.
© Krzysztof Hauke, 2018
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ORGANIZACYJNE ASPEKTY DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF KNOWLEDGE
SHARING
Organizacje funkcjonujące w XXI w. muszą zdawać sobie
sprawę z ważności czynników niematerialnych w budowaniu
pozycji czy tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Wiedza jako
niematerialny zasób ma duże znaczenie w kreowaniu wartości
organizacji. Sprawne i skuteczne zarządzanie wiedzą pozwala na
uzyskanie wielu korzyści, w tym poprawy jakości
funkcjonowania organizacji czy też szybkiego przekazywania i
wykorzystywania właściwych zasobów w odpowiedni sposób.
Dzielenie się wiedzą, jako jeden z procesów zarządzania wiedzą,
jest istotny nie tylko ze względu na ciągłe poszerzanie wiedzy i
umiejętności pracowników organizacji, ale również możliwość
tworzenia nowej wiedzy lub rozwoju istniejącej. W pracy
przedstawione zostaną wybrane aspekty dotyczące dzielenia się
wiedzą w lubelskich organizacjach. Zwłaszcza w obszarze
funkcjonowania organizacji. Wyniki badań pozwolą na
określenie stopnia zaangażowania organizacji w proces dzielenia
się wiedzą.
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ВИБОРУ
ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЮ ПОСІВНИХ ПЛОЩ

Hrytsiuk P., Babych T.
DIFFERENTIAL CRITERION FOR SELECTING
OPTIMAL PORTFOLIO OF SOWN AREAS
Одним з інструментів підвищення економічної
ефективності зерновиробництва є оптимізація структури
зернової галузі регіону з метою досягнення максимально
можливої дохідності при обмеженому рівні ризику. Для розв'язування цієї задачі нами було застосовано методику формування портфелю фінансових інвестицій. Ця методика була
трансформована з метою оптимізації структури зерновиробництва Рівненської області. При цьому у якості фінансових
активів виступають частки посівних площ зернових культур
[1]. В результаті оптимізації було отримано множину ефективних портфелів, яка зображена на рис.1 лінією, яка з’єднує
точки, що позначають «мінімальний портфель посівних
площ» (портфель з мінімально можливою дохідністю та
мінімальним ризиком) та «максимальний портфель посівних
площ» (максимальна дохідність – максимальний ризик).

© Грицюк П.М., Бабич Т.Ю., 2018
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Рис.1. Множина ефективних портфелів посівних площ зернових для районів Рівненської області
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У залежності від психології інвестора та його відношення до ризику як «найбільш оптимальний» може бути вибрано деякий портфель з отриманої множини оптимальних
портфелів. Але який з них є більш ефективним – «мінімальний», «максимальний» чи деякий проміжний варіант?
У. Шарп для оптимізації портфеля запропонував використати максимальне відношення сподіваної дохідності портфеля до його ризику [2]. Проведені дослідження показали,
що портфель з максимальним відношенням Шарпа є близьким до означеного нами «максимального» портфеля (рис.2).
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Рис.2. Критерій Шарпа вибору оптимального портфеля
На нашу думку даний критерій є недостатньо ефективним, оскільки може призвести до завишення ризикованості
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портфеля. Натомість нами запропоновано інший – диференціальний критерій вибору найбільш ефективного портфеля з
множини ефективних портфелів.
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Рис. 3. Залежність похідної дохідності по ризику від ризику
На рис. 3 зображено залежність похідної дохідності по
ризику від значення ризику. З ростом допустимого ризику
швидкість зростання дохідності швидко зменшується і при певному значенні ризику стабілізується. Згідно рис. 3 в якості
точки оптимального портфеля пропонується вибрати значення
ризику 24,6%. Дійсно, наступне після точки оптимального
портфеля просування по траєкторії оптимальних портфелів
веде до значного зростання ризику без помітної зміни
дохідності (рис.1). Таким чином, дана точка описує портфель,
який має дохідність, близьку до максимальної, і ризик, який є
значно меншим від максимального. Тому такий портфель
можна вибрати у якості найбільш ефективного.
Література:
1. Грицюк П. М., Бабич Т. Ю. Концептуальні засади
оцінювання економічного ризику зерновиробництва //
Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. Економічні науки. – 2017. – Випуск
4(80). – С. 170-179.
2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.:
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Yavorska T. V.
DEVELOPMENT OF INSURANCE COMPANIES IN THE
ECONOMY OF INFORMATICS
В епоху інформаційної активності та насиченості особливо посилюється роль і значення страхових компаній у
світі. Як результат у Англії страховики страхують великі ризики; тому страховий бізнес поділяється на лондонське – зазвичай страхує іноземних клієнтів і найбільші ризики
(морські судна, нафтові компанії, транснаціональні корпорації), інше – це страхові компанії, що пропонують послуги вітчизняним клієнтам. Німецькі страховики характеризуються
високим рівнем фінансової стабільності, активно взаємодіють з великими промисловими компаніями та банками, особливо розповсюджена взаємна участь у капіталі та
управлінні. У США, населення проявляє великий інтерес та
довіру до страхових компаній;
У сучасних умовах посилюється концентрація капіталу
через злиття й поглинання страхових компаній, страхових і
перестрахувальних компаній, що призводить до формування
транснаціональних страхових підприємницьких структур.
Зростає експансія транснаціональних страхових груп
(“Allianz”, “AXA”, “Generali”, “Grawe”, “SEB”, “ING”) на національні ринки Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії
тощо. У цих країнах ринок страхових накопичувальних послуг представлений відомими страховими компаніями світу.
© Яворська Т. В., 2018
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Відбувається зміна попиту на традиційні страхові послуги та об’єднання їх з фінансовими послугами, поступове
витіснення з ринків страхових компаній з вузькою спеціалізацією та об’єднання їх з великими універсальними страховими компаніями. Пропонують нові страхові послуги,
зорієнтовані на задоволення індивідуальних потреб споживачів, зокрема, страхування у разі політичних, військових, терористичних ризиків, страхування кредитів та гарантій,
страхування інформаційних ризиків тощо. Інноваційною
страховою послугою, яка виникла наприкінці 90-х років ХХ
ст., є мікрострахування, яке надає індивідуальне страхове покриття людям з низькими доходами.
Спостерігається зростання ролі та рівня стабільності
міжнародних перестрахових компаній, які звільняють
держбюджети низки країн від зобов’язань надавати гарантії
за виконання масштабних проектів, роззосереджують ризики
у міжнародних портфелях, постійно виходять на ринок з новими продуктами, тим самим сприяють розвитку не лише
страхового ринку, а й реальної економіки. Зазвичай перестраховики спрямовують інвестиції у короткострокові високоякісні ліквідні активи. Окрім цього, поглиблюється
територіальна диверсифікація перестрахування, яка сприяє
поширенню географії перерозподілу ризиків з метою стабілізації результатів та набуває поширення альтернативне перестрахування, характерними ознаками якого є обмеження
ризику перестраховика, інвестиційний дохід та тривалість дії
договору перестрахування. За наслідками фінансово-економічної кризи перестрахове підприємництво у країнах ринкової економіки зберегло свої позиції й не потребувало
допомоги від урядів низки країн та додаткового вливання капіталів.
Активний розвиток страхової інвестиційної діяльності,
яка є прозорою та чітко врегульованою, а страхові інвестиції
мають стабілізуючий вплив на сучасну світову економіку.
Нині суб’єкти страхового підприємництва – учасники ринку
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іпотечних зобов’язань – здійснюють вкладення у акції, облігації промислових підприємств, державні цінні папери, а також є власниками нерухомого майна та землі. Особливо
активні страхові компанії життя, інвестиції яких переважають (70 %). Отриманий дохід від інвестиційної діяльності у
розвинутих країнах становить у середньому 20–30 % усіх доходів. На страхові компанії життя припадає близько 80 % від
загального обсягу інвестицій. У Великій Британії, Німеччині,
Франції страхові компанії водночас є найбільшими гравцями
на інвестиційному ринку. Існують суттєві відмінності в інвестиційній діяльності страховиків, що зумовлено особливостями національних фінансових ринків. Так, у тих країнах, де
активно розвивається ринок корпоративних цінних паперів,
страхові компанії здійснюють вкладення в інструменти
цього ринку, а якщо такий ринок невеликий, перевагу надають державним зобов’язанням чи іншим інструментам.
Отже, глобалізаційні процеси світової економіки вимагають від страхових компаній швидкого реагування на зміни,
що відбуваються у світовому масштабі чи в окремій країні;
збільшення та відновлення cвоєї капіталізації; підвищення
фінансової стійкості, платоспроможності та конкурентоспроможності; переоцінки системи управління ризиками; визначення нових інвестиційних пріоритетів.
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DECYZJE SOURCINGOWE PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SOURCING DECISIONS
W artykule przedstawiono decyzje sourcingowe
przedsiębiorstw w ujęciu procesowym. Opisano uwarunkowania
rozstrzygania dylematu kup lub wykonaj samodzielnie lub
współpracuj (ang. make or buy or cooperate). Na skutek zmian w
otoczeniu bliższym lub dalszym przedsiębiorca może podjąć
decyzję o zmianie granic swojej organizacji poprzez wydzielenie
pewnych procesów na zewnątrz (outsourcing) lub poprzez
włączenie wybranych procesów do struktur organizacji
macierzystej (insourcing). Zaprezentowano podstawy teorii
kosztów transakcyjnych oraz teorii zasobowej przedsiębiorstwa
w kontekście wyboru sposobu pozyskiwania produktu
wybranego procesu. Zaprezentowano również wyniki badań w
zakresie stopnia stosowania insourcingu w polskich
organizacjach. Praca powstała w wyniku realizacji projektu
badawczego nr 2014/13/D/HS4/01921 finansowanego ze
środków Narodowego Centrum Nauki.
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FORMING MANAGEMENT PROCESS OF BUSINESS
SUBJECTS
Необхідність удосконалення процесу управління бізнесом набуває все більшої актуальності. Основними причинами стали загальносвітові тенденції до почастішання криз
та зниження темпів економічного зростання, що у повній мірі
проявляється і в Україні. У вирішенні цієї проблематики важливого значення набуває вивчення практичних аспектів реалізації функцій управління бізнесом, які й відображають
зміст процесу управління.
Процес управління в бізнесі є послідовністю взаємопов’язаних дій щодо реалізації функцій управління, безперервно здійснюваних за певною технологією і спрямованих на
досягнення поставлених цілей. Кожна функція управління
бізнесом представляє окрему сферу дії процесу управління, а
тому функціонування усієї системи управління бізнесом проявляється через сукупну дію усіх функцій управління,
пов’язаних єдиним управлінським процесом.
Функцією в менеджменті називають особливий вид
управлінської діяльності, за допомогою якого суб’єкт управління впливає на керований об’єкт. Вона відображає сукупність обов’язків суб’єкта управління, які той повинен
виконувати аби забезпечити функціонування бізнесу. При
цьому різні науковці та різні наукові школи менеджменту
© Фалюта А.В., 2018
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виділяють різну кількість функцій, що пов’язано з неоднаковим трактуванням основоположних процесів управління.
Враховуючи сучасні особливості бізнесу вважаємо, що
процес управління в бізнесі розкривається через реалізацію
таких п’яти функцій управління:
1) планування;
2) організація;
3) регулювання;
4) мотивація;
5) контроль.
Головною в управлінні бізнесом є функція планування.
За своєю суттю планування відповідає на три питання: 1. Де
бізнес перебуває зараз? 2. Де він має перебувати завтра? 3.
Як цього досягти? Плани містять перелік того, що повинно
бути зроблено, визначають послідовність, ресурси і час виконання робіт. Реалізуючи функцію планування керівництво
формулює цілі і завдання, розробляє стратегію дій, складає
необхідні плани і програми. Планування є одним із засобів,
за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх працівників суб’єкта бізнесу для досягнення
його загальної мети.
Склавши план, необхідно створити реальні умови для
досягнення цілей. На це спрямована функція організації. Її
завдання – формування організаційної структури суб’єкта
бізнесу та забезпечення його усім необхідним для роботи:
персоналом, обладнанням, приміщенням, коштами та іншим.
Організувати – означає розділити ціле на частини і делегувати виконання загального завдання нижчим рівнями шляхом розподілу відповідальності, повноважень, а також
встановити взаємозв’язки між різними видами робіт. Це досягається шляхом розробки положень про структурні
підрозділи та інструкцій, які визначають внутрішній розпорядок, межі діяльності кожного підрозділу і працівника.
Об’єктивно наступною є функція регулювання – це вид
управлінської діяльності, спрямований на забезпечення злагодженої, спільної роботи усіх ланок підприємства як
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єдиного цілого. Для цього, шляхом встановлення комунікацій доводиться до відома кожного підрозділу і працівника те, що і як той повинен робити для досягнення
поставлених цілей. Успішна реалізація функції регулювання
потребує узгодження дій шляхом синхронізації в часі і просторі зусиль усіх працівників. Її завданням є і вживання дій
щодо активізації працівників, проведення нарад, роз’яснення
та конкретизації завдань тощо.
Жодне завдання не буде успішно вирішено, якщо
працівники не будуть у цьому зацікавлені. Звідси випливає
ще одна функція управління – мотивація – це вид управлінської діяльності, спрямований на спонукання працівників до
високопродуктивної діяльності. Спонукати можна встановлюючи грошову винагороду, покращуючи умови праці, створюючи передумови до поліпшення відносин у колективі,
прояву потенціалу, навчання та саморозвитку, кар’єрного
зростання. Для менеджера головним завданням є знаходити
ті стимули, які цікавлять кожного з підлеглих, та використовувати їх в управлінні.
Важливою функцією управління є контроль. Функція
контролю – це вид управлінської діяльності, спрямований на
вимірювання фактично досягнутих результатів діяльності і
проведення корегувань, якщо результати відрізняються від
запланованого. Зміст функції контролю проявляється через:
збір, обробку та аналіз інформації про фактичні результати
компанії; порівняння їх з плановими показниками; виявлення
відхилень та аналіз їх причин; розробку корегуючих заходів.
Завдяки таким діям спрямовується робота бізнесу у визначеному руслі, а також на ранній стадії виявляються та усуваються проблеми.
Отже, управлінський процес в бізнесі реалізується через безперервну послідовність взаємопов’язаних дій щодо
реалізації функцій планування, організації, регулювання, мотивації та контролю суб’єктами управління. Ці функції
уособлюють зміст всієї управлінської діяльності і є складовими будь-якого процесу управління незалежно від виду
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бізнесу. Але, досягнення мети вимагає не просто реалізації
функцій управління бізнесом, а цілком певного їх сполучення, динаміки пріоритетів у цих функціях залежно від специфіки бізнесу, його цілей та завдань, середовища
функціонування.
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BISNES-ANALYTICAL SYSTEMS IN MANAGEMENT
LOGISTICS
Стрімкий розвиток сучасної економічної науки зумовив появу нових течій та напрямів досліджень. Одним із таких є напрям бізнес-аналітики. Предметом бізнес-аналізу є
діяльність підприємств на мікроекономічному рівні [1]. Основним завданням бізнес-аналізу є встановлення та обґрунтування причино-наслідкових зв’язків, що виникають в
результаті тісної взаємодії між суб’єктами бізнес-діяльності.
В першу чергу, бізнес-аналітика орієнтована на вирішення
питань по організації, плануванню, прогнозуванню та контролю тих процесів, що виникли на підприємстві з метою
оптимізації його діяльності.
Бізнес-аналіз включає в себе основні процеси: інтелектуальний аналіз даних, аналітичну обробку даних в реальному часі; отримання інформації із різних джерел;
формування звітності та доведення її до керівництва.
В логістиці бізнес-аналітика є однією із найважливіших
процедур, що дозволяє оцінити організацію та ефективність
функціонування всього ланцюга постачання. Основою бізнес-аналітики в логістиці є системний підхід, що розглядає
наскрізний потік управління від постачання сировини до виходу кінцевої продукції. Вирішення основних завдань бізнес-аналітичних процесів в логістиці може бути покладено
на бізнес-аналітичну систему, вбудовану в систему управління логістичною діяльністю підприємства.
© Потапова Н.А., 2018
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Структура бізнес-аналітичною система має відповідати
структурованості ланцюгів постачання і орієнтуватись на основні функціональні блоки логістичної системи: постачання,
виробництво (операції), збут (реалізація продукції), склад,
транспорт. Задачі, що ставляться в бізнес-аналітичній системі можуть поділяться на дві основних групи: внутрішньосистемні задачі та задачі взаємовідносин з зовнішніми
контрагентами. До внутрішньо системних задач можна віднести задачі, що вирішують питання ефективності управління кожним функціональним блоком логістики. До задач
взаємовідносин з зовнішніми контрагентами відносять клас
завдань направлених на посилення адаптації до зовнішнього
середовища.
Основу бізнес-аналітичних систем становить схема логістичних потоків розподілена по точках управлінського
впливу [2], в яких здійснюється відбір даних та формування
масивів інформації у відповідності до видів аналізу: об’єктний розподіл (групи товарів, продукції, постачальників, споживачів тощо) або аналіз динаміки (показники зростання,
циклічність, інертність, біфуркації).
Технічно бізнес-аналітична система будується залежно
від кількості замовлень, механізмів їх обслуговування та поставок по цих замовленнях. Таким чином, інформація в системі отримується залежно від структурованості та джерел її
виникнення: дані операцій або обліку. З появою новітніх технологій актуальності набувають хмарні обчислення та аналіз «великих даних». Дані отримуються з будь яких точок
доступу та в великому обсязі, що потребує відповідного налаштування сумісності форматів та структури даних. Найбільш відомими технологіями є: технології контент-аналізу;
бізнес платформи; аналітика «великих даних»; технології
збереження даних; системна динаміка та аналітика; експертні системи та бази знань; геоінформаційна аналітика [3].
Виконання аналізу та контролю проводиться в режимі
моніторингу даних по вузлових точках, системно з розроб-
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кою варіантів управлінських рішень та їх оптимальним вибором. Такий підхід передбачає стратегію функціонування логістичної системи та прогноз її діяльності в довгостроковій
перспективі. При цьому система може працювати як в режимі оперативного аналізу, так і режимі проектів моделей
розвитку логістичної системи.
Бізнес-аналітичну систему логістичного управління
підприємства можна визначити як сукупність та взаємопов’язане функціонування програмно-апаратних компонентів, інформаційно-комунікаційних ресурсів, методик аналізу,
метою яких є проведення аналітичних процедур та обробки
даних в напряму підвищення ефективності та результативності логістичних операцій. Оптимальне функціонування логістичної системи як об’єкту логістичного управління
визначається якістю розроблених і реалізованих рішень, інформаційною забезпеченістю функціональних процесів та
динамічністю системи логістичного управління.
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Zhumik O.V., Zadorozhna A.V.
THE TRANSFORMATION OF THE MODERN BUSINESS
UNDER INFLUENCE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Суспільство у своєму розвитку пройшло декілька інформаційних революцій, кожна з яких позначилася на тих чи
інших сферах людського життя. Революція XXI століття, підґрунтям якої стала розробка ЕОМ та телекомунікаційних технологій, ознаменувалася глобальною інформатизацією
суспільства. Остання посилюється все більшим прискоренням науково-технічного прогресу, впровадженням новітніх
здобутків сфери інформатизації у суспільне життя. Відбувається трансформація індустріального укладу в інформаційний уклад, для якого характерним є ставлення до інформації
як до ресурсу, широка інформатизація виробництва, поява
нових напрямків досліджень та розробок, пов’язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) [1]. З’являється новий вид індустрії – інформаційна індустрія, що
спрямована на виробництво та продаж засобів обчислювальної техніки та програмних продуктів.
Актуальним стає представлення та просування бізнесу
в Інтернет-просторі, використання у бізнес-процесах інформаційно-комунікаційних технологій, управління корпоративними ресурсами, формування ІТ інфраструктури,
© Жумік О.В., Задорожна А.В., 2018
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використання мережі Інтранет, хмарних технологій та сховищ даних, захист інформації від несанкціонованого доступу. Під дією ІТ з’являються нові бізнес-процеси, а
керування підприємствами здійснюється за допомогою інформаційних систем. Для корпорацій розробляються інформаційні системи, які орієнтуються на просторово розподілені
організації, що використовують багатоплатформні обчислення. Прикладом сучасних корпоративних систем є ERPсистеми, які дозволяють здійснювати управління всіма ресурсами організації, а також споживчо-орієнтовані системи
CSRP, які підвищують конкурентоздатність підприємств
шляхом орієнтації на клієнтські замовлення.
Отже, слід очікувати, що майбутній розвиток бізнесу
буде нерозривно пов’язаний з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
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Стратегічне управління фірмою є одним з вищих рівнів
управління, яке здійснюється керівництвом. Логістика та
стратегічне управління спрямовані на досягнення максимального результату від діяльності фірми та максимальної адаптації її до умов ринку, а отже збільшення та стійкості
конкурентних переваг.
Інформаційна логістика надає комплексне забезпечення фірми інформацією виходячи з принципів побудови
логістичної системи. На сьогодні інформаційна логістика є
невід’ємною частиною логістичних ланцюгів та надає забезпечує фірму інформацією у потрібні терміни, у потрібній кількості, в потрібному місці.
Логістична інформаційна система є багатофункціональною структурою, яка складається з персоналу, обладнання
та технології. Ці складові об’єднані інформаційним потоком
даних, що циркулює всередині елементів логістичної системи фірми, а також з’єднує фірму з зовнішнім середовищем.
Інформаційна логістика побудована на системному підході. Це є базою логістичного планування, регулювання, контролю, аналізу роботи логістичної системи.
Метою побудови логістичної інформаційної системи
фірми є:
© Волонтир Л. О., 2018

ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СТАН ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

121

 забезпечення стійкості та дієздатності фірми в умовах конкуренції;
 забезпечення трудового процесу та умов праці для
персоналу;
 забезпечення достовірності інформації;
 розширення виробництва та географії збуту продукції.
Основними принципами побудови логістичної інформаційної системи є:
 чітка ієрархія та підпорядкованість;
 принцип агрегування даних – врахування запитів
на різних рівнях управління;
 побудова логістичної інформаційної системи з
врахуванням майбутніх завдань та задач;
 адаптивність системи до запитів, що можуть
змінюватись;
 узгодженість та єдиний інформаційний простів;
 відкритість та простота при роботі з системою;
 захист інформації на всіх рівнях та повна конфіденційність.
Головною задачею інформаційної логістики є доставка
інформації до системи управління фірмою та від неї до виробництва та споживача. Інформаційна логістика має виконувати такі функції, як збирання, аналізування, переміщення
інформації, її накопичення та зберігання, фільтрування потоків інформації, об’єднання та розмежування інформаційних
потоків, прості інформаційні перетворення, керування потоками інформації.
Інформаційні логістичні потоки формуються у відповідності зі матеріальним. Матеріальний потік може передувати
інформаційному
та
навпаки.
Випередження
інформаційного потоку має переваги, які надають можливість краще підготуватись до прийому вантажів. Інформаційні потоки мають бути адекватними матеріальним потокам
у частині характеристик.
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Одним з засобів інформаційної логістики є технологія
workflow. Система уявляє собою програмне забезпечення
для управління процесами, що підтримують передачу документів по локальній мережі та контроль виконання функцій,
покладених на виконавців. Згідно з цим workflow – це повна
або часткова автоматизація бізнес процесу, при якій документи, інформація або завдання передаються з метою виконання необхідних дій від одного виконавця до іншого у
відповідності до набору процедурних правил; набір інструментальних засобів для аналізу, реорганізації та автоматизації інформаційно-насичених задач та функцій.
Сьогодні є позитивний досвід використання технологій
workflow для автоматизації в промисловості. Це досить добре відображує технологію обробки початкової інформації
при побудові інформаційних продуктів та дозволяє передбачити високу ефективність workflow-підходу до задач управління процесами виробництва інформаційних продуктів.
Отже, інформаційна логістика, використання сучасної
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення – це
складові, які визначають швидкість та якість прийняття
управлінських рішень. Сучасний стан логістики та ринку в
цілому визначається розвитком та активним впровадженням
інформаційних логістичних систем та інформаційних технологій у всі галузі бізнесу.
Щоб аналіз інформаційної діяльності в логістиці був
ефективним, необхідно розглядати логістичну систему як сукупність функціонально обмежених логістичних підсистем,
функціонування яких як цілого забезпечується інформаційною логістикою на рівні її власних інформаційних підсистем.
Література:
1. Пахолкова А. Ю. Анализ новых информационных технологий, используемых в логистике. Актуальные вопросы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф.
– М.: Буки-Веди, 2016. – С. 170-174. – URL
https://moluch.ru/conf/econ/archive/174/10535.

ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: СТАН ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

123

2. Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скиннер. C# 2005 и платформа .NET 3.0 для
профессионалов = Professional C# 2005 with .NET
3.0. — М.: «Диалектика», 2007. — ISBN 978-5-8459-1317-3.
3. Дхарма Шукла, Боб Шмідт Основи Windows Workflow
Foundation = Essential Windows Workflow Foundation. - М.:
«ДМК Пресс», 2008. - ISBN 5-94074-400-1

VIII Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: стан та напрями
розвитку з урахуванням регіональних умов»
С. 124-126

УДК 005.4

Чорна Н.І., Прийма С.С.
Львівський національний університет імені Івана Франка
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСАМИ В ITМЕНЕДЖМЕНТІ

Chorna N.I., Pryima S.S.
MANAGING OF BUSINESS PROCESSES IN ITMANAGEMENT
В період стрімкого розвитку IT-компаній основним питанням є вирішення проблеми ефективного управління процесом розробки програмних продуктів. Зокрема, важливим є
правильний розподіл людських, фінансових ресурсів, планування бізнес процесів, управління ризиками та співпраця з
клієнтом. Пошук ефективного програмного забезпечення,
яке буде охоплювати всі потреби Progect Manager впродовж
управління проектом, потребує вивчення сучасних методів,
техніки управління та відповідних програмних продуктів.
Одним з таких інструментів управління бізнес процесами є Targetprocess, який забезпечує візуалізацію і гнучкість
у проектному менеджменті. Містить інноваційні способи візуалізації даних проекту, допомагає одночасно відслідковувати роботу декількох команд і швидко координувати бізнес
задачі з процесом розробки.
Targetprocess вважається одним з найпростіше налаштовуваних інструментів на ринку, оскільки дає змогу легко
візуалізувати процеси управління компанією. Таке програмне забезпечення підходить менеджерам, адміністраторам,
керівникам, програмістам та клієнтам, які віддають перевагу
інтелектуальним інструментам та звикли отримувати важливу інформацію миттєво.
© Чорна Н.І., Прийма С.С., 2018
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Кожен користувач може створювати різні подання інформації залежно від розв'язуваної задачі, щоб максимально
зручно і швидко досягнути поставленої мети відповідно до
своєї ролі та потреб.
Менеджер проекту може швидко отримати необхідний
зріз даних для планування робочого процесу чи відслідковування стану виконаної роботи на проекті, менеджер по роботі
з клієнтами - інформацію про стан виконання вимог конкретного клієнта, а керівництво відділу/компанії - терміни для
планування ресурсів і проектів на півроку.
Targetprocess дає змогу отримати відгук реального клієнта про роботу програмного забезпечення, яке виробляє
компанія. Доступ до системи і можливість створення письмового запиту фіксують зауваження та питання клієнтів. Такий процес співпраці дозволяє виявити слабкі сторони
продукту компанії, найбільш використовувані клієнтом частини програмного продукту та можливість планування його
розвитку в потрібному напрямі.
З Targetprocess можна виявляти джерела та типи ризиків проектів, аналізувати фактори та умови, які впливають на
імовірність ризиків, реагувати на них, перш ніж вони стануть
проблемами. Програма дає змогу отримати візуальний огляд
всіх ризиків у системі управління, позначаючи проблемні
елементи за допомогою кольорового кодування та встановлює їх пріоритетність виходячи з розрахованих програмою
факторів ризику.
Для управління ризиками Target Prоcess використовує
шкалу впливу та ймовірності ризиків, щоб автоматично розрахувати коефіцієнт ризику. При плануванні проекту це дозволяє розподіляти ризики на критичні, ті, які не варті уваги,
а також на позитивні, так як ризик може бути допустимим і
може принести додаткову користь для проекту чи навіть дохід.
Target Prоcess дозволяє створювати звіти для відстеження поточного стану та результату дій щодо ризиків на
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проекті, щоб вчасно внести потрібні зміни. Такий підхід до
управління ризиками є цікавим та корисним.
Targetprocess гнучко адаптується до управлінського
підходу і організаційної структури компаній, забезпечує необхідну видимість і прозорість у організації за допомогою
створення інформаційної панелі з найбільш важливими звітами, графіками чи діаграмами по процесу створення того чи
іншого продукту. Візуалізує процеси компанії з різних точок
зору. Можливість розповсюдження такої панелі між зацікавленими особами в компанії робить Target Process одним з
найбільш зручних та доступних інструментів для використання в менеджменті IT-компаній на сьогоднішній день.
Література:
1. 11 Reasons to Choose Targetprocess as Your Enterprise Agile Tool / Max Steinmetz – 2017р. – 32с.
2. Visualize And Manage Your Work With Targetprocess / Lisette Sutherland – 2015р. – 69 с.

VIII Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: стан та напрями
розвитку з урахуванням регіональних умов»
С. 127-130

СЕКЦІЯ 4
СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
SOCIOLOGICAL AND EDUCATIONAL ASPECTS OF THE
INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT
Львів

28.09.2018
УДК 37.035.91

Хоронжий А. Г.
Львівський національний університет ім. Івана Франка
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРУВАННЯ
ЛЮДИНИ САМА СОБОЮ

Horonzhyi A.H.
INFORMATION MANAGEMENT OF THE PERSON
ITSELF
Керування самим собою представляє вплив суб’єкта на
об’єкт, з яких складається людина. Цей вплив містить інформацію, ситуації і прийняття рішень. Інформація складається
із різноманітних відомостей про стан, рух, діяльність і результати діяльності об’єкта керування людини. Вона є предметом і продуктом керування самим собою. Предметом
інформації є органи чуття, джерела та носії. Органи чуття містять органи зору, слуху, дотику, нюху та смаку. Органи зору
показують візуальну інформацію. Органи слуху відображають аудіальну інформацію, яка складається із звуків. Органи
дотику подають тактильну інформацію, викликану відчуттям
дотику і тиску. Органи нюху містять інформацію про запахи
та їх сприйняття. Органи смаку охоплюють відчуття смаку.
© Хоронжий А. Г., 2018
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В органах чуття закладені джерела інформації для організації
процесу керування самим собою.
Основними носіями інформації керування самим собою
є пам’ять, відчуття, емоції, почуття та ін.
Пам’ять являє собою здатність запам’ятовувати, зберігати, відтворювати інформацію та враження у свідомості людини. Вона містить складний процес мислення, що входить у
функції мозку. Пам’ять поділяється на декларативну, що зберігає факти і відомості та процедурну, пов’язану з досвідом,
навичками і традиціями. За часом пам’ять поділяється на короткочасну, тривалу і робочу. Короткочасна зберігається на
протязі кількох хвилин. Тривала пам’ять закріплює інформацію в мозку і використовується на протязі тривалого часу у
формі знань, умінь і навичок. Робоча пам’ять містить інформацію, яка використовується для прийняття оперативних рішень.
Пам’ять є властивістю мозку і розвивається разом з
ним. Основними функціями пам’яті є запам’ятовування, яке
зберігає інформацію. Відтворення, що містить відновлення у
пам’яті подій, фактів та пригадування їх. Забування, що означає стирання інформації з пам’яті. Пам’ять поділяється на образну, яка охоплює уявлення предметів, речей, ознак і явищ.
Словесно-логічна пам’ять містить ідеї, думки, поняття, судження і умовиводи. Рухова пам’ять стосується розвитку людини та змін процесів життєдіяльності.
Пам’ять тісно пов’язана з відчуттям людини, під якими
розуміється здатність відчувати і сприймати властивості предметів, речей і явищ об’єктивної дійсності, пов’язаних з органами чуття. Відчуття несуть інформацію про зовнішні і
внутрішні ознаки людини та її потреби. Вони пов’язані з почуттями, під якими розуміється переживання, відносини і
ставлення людини до Бога, своєї Землі, Батьківщини, нації,
спільноти, сім’ї і окремої людини. Почуття містять відповідну інформацію, яка відіграє особливу роль у керуванні самим собою. Почуття любові до Бога зумовлюється Словом
Божим, заповідями Божими та Божою волею.
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Почуття любові до рідної землі зумовлені тим, що людина народжується і проживає в родині, формується спосіб
життя та інші види діяльності.
Почуття любові до Батьківщини і нації ґрунтується на
національній ідеї, прагненні незалежності і суверенності та
традиціях. Вони охоплюють національно-патріотичні стремління, спираються на об’єднання людей рідною мовою, територією, економічними відносинами, культурою і рисами
характеру.
Почуття любові до сім’ї і родини виражаються у відчуттях прихильності до батьків, дітей та інших членів родини.
Почуття до окремої людини ґрунтуються на особливій прихильності і стосунках.
Почуття людини реалізуються у формі інформації у
процесі керування самим собою. Вони пов’язані з певними
емоціями. Під емоціями розуміється переживання людиною
свого ставлення до внутрішнього і зовнішнього життя. Емоції виражаються у різних формах. Основними емоціями є радість і сум, гнів і лагідність, насолода і огида, мужність і
страх, вдоволення і нудьга, розчарування і тривога, інтерес і
втрата, вина і сором.
Важливими джерелами інформації суб’єкта людини є
воля, совість, мова. Під волею розуміється процес володіння
собою, вибору діяльності, постановки цілей і завдань, вироблення зусиль, прийняття рішень та визначення поведінки.
Вона ґрунтується на бажаннях, прагненнях, знаннях, уміннях
і подає сигнали та імпульси до мозку.
Совість людини становить здатність оцінювати свої дії,
вчинки і поведінку, а також регулювати відносини. Совість
розглядається як усвідомлена моральна відповідальність за
результати і наслідки діяльності та поведінки. Вона зумовлює відчуття сорому і викликає докори і муки людини. Імпульси совісті передаються до мозку. Особливу роль у
керуванні самим собою відіграє мова, яка є засобом мислення і спілкування та становить основу для формування інтелекту людини, менталітету і ерудиції та людських
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цінностей. Мова є носієм інформації, яка передається до мозку.
Мозок, розум і мудрість формують механізм для визначення і оцінки ситуації людини. Життєва ситуація людини
являє собою сукупність обставин і умов життєдіяльності,
природніх, соціальних і духовних чинників. Вона складається з усвідомлених людиною можливостей, умов, обставин, потреб і містить цілі, завдання, інтереси, стимули та інші
цінності. Ситуації поділяються на позитивні і негативні та
детерміновані і стохастичні. Під оцінкою ситуації розуміється визначення значення і корисності для прийняття рішення. Місце ситуації у керуванні самим собою
представляється за логічною схемою: інформація→ ситуація→ прийняття рішення.
Під рішенням розуміється постановка завдань для досягнення цілі, яка складається з процедур і операцій, що поділяються на види, акти і команди. Результатом прийняття
рішень є підвищення рівня інтелекту, менталітету, іміджу і
авторитету людини.
Література:
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242 с.
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Zhyhaylo N. I., Bozhenko M.I.
PSYCHOLOGY OF SELF-AFFIRMATION OF THE
LEADER IN CONDITIONS OF CHANGE
The professional formation of the manager as a
multidimensional phenomenon did not find in modern
psychology a single conceptual understanding. In response to the
demands of practice, numerous and diverse researches on the
professionalization of the manager are carried out, based on
various theoretical principles. On the basis of theoretical analysis
of the problem, we have identified five interrelated areas within
which the research of the professional formation of the leader in
modern psychology is conducted: psychology of managerial activities, management psychology, acmeological direction,
personality development direction, direction of management
career research. As a continuous process, the professional
formation of the personality of the leader in the classical version
has four main stages
• formation of managerial intentions;
• professional management training;
• professional adaptation;
• partial or complete self-realization of personality in
management activity.
The pre-professional stage of managers formation can be
divided into two phases:
• Preorganizational, where management intentions are only
made;
© Жигайло Н.І., Боженко М.І., 2018

132

Жигайло Н.І., Боженко М.І.

• Organizational, where they are specified and tested,
become substantiated.
The pre-professional stage is very important in formation
of manager as a future leader. The
objective of this scientific work is the construction of a
training system for conducting practical classes in psychological
and managerial self-determination. Through conducting a specialized professional management training, we tried to trace the
change of outlooks and comprehend the importance of professional self-affirmation.
The object of psychological study were fourth year students of the specialty «Management» of the Lviv State University
of Internal Affairs (40 people). The basis of this work was to
determine the influencing factors on professional management
self-assertion of the leader - the dominant psychological type of
personality. Compliance between the type of personality and type
of professional environment is a prerequisite for high labor
achievements and human satisfaction with their work. John Holland proposed a scale of adaptability of different types of personality to a different professional environment which allows person
to understand himself and his destinies better.
Next step was psychotraining work. The training has several stages:
• stage of dating;
• the main part of the training;
• Summary of group work.
The main part of the training consists of three main
themes:
• «My attitude and understanding of management»;
• «My Management Opportunities»;
• «My future in the profession and organization».
Each structural unit of the training includes an informative
and reflexive component.
After psychotraining students had Individual counseling
which consist of 3 phases:
Phase 1. Estimation phase. From the previous
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observations, the peculiarities of the student's attitude towards
education, peers, and teachers were revealed.
Phase 2. Diagnostic phase.
Phase 3. Phase of recommendation issuance.
The result of the study showed the following dynamics
(based on the individual assessment of the participants):
Chart 1
Stage of
evaluation

Holland test
Psychotraining
work
Individual
counseling

Number of
selfassembled
persons
before
training,
persons
3

Number of
selfassembled
persons to
training,%

Number
of selfassembled
persons
after
training,%

7,5%

Number of
selfassembled
persons
after
training,
persons.
30

30

75%

36

90%

36

90%

38

95%

75%

The most complete professional-managerial self-determination reveals the following definition - a conceptually discrete
process of identifying an individual by himself to the criteria of
managerial professionalism developed in a society . Professionalmanagerial self-affirmation as a process of individual consciousness is generated by personality. Professional management of
self- affirmation is a special form of personal activity, it realizes
its subjective personality skills. Its development proceeds from
the spontaneous, situational and adaptive to the initiative and
transformative. The development of professional management
self-affirmation is a consequence of the development of processes
of self-awareness and the determination of personality itself.
Literature:
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ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ПРОФЕСІЙНОМУ
ВАГОРАННЮ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Zhyhailo N. I., Chornyi V. O.
BURNOUT PREVENTION IN TERMS OF
INFORMATIONAL OVERLOAD
Інформаційний динамізм, притаманний ХХІ століттю,
та змінність соціально-економічних, суспільно-політичних,
морально-духовних цінностей суспільства ставить перед
особистістю безліч проблем. Одна з них – це обґрунтований
професійний вибір, становлення і розвиток особистості професіонала. Від його позитивного вирішення залежить не
тільки фізичне життя людини, але й особистісне самоствердження, психічне здоров’я та досягнення особистістю вершин «акме». Але, на жаль, часто професійна діяльність
вносить свої негативні корективи у професійну діяльність
людини. Монотонність інженерних і динамізм професій соціономічного типу часто специфічно впливають на взаємини
у сфері «людина – людина» і за 5–10 років професійної діяльності професійні деформації викривляють і деперсоналізують особистість. Вона стає байдужою до раніше улюбленої
професійної діяльності, знижується ефективність праці, знецінюється спілкування із професійною групою, професійні
завдання виконуються на репродуктивному рівні, підвищується тривожність і переважають негативні емоційні переживання. Психологи констатують: дія поля професійного
вигоряння внаслідок внутрішнього накопичення особистістю
негативних емоцій призводить до виснаження особистісних,
© Жигайло Н. І., Чорний В.О., 2018
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емоційних та енергетичних ресурсів. Емоційне благополуччя
фахівця є одним із визначальних факторів професійного
життя, а повноцінне психічне здоров’я – важливою умовою
професійної діяльності.
Професійне вигорання як стресова реакція є наслідком
тривалих напружень середньої інтенсивності, тому, синтезуючи визначення стресового процесу за Г. Сельє (стадій тривоги, резистентності, виснаження), погоджуємося, що цей
синдром можна вважати третьою стадією зі стійким і неконтрольованим рівнем збудження.
Особливості синдрому професійного вигорання найбільш яскраво виявляються у так званій групі ризику – професії у системі «людина – людина». Фахівці цієї системи
повинні постійно виявляти комунікативну компетентність,
інтенсивно спілкуватись з іншими, бути відповідальними.
Щоденні емоційні навантаження потенційно несуть небезпеку тяжких переживань, пов’язаних із професійною діяльністю.
Цілеспрямована профілактика професійного вигорання
передбачає розвиток умінь і навичок рівномірного розподілу
професійних навантажень; швидке перелаштування з одного
виду діяльності на іншій; конструктивне вирішення конфліктів, підвищення професійної майстерності та кваліфікації
шляхом самоосвіти та короткострокового навчання, вивчення досвіду успішних фахівців.
Отже, професійне вигорання особистості – це індивідуальний процес, причинами якого є поєднання комбінації
суб’єктивних та об’єктивних чинників, які залежать від особистісних якостей людини, індивідуальної системи професійного розвитку та соціальної взаємодії.
Загалом виокремлено групу чинників, які безпосередньо чи опосередковано зумовлюють професійне вигорання:
організаційні та індивідуально-особистісні фактори діяльності, зокрема її ефективність, задоволеність нею, ідентифікація із професійною групою, мотиви діяльності, стан здоров’я.
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Професійне вигорання особистості – це результат негативного впливу професійної діяльності на поведінку та мислення, порушення їх психологічної структури, що
призводить до звуження кола інтересів і потреб до суто професійних; це домінування у певної професійної групи особистісних якостей та оцінювання об’єктивної дійсності крізь
призму професійних інтересів.
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Uniwersytet Rzeszowski
ZAUFANIE DETERMINANTĄ NAWIĄZANIA I
ROZWOJU INNOWACYJNYCH POWIĄZAŃ
INTEGRACYJNYCH W AGROBIZNESIE
CONFIDENCE AS A DETERMINANT OF
ESTABLISHING AND DEVELOPINGINNOVATIVE
INTEGRATION CONNECTIONS IN AGRIBUSINESS
Zaufanie jest głównym wytworem norm społecznego
współdziałania, zakotwiczonych w kulturze narodowej i
grupowej, które składają się na kapitał społeczny. Głównym
celem opracowania jest próba wskazania znaczenia zaufania w
zainicjowaniu i rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych,
jakimi są struktury klastrowe. Pełni ono szczególną rolę w
kreowaniu ekspansji powiązań integracyjnych – zaufaniem
obdarzają siebie nawzajem uczestnicy układu zintegrowanego, ze
wskazaniem na lidera klastra. Zaufanie stwarza możliwości
ograniczania kosztów transakcyjnych, które są niezmiernie
istotne w funkcjonowaniu mechanizmów, gdzie z jednej strony
wszelkie partykularyzmy, a z drugiej nadmiar regulacji i procedur
mogą zaburzyć zarówno sam sposób funkcjonowania klastra, jak
i wpłynąć na dominację kultury korporacyjno-biurokratycznej.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych
przeprowadzonych wśród przedsiębiorców-uczestników struktur
klastrowych funkcjonujących w agrobiznesie województwa
podkarpackiego. Wynika z nich, że poziom zaufania, stanowiąc
kluczowy czynnik kapitału społecznego, jest podstawą
budowania każdej struktury sieciowej kooperacji. Dowiedziono
również, że prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się
struktury integracyjne występujące w gospodarce, są jednym z
istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji.
© Roman Chorób, 2018
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В
УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ
УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ)

Hrynkevych O.S.
MODELING OF PRICING POLICY IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS COMPETITIVENESS
MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF UKRAINE’S
UNIVERSITIES)
У комплексі аналітичних завдань управління конкурентоспроможністю у вищій освіті окремим об’єктом аналізу є
ціни і політика ціноутворення на освітні продукти закладів
вищої освіти (ЗВО). Згідно з класичними теоріями конкурентоспроможності, конкурентні переваги продукту залежать
від співвідношення його ціни і споживчих/якісних характеристик. У зв’язку з цим виявлення причинно-наслідкових
зв’язків і головних чинників, які визначають вартість освітніх продуктів, відповідних принципів, методів і методик ціноутворення,
є
важливим
напрямом
аналізу
конкурентоспроможності ЗВО.
Зважаючи на класичну типологію факторів в аналізі
складних соціально-економічних явищ, пропонуємо такі основні підходи до класифікації чинників політики ціноутворення на освітні продукти ЗВО [1, с. 197]:
1) за ступенем взаємозв’язку, відношенням до освітнього провайдера: чинники внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності ЗВО;
© Гринькевич О. С., 2018

140

Гринькевич О. С.

2) за порядком дії, способом віднесення на вартість
підготовки фахівців: чинники прямої і непрямої дії;
3) за характером дії: об’єктивні і суб’єктивні чинники.
Змістовний аналіз чинників ціноутворення на підготовку фахівців у ЗВО України дає підстави стверджувати, що,
крім собівартості освітнього продукту, головні чинники, які
визначають ринкову вартість навчання за певним напрямом
чи спеціальністю у ЗВО такі:

академічна репутація ЗВО у національному та
глобальному просторі вищої освіти;

престижність конкретної галузі знань, спеціальності чи освітньої програми ЗВО на ринку освітніх послуг;

академічна репутація кафедри, факультету, що відповідає за розробку та реалізацію відповідної освітньої програми;

рівень платоспроможного попиту споживачів
освітніх продуктів у регіоні діяльності ЗВО.
За результатами факторного аналізу взаємозв’язку вартості навчання за спеціальністю «Менеджмент» у 2017/18 н.
р. у 35 найбільших університетах України та множини розглянутих вище чинників побудовано таку багатофакторну регресійну модель вартості навчання [1; 2; 3]:
Cost.of.study = 773,7 + 1,3 Av.mon.wage + 70,4 Integr.ind + 387,7
Comp,
(0,65) (0,00)
(0,10)
(0,00)

де Cost.of.study – вартість року навчання, залежна
змінна (Y); факторні незалежні змінні: Av.mon.wage  середньомісячна заробітна плата в регіоні діяльності університету,
X1; Int.ind – інтегральний індекс ЗВО у загальнонаціональному рейтингу Топ-200 Україна, X2; Comp – загальний конкурс на спеціальність (кількість поданих заяв на одне
ліцензоване місце), X3.
За результатами моделювання до п’ятірки університетів із найбільшою заниженою вартістю начання у 2017/18
н. р. потрапили НТУ “Харківський політехнічний інститут”,
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Тернопільський НТУ ім. І. Пулюя, Запорізький НТУ, Вінницький НТУ, Миколаївський НУ імені В. Сухомлинського.
Саме ці університети мають найвищі оцінки втрачених фінансових можливостей отримати більші доходи, зважаючи
на академічний рейтинг ЗВО, попит на спеціальність і доходи населення у регіонах їхньої діяльності.
Проведені дослідження дають підстави дійти висновку,
що на процеси ціноутворення у ЗВО України впливає комплекс чинників. Визначальними чинниками неринкового характеру є демографічний, від якого залежить попит –
кількість фактичних і потенційних абітурієнтів різних вікових категорій, а відповідно, ринкова ціна на навчання. З демографічним чинником тісно переплітаються економічні, у
тім числі ринкові, зокрема – платоспроможний попит споживачів, темпи інфляції, кількість конкурентів і рівень монополізації ринку освітніх послуг, престижність окремих
спеціальностей і професій на ринку праці, майбутні доходи
за відповідним фахом. Визначальними чинниками ціноутворення ендогенного характеру є академічний рейтинг ЗВО,
попит на його освітні продукти.
Урахування найважливіших чинників ціноутворення
на ринку освітніх послуг, у тім числі запропонованої багатофакторної моделі, дасть змогу забезпечити, на нашу думку,
інформаційно-аналітичну підтримку рішень в управлінні
конкурентоспроможністю ЗВО за критеріями збалансування
ціни та якості освітніх продуктів, а також академічної репутації ЗВО.
У цьому досліджені розглянуто модель ринкового ціноутворення для найбільших університетів України, які зазвичай мають вищі позиції у національних рейтингах України.
Процеси ціноутворення у невеликих за кількістю студентів
ЗВО, у тім числі недержавних, потребують додаткового дослідження. В багатьох випадках менші ЗВО змушені занижувати реальну вартість навчання у конкуренції з престижними
національними університетами.
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Dobrovolska N.V.
THE USE OF WEB-BASED BUSINESS GAMES IN
PREPARATION OF FUTURE ECONOMISTS
Пріоритетними напрямками модернізації вищої освіти
в Україні є система неперервної освіти, яка заснована на компетентісному підході, особистісно-орієнтованому навчанні
принципово новому освітньому середовищі, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). ІКТ визначають як сукупність методів і технічних засобів реалізації
інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж і
засобів забезпечення процесу навчання [1, с. 93]
Використання ІКТ у навчальному процесі економічних
вищих навчальних закладів розглядається як один з найбільш
перспективних напрямків підвищення якості освіти.
Варто зазначити, що ефективність використання ІКТ на
заняттях визначають наступні фактори: економічність – зменшення матеріальних і часових ресурсів; компактність – можливість зберігати інформацію на електронному носії;
наочність – можливість структурного оформлення матеріалу;
можливість проведення моніторингу через анкети, тести
тощо; можливість творчого розвитку особистості як викладачів, так і студентів [2, с. 18].
Слід зазначити, ділова гра має досить складну цільову
систему. Психолого-педагогічні принципи конструювання
ділової гри визначені А. Вербицьким і включають: принцип
© Добровольська Н.В., 2018
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імітаційного моделювання конкретних умов і динаміки виробництва; принцип ігрового моделювання змісту і форм професійної діяльності; принцип спільної діяльності; принцип
діалогічного спілкування; принцип двуплановости; принцип
проблемності змісту імітаційної моделі і процесу його розгортання в ігровій діяльності». Основою розробки ділової гри
є створення імітаційної та ігрової моделей, які повинні органічно накладатися один на одного, що і визначає [3, с. 418].
Слід зазначити, що використання ділових ігор значно
підвищує ефективність навчальних занять. А впровадження
в навчальний процес ділових ігор з використанням веб-ресурсів (інакше кажучи, з веб-підтримкою) значно підвищує якість навчання.
Веб-ресурсами називають ресурси освітнього характеру, які розміщені у веб-просторі мережі Інтернет. Варто зауважити, що до веб-ресурсів відносяться не тільки ресурси,
підготовлені за спеціальною веб-технології (веб-сторінка,
веб-сайт, веб-портал), але і інші електронні ресурси, які зберігаються на веб-серверах у вигляді різних форматів (текстового, графічного, аудіо, відео форматів і ін).
У дослідженні під діловою грою з використанням вебресурсів ми розуміємо ділову гру, яка розроблена і вироблена
засобами ІКТ. Це свого роду ігровий проект. Ділові ігри з використанням веб-ресурсів мають значні потенційні можливості для професійного самовираження кожного студента, а
отже і успішної майбутньої професійної діяльності.
Досвід використання свідчить, що веб-орієнтована ділова гра грунтується на ідеї побудови навчального процесу
на активній основі, через спільну діяльність викладача і студентів з урахуванням їх власного досвіду.
На нашу думку, проведення практики бакалаврів засобами веб-орієнтованої ділової гри здатні більшою мірою адаптувати майбутніх економістів до професійної діяльності,
більш ефективно підготувати до практики на підприємстві. З
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цією метою у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ проводиться навчальна практика у вигляді
ділової гри «Віртуальне підприємство».
Ділова гра «Віртуальне підприємство» ‒ це перспективна освітня технологія, яка призначена для оволодіння студентами сучасними методами і прийомами прийняття рішень
з питань загального та функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, управління персоналом, освоєння навичок проведення господарсько-фінансових операцій
та виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях імітаційних підприємств. Впровадження її в навчальний
процес вирішує таку важливу задачу, як здійснення практичної підготовки майбутніх фахівців, а також розвиток їх творчих здібностей та креативності під час проходження
навчальної практики у віртуальних організаціях і підприємствах.
Організація даної ділової гри має такі особливості:
«Віртуальне підприємство» організовано на первинних
посадах адміністративно-управлінського апарату, що відповідає освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «бакалавр» і дозволяє забезпечити закріплення знань і придбання
навичок, достатніх для виконання завдань та обов'язків певного рівня професійної діяльності.
Ділова гра проводиться за допомогою різних програмних комплексів, що дозволяють моделювати роботу менеджерів і економістів у функціональних підрозділах апарату
управління підприємства, з урахуванням існуючих взаємозв'язків між ними, компетенції і відповідальності окремих посадових осіб.
Розвиток інформаційної бази діяльності віртуального
підприємства забезпечується зусиллями студентів, які користуються документацією реальних підприємств. Консультування здійснює викладач-керівник ділової гри.
Ділова гра передбачає набуття навичок вирішення не
тільки традиційних завдань, які зазвичай виконуються фахі-
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вцями первинних посад апарату управління, але і інноваційних завдань, пов'язаних з розробкою та впровадженням
принципово нових проектів, спрямованих на вдосконалення
діяльності підприємства з урахуванням існуючого стану зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.
Основою веб-орієнтованої ділової гри є проектна методика, яка орієнтована на самостійну діяльність студентів: індивідуальну, парну, групову. Цей метод органічно
сполучається з груповим підходом до навчання (cooperative
learning). Проектна діяльність найбільш ефективна, якщо її
вдається зв'язати з програмним матеріалом, значно розширюючи і поглиблюючи знання студентів у процесі роботи над
проектом. Студенти зайняті тим, як вирішити проблему, які
способи її рішення є раціональними, де знайти переконливі
аргументи, які доводять правильність обраного шляху.
В ході проведення гри студенти відпрацьовують навички практичної діяльності в наступних підрозділах імітаційного роздрібного торговельного підприємства: відділ
стратегічного планування, організаційний відділ, плановоекономічний відділ, що сприяє розвитку знань особливостей
розвитку організацій та їх конкурентоспроможності.
Під час проведення гри розроблялася система інформаційного забезпечення кадрового управління. Створювалося
спеціалізоване програмне забезпечення «Управління персоналом», що дозволяло отримати будь-яку необхідну інформацію за певний період часу.
Студенти, відповідно до завдань, виконували завдання
з допомогою такого програмного забезпечення: планово-економічний відділ ‒ 1С-Предприятие, Парус-підприємство,
табличний процесор Excel; організаційно-стратегічний відділ ‒ Project Expert, НАУ; відділ по роботі з персоналом ‒
Person Pro, Microsoft Word.
Нині інформаційні технології активно пронизують
сферу освіти, особливо це стосується майбутніх економістів,
маючи всі ознаки соціально-технічної інновації і вимагають

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ ДІЛОВИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ …

147

від усіх учасників освітнього процесу зусиль адаптивного характеру. В ході проведення гри студенти мали можливість
поглибити своє розуміння умов діяльності конкретного підприємства, оволодіти навичками і вміннями виконання завдань і функціональних обов'язків окремих підрозділів і
фахівців, набути досвіду роботи в колективі.
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Ushkalenko I.M.
INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN
UKRAINIAN AND OTHER COUNTRIES EDUCATION
Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку освіти, яка повинна на нинішньому етапі розвитку цивілізації швидко й адекватно реагувати на потреби
суспільства, позбавляючись шляхом проведення кардинальних реформ притаманного теперішній освіті консерватизму.
Одним із важливих чинників реформування освіти є її інформатизація. Побудова ефективних систем інформатизації
освіти з урахуванням світового досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної освіти – одна із актуальних і важливих
наукових і практичних проблем.
Нові перспективи для підвищення рівня освітнього
процесу відкривають сучасні інформаційні технології. Велика роль надається методам самоосвіти, активного пізнання, дистанційним освітнім програмам.
Різним аспектам інформатизації освіти присвячені численні дослідження. Проте загальні методи і закономірності
створення і використання засобів і систем інформатизації
освіти з урахуванням необхідних напрямків реформування
освіти, видів діяльності, що здійснюються в системі освіти,
сучасного стану інформатизації освіти і розвитку галузі інформаційних технологій в Україні, досліджені недостатньо.
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Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технології. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ, в
оснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, педагогічними програмними засобами, електронними
підручниками тощо. Від вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.
Сьогодні, на жаль, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою в середньому по Україні становить лише 43%, а рівень комп’ютерної
грамотності вчителів ще нижчий - лише 22%. Підключення
загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету в цілому
по Україні становить близько 15%. Відсоток міських шкіл,
які підключені до Інтернету, - близько 19, сільських - 10.
Україна посідає одне з останніх місць за кількістю
комп’ютерів у загальноосвітніх навчальних закладах - 1,3
комп’ютера на 100 учнів. Для порівняння: Японія - 82,
США - 76, Німеччина - 52, Франція - 38, Польща - 14,6, Росія- 10,4.
Значним фактором виведення нашої освіти на якісно
новий рівень і покращання підготовки висококваліфікованих
спеціалістів є не тільки комп’ютеризація навчального процесу, а й впровадження інтернет-технологій, створення корпоративних мереж та віртуальних лабораторій, які
дозволяють у реальному часі виконувати експериментальні
дослідження в процесі аудиторних занять.
Можна стверджувати, що інформатизація освіти – один
з основних чинників вирішення вище зазначених проблем в
освіті.
У вирішенні однієї із зазначених проблем сучасні інформаційні технології, враховуючи можливості Інтернету,
мають вирішальне значення. Такі їх властивості як:
·-можливість надавати практично необмежені обсяги
інформації з будь-яких галузей знань;
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·-можливість доступу до інформаційних ресурсів у
будь-який час і в будь-якому місці;
·-наявність в Інтернеті значної кількості спеціальних
навчальних курсів із різних дисциплін, яка постійно збільшується;
·-можливість дистанційного навчання дозволяють
кожній людині, що має можливість користуватися сучасними
інформаційними технологіями, навчатися в будь-які моменти впродовж усього свого життя, самостійно вибираючи
бажану галузь і траєкторію навчання.
Завдання інформатизації освіти у вирішенні даної проблеми – постійне вдосконалення програмних і технічних засобів з урахуванням досягнень педагогічних, психологічних
і технічних наук, спрямованих на спрощення пошуку необхідних знань, їх засвоєння і практичне застосування.
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INFORMATIONAL SUPPORT OF THE SUBJECTIVE
EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE IN
UKRAINE
Тематика якості життя останнім часом стала предметом
інтересу і поглибленого аналізу не тільки представників наукового середовища, а й суспільних політиків, державних службовців та громадської думки. Якість життя населення є
індикатором розвитку країни, її конкурентоспроможності на
світових ринках, показує якісні зміни в суспільстві.
Дане явище досліджується науковцями в Україні порівняно недавно, на відміну від європейських економістів. Дослідження «якості життя» в Україні в основному зводиться
до об’єктивної оцінки, яку можна виміряти статистичними
показниками. Однак, недостатню увагу приділяється
суб’єктивній оцінці якості життя, яку можна отримати на основі вибіркових обстежень населення і яка відображає індивідуальне розуміння кожного респондента якості свого
життя[2]. На нашу думку,саме суб’єктивна оцінка повинна
мати вагоміший вплив на загальну оцінку якості життя.
Глибокі дослідження якості життя серед європейських
країн проводяться в сусідній Польщі. Значна кількість показників суб’єктивної оцінки якості життя Польщі отримані на
основі досліджень соціальної згуртованості Центральним
© Лутчин Н.П., 2018
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статистичним управлінням (Badanie spójności społecznej), які
в Україні не проводяться[6].
Визначення суб’єктивного рівня якості життя полягає у
визначенні рівня щастя ( задоволення) своїх потреб і вимірюється якісними показниками [5, с.13-15].
Частково суб’єктивну оцінку якості життя здійснює Держстат, однак вона зводиться до самооцінки домогосподарствами України рівня своїх доходів, стану здоров’я та рівня
доступності окремих видів медичної допомоги на основі обстеження умов життя домогосподарств.
Так, у 2016 році більше половини респондентів України, як і у 2015р.,оцінили рівень своїх доходів як достатній
(52%). Близько 4% домогосподарств (на 0,8 відсотків менше,
ніж у 2015р.) повідомили, що не змогли забезпечити навіть
достатнє харчування [3].
Щодо стану здоров’я, то як "добрий" оцінила майже кожна друга особа населення України. Найвища частка таких
осіб (79–76%) була серед дітей до 14 років (за оцінкою батьків), підлітків та молоді у віці 18–29 років. Серед населення
у працездатному віці добрий стан здоров’я зазначили 59%
чоловіків та 52% жінок. Серед населення старше працездатного віку добре себе почували 11 % чоловіків і 7% жінок [4].
Однак, суб’єктивне оцінювання повинно враховувати
також ступінь задоволення такими аспектами життя як: сімейний стан, відносини зі знайомими та друзями, кількість
та спосіб проведення вільного часу, місце працевлаштування, умови проживання, освіта та фінансова ситуація.
Автором було здійснено вибіркове обстеження домогосподарств Львівської області протягом 2016-2017 рр. з метою
отримання більш повної характеристики суб’єктивної оцінки
якості життя за вищенаведеними аспектами. Вибірка формувалась пропорційно до типів поселень. За основу був взятий
зразок анкети, який використовується у дослідженнях соціальної згуртованості в Польщі , про які згадувалося вище.
В опитуванні взяло участь 180 осіб, які представляли
різні типи домогосподарств, з них 103 жінки та 77 чоловіків.
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За результатами обстеження аспект, яким задоволені
64% опитаних - це відносини з друзями та знайомими, також
40% респондентів задоволені і 43,75% дуже задоволені способом проведення вільного часу. Своїм сімейним станом
дуже задоволені 33,75% і серед незадоволених своїм сімейним станом було лише 7% респондентів.
Отже в 5-бальній шкалі найвищу оцінку отримав стан
здоров’я , на другому місці – сімейний стан і на двох останніх
місцях - фінансовий стан та кількість вільного часу.
Такий результат ще раз підтверджує правильність визначення суб’єктивної оцінки, яка базується на власних відчуттях задоволення людини різними аспектами життя, що не
завжди залежить від рівня матеріального забезпечення індивідуума.
Отже, усестороннє суб’єктивне оцінювання якості
життя є важливим елементом дослідження даного явища.
Таку комплексну самооцінку варто включити в обстеження
умов життя домогосподарств, що дасть можливість інформаційної наповненості такого обстеження.
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Chaplyha V.V., Chaplyha V.M.
ANALYSIS OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF
UKRAINE IN THE GLOBAL ECONOMY
The global economy is becoming more and more digital and
this process is constantly accelerating. Information and communication technologies (ICT) have gone far beyond the scope of
science and technology and are already transforming the main
sectors of the economy, the processes of public administration
and the life of society. Digital transformation ICT-based is a powerful driver of economic growth. It allows to receive, so-called,
“Digital Dividends”: shall provide opportunities more widely for
business development, creating new jobs, managing socio-economic processes, helps to reduce the digital inequality. That is
why Poland, Czech Republic and other EU countries are striving
© Чаплига В.В., Чаплига В.М., 2018
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to become European centers of new technologies in the next few
years. In particular, Poland has sharply increased the export of
high technology over the past 10 years and brought it to nearly 14
Billion current USD in 2016. Ukraine during this time reached 10
times fewer results.
In Ukraine, the issue of informatization of our society was
laid in the program "Strategy of sustainable development of
Ukraine" since 1997. But Digital Transformation is a very dynamic process that affects all sectors of the economy and relentlessly rejects outsiders. Now Ukraine lags behind the EU in the
development of the digital economy and the construction of an
information society. Modern development and the introduction of
innovations in the countries of the world are reflected in the report
"Global Innovation Index" 2017, prepared jointly by Cornell University, INSEAD and WIPO. By this Index the Czech Republic
takes 24th place, Slovakia and Poland - at 34th and 38th places
respectively and Ukraine is only on the 50th position from 127
countries of the world.
This gap does not allow Ukraine to fully integrate into the
digital European space today. Therefore, fruitful cooperation with
the EU institutions and neighboring countries is promising for
Ukraine in the field of digitalization. In 2013, the HDM initiative
to harmonize the digital markets of the Eastern Partnership countries and the EU was launched. In March 2017, as part of the "Industrial dialogue between Ukraine and the EU" in Brussels,
mutually beneficial priority areas of cooperation in the digital
sphere were discussed, in particular, joint steps to expand the initiative "Roam like at home" for Ukraine and other countries participating in the Digital community, as well as the possibility of
extending to Ukraine the initiatives of the European Commission
"FreeWiFi4EU" and other joint projects in the field of digitalization. The state bodies of Ukraine and EU countries consider provision for citizens is access to the broadband internet as the
priority task in the field of digital transformation. Analysts say
that every additional 10% of broadband Internet users make an
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increase of 1.2% to GDP. Similarly, an increase in the speed of
access to the Internet gives rise to GDP.
In January 2018, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Concept for the Development of the Digital Economy
and Society of Ukraine for 2018-2020 and approved a plan of
measures for its implementation. [1]. Implementation of measures
should ensure the acceleration of economic growth and attraction
of investments; transforming the sectors of the economy into
competitive and efficient ones; technological and digital modernization of the industry and the creation of high-tech industries; the
implementation of human resources, the development of the development of innovative, creative and "digital" industries and
businesses.
We share the opinion of experts that the field of information
and communication technologies should become the engine of accelerated movement of Ukraine to digital transformation. In this
area, Ukraine is constantly increasing the volume of IT outsourcing. Today, the IT industry generates about 3.4% of the gross domestic product of Ukraine and under favorable conditions; it has
every chance to grow to 4.5% in 2020. In 2016, the industry grew
by 15-20%, and the market grew from 2.5 to 3 billion dollars.
More than 80% of almost 4,000 outsourcing it companies in
Ukraine operate in foreign markets, thus contributing to the "digitalization" of other countries, which are becoming more efficient
and competitive in the world arena.
At the same time, the domestic ICT market in Ukraine is
not growing. There are several reasons. This is a difficult economic situation, the devaluation of the national currency and the
inequality of salaries of it professionals in Ukraine and abroad. If
the situation in the field of digital transformation in the coming
years does not change radically, the economy of Ukraine will continue to lag behind, will increasingly become a resource-agricultural. State support in two areas is very important for the
development of the industry: stimulating domestic demand for
domestic events and promoting the export of services. It is worth
noting the positive changes after the adoption in 2016 of the Law
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"On amendments to some laws of Ukraine on the elimination of
administrative barriers to the export of services".
For the effective use of innovations for economic development, changes in the standard of living of the society, industrial,
ICT and scientific culture, freedom of entrepreneurship and active
life position of the majority of people are of great importance. At
the same time, for the success of the digital transformation of the
Ukrainian economy, special attention should be paid to such factors as: state regulation and proactive legal support; state support
for innovation and promotion of private investment in the ICT
industry; state control over the activities of global digital business; cyber defense of the state, business and citizens; digital literacy and digital skills of employees and citizens; training and
continuous development of it professionals.
References:
1. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta
suspilstva Ukrainy na 2018—2020 roky ta zatverdzhennia planu
zakhodiv shchodo yii realizatsii. Rozporiadzhennia Kabinetu
Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r. [Online], Available: https://www.kmu.gov.ua/ua/, 2018 [11 Aug. 2018].
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
TRANSFORMACJA CYFROWA ORGANIZACJI
INTELIGENTNYCH W TURBULENTNYM OTOCZENIU
DIGITAL TRANSFORMATION OF
INTELLIGENT ORGANIZATIONS IN TURBULENT
ECONOMY
Rosnący poziom turbulencji otoczenia wymusza na
organizacjach gospodarczych stosowania nowych metod
zarządzania. Jednym ze sposobów jest pełniejsze wykorzystanie
nowych modeli funkcjonowania opierających się na
zaawansowanych rozwiązaniach teleinformatycznych ICT
(Information and Communication Technology). Rozwiązania te
rewolucjonizują modele i przebiegi procesów biznesowych.
Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła do
upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej mianem
SMAC (Social, Mobile, Analytics, Clud), tworzącej swoisty
ekosystem
rozwiązań
informatycznych.
Pozwala
on
organizacjom rozwijać swoją działalność przy mniejszych
nakładach finansowych i maksymalnym zasięgu oddziaływania,
przez co tworzy się nowy model biznesu oparty na informacjach
generowanych przez środowisko gospodarcze. Odpowiednie
pozyskiwanie, gromadzenie, przetworzenie i udostępnianie tych
informacji jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia
biznesowego sukcesu w ramach gospodarki globalnej.
Organizacje inteligentne w gospodarce globalnej stały się
synonimem nowoczesnego gospodarowania. Nabiera to
szczególnego znaczenia w okresie transformacji cyfrowej, której
istota sprowadza się do budowania efektywniejszych relacji z
klientami na bazie nowych modeli biznesowych wspomaganych
zaawansowanymi rozwiązaniami ICT. Celem artykułu jest
© Piotr Adamczewski, 2018
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przeanalizowanie roli organizacji inteligentnych w rozwoju
gospodarki okresu transformacji, w którym wysoko przetworzona
informacja w określonym kontekście organizacyjnym, czyli
wiedza, urasta do strategicznego zasobu, a zarządzanie nią
stanowi wyróżnik nowoczesnego i efektywnego funkcjonowania
organizacji. Rozważania są ilustrowane wynikami badań autora
przeprowadzonymi w okresie 2014–2017 w wybranych 120
przedsiębiorstwach sektora MSP województw mazowieckiego i
wielkopolskiego z odniesieniami do ogólnych tendencji
rozwojowych w zakresie globalnej transformacji cyfrowej.
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Kichurchak M.V.
POSSIBILITIES OF THE PUBLIC GOODS
REPRODUCTION UNDER INFORMATION SOCIETY
FORMING
В умовах розвитку ринкової економіки та відповідного
інституційного середовища в Україні відбулися зміни у моделі відтворення таких благ, підґрунтям чого стали модифікація взаємодії держави, фірм і домогосподарств у цій сфері,
чинники інноваційності, соціалізації та екологізації господарської діяльності, розвиток інформаційного суспільства. У
зв’язку з цим актуалізується питання окреслення перспектив
відтворення суспільних благ (СБ) в умовах формування інформаційного суспільства.
З теоретичного погляду відтворення СБ доречно розглядати як безупинний і перманентно повторюваний процес
їхнього забезпечення/надання, що пов’язане з виробництвом,
обміном, розподілом і споживанням таких благ на підставі
різних способів суспільної взаємодії та інституційованих
стандартів залучення економічних і грошових ресурсів, спрямоване на досягнення позитивних економічних, соціальних і
екологічних екстерналій, дає змогу пом’якшувати жорсткість ринкового механізму і сприяє реалізації стратегії сталого розвитку національної економіки. Оскільки за
інститутом держави закріплено функцію з надання СБ, то од© Кічурчак М.В., 2018
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ним з перспективних напрямів поліпшення їхнього відтворення є розвиток електронного урядування. На думку О.Длугопольського, “уряд формулює правила і стратегії
використання своїх інформаційних ресурсів, розвиває інфраструктуру та заохочує застосування своїх інформаційних систем для досягнення більш ефективного надання суспільних
послуг” [1, с. 335].
Для національної економіки цей процес пов’язаний з
інституціюванням головних принципів організації діяльності
інституту держави з фірмами та домогосподарствами у сфері
електронного урядування. В Україні упровадження елементів електронного урядування в системі відтворення СБ ґрунтується на законах України “Про інформацію”, “Про доступ
до публічної інформації”, “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.”, “Про
національну програму інформатизації”, “Концепції розвитку
електронного урядування”, пілотних проектах “Бібліоміст –
глобальні бібліотеки в Україні” [2], розвитку електронної демократії, освіти, культури, медицини тощо.
Хоча в нашій країні за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій запроваджують прогресивні методи
взаємодії держави з економічними агентами, у сфері відтворення таких благ цей процес має суперечливий характер. У
табл. 1 представлено тенденції розвитку електронного урядування в Україні та Польщі. Для нашої країни особливістю є
те, що прогресивні зрушення під час запровадження електронного урядування мали флуктуаційний характер, що не
сприяло формуванню ефективної інформаційно-комунікаційної взаємодії між державою та споживачами СБ.
У Польщі цей процес був поступальним, у результаті
чого до 2018 р. значення індикаторів та субіндикаторів електронного урядування стали вищими, ніж в нашій країні. Це
свідчить про диверсифікацію надання СБ завдяки наявності
належного мережного соціокультурного середовища і переведення цього процесу на якісно новий рівень. Проте домогосподарства
електронні
ресурси
уряду
головно
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використовують для одержання інформації, заповнення
форм (наприклад, податкових декларацій), що певною мірою
різниться від практики інших країн ЄС [4, s. 128-129].
Таблиця 1
Індекси та субіндекси розвитку електронного урядування в
Україні та Польщі
Роки

2003
2004
2005
2008
2010
2012
2014
2016
2018

Назва
країни
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща
Україна
Польща

Індекс розвитку
електронного
урядування
бали
ранг
0,4617
54
0,5764
32
0,5326
45
0,6026
29
0,5456
48
0,5872
38
0,5728
41
0,6134
33
0,5181
54
0,5582
45
0,5653
68
0,6441
47
0,5032
87
0,6482
42
0,6076
62
0,7211
36
0,6165
82
0,7926
33

Індекс елект- Індекс
ронної участі он-лайн
послуг
бали ранг
0,3966 24
0,3493
0,3966 24
0,5415
0,3443 24
0,5560
0,3115 25
0,5792
0,3651 28
0,5808
0,3492 29
0,5115
0,5682 14
0,5351
0,2273 55
0,5385
0,2571 48
0,3460
0,2429 51
0,3873
0,1579 83
0,4248
0,1842 75
0,5359
0,4314 77
0,2677
0,4902 65
0,5433
0,7458 32
0,5870
0,8814 14
0,7229
0,6854 75
0,5694
0,8933 31
0,9306

Індекс телекомуІндекс
нікацій-ної ін- людського
фраструк-тури
капіталу
0,1157
0,2478
0,1117
0,2787
0,1161
0,2901
0,2336
0,3481
0,2487
0,3374
0,3535
0,4921
0,3802
0,5618
0,3968
0,5857
0,4364
0,5805

0,9200
0,9400
0,9300
0,9500
0,9400
0,9600
0,9508
0,9559
0,9647
0,9552
0,9176
0,9043
0,8616
0,8396
0,8389
0,8747
0,8436
0,8668

Джерело: [3].
Отже, перспективи відтворення СБ в умовах формування інформаційного суспільства пов’язані з розвитком електронного урядування та інтегрованої системи взаємодії між
державою та споживачами таких благ на підставі розширення доступу фірм і домогосподарств до нових знань та інформації.
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Цифрова економіка базується на цифрових комп’ютерних технологіях. Цифрову економіку також називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою.
Все частіше «цифрова економіка» переплітається з традиційною економікою. Під цифровою економікою розуміють
виробництво, продажі і постачання продуктів через
комп’ютерні мережі.
Прогнози фахівців на 21 століття свідчать, що основною особливістю буде використання цифрової економіки, заснованої на використанні Internet, інформаційних
технологіях, електронній комерції. Електронна комерція – Екомерція, Internet-комерція, віртуальна комерція, он-лайнова
комерція, електронний бізнес. Україна займає 52 місце в світі
по розвитку електронного бізнесу. На сьогодні темпи зростання е-комерції у Європі перевищили темпи в США (склали
200% на рік). Половину всіх європейських доходів від е-комерції отримують Англія і Німеччина. Європа знаходиться у
стані переслідування США по зростанню е-комерції.
Цифрова економіка може будуватися модельно, однак
до реальних результатів дійде тоді, коли ідеї, дії, ініціативи
© Огірко І.В., Огірко О.І., 2018

166

Огірко І.В., Огірко О.І.

та програми, які стосуються «цифрових трансформацій», будуть інтегровані в національні, регіональні та галузеві стратегії і програми розвитку, та головне - будуть виконуватися
як приорітетні. У цьому ракурсі деякі країни вдаються до використання принципу «цифрової диктатури», або так званого
digital by default, суть якого полягає в тому, що утримання та
розвиток будь-якої фізичної системи здійснюється лише за
відсутності цифрової альтернативи. Тобто, фізична система
стає альтернативою, а цифрова - стає звичайним станом
функціонування системи, або згідно з теоріями Швейцарської бізнес-школи IMD стає new digital normal. Подальший розвиток «цифрових трансформацій» України відбуватиметься
по одному з двох сценаріїв – базовому або форсованому.
«Цифрова адженда України-2020» буде затребувана саме для
«форсажу». Для інших сценаріїв вона просто не потрібна.
Розвиток цифрової економіки повинен стати пріоритетом для України. У минулому революційні зміни в економіці
стали наслідком технологічних винаходів. Сьогодні настав
час цифрових технологій. В Україні вони вже частково використовуються. Найбільш яскравим прикладом є агропромислова сфера, де завдяки цифровим технологіям передові
компанії збільшують свої ROI від 30% до 90%. Те саме стосується гірничодобувної індустрії та машинобудування. Для
освіти цифрова економіка ‒ це запровадження поняття «цифрова освітня послуга», коли учень має в школі доступ до
Wi-Fi з високою мінімальною швидкістю, електронні підручники, планшет, мультимедійний контент. Цифрова економіка передбачає цифрове перетворення всіх сфер
життєдіяльності, надаючи їм значний економічний та соціальний ефекти. Усе це відкриває нові потужні можливості для
держави, суспільства та громадян. ООН та ЄС визнали цифрові права громадян. Тобто доступ до ІТ-інфраструктури, інтернету є базовим правом кожного. Зробивши «цифровий
стрибок», Україна може стати місцем реалізації амбітних
проектів цифрових трансформацій в інфраструктурі, індустріях, усіх сферах життя. Відповідаючи на сучасні виклики,
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уряд спільно з Hi-Teck Office Ukraine та експертами ринку
розробив концепцію та план розвитку цифрової економіки в
Україні до 2020 року. Ці документи закладають основу для
реалізації форсованого сценарію цифровізації України. План
передбачає такі ключові заходи^
1. Розвиток цифрової інфраструктури як основи цифрової економіки. Є два види інфраструктур: тверді та м’які. До
перших належать широкосмугова інфраструктура, цифрове
телебачення, інфраструктура для «інтернету речей», кібербезпеки та хмарних технологій збереження даних. М’якими
називають інфраструктури довіри та ідентифікації, онлайнрозрахунки, блокчейн, публічні послуги, а також інфраструктуру життєзабезпечення — освіта і медицина.
2. Цифровізація реального сектору, у тому числі через
сприяння розвитку інфраструктури «Індустрія 4.0», «цифрового робочого місця», «смарт-фабрики».
3. Цифровізація базових сфер життєдіяльності, у тому
числі через цифрову трансформацію середньої школи та розвиток STEM-освіти, запровадження e-Health та е-безпеки,
концепції «розумні міста».
4. Окремим важливим напрямом є розвиток цифрової
грамотності населення.
Отже, в Україні є всі умови для здійснення «цифрового
стрибка» та переходу на більш високий технологічний рівень
розвитку. Цифрова економіка ‒ це необхідність та основа
нашого майбутнього.
Цифрова сфера може формувати понад 300-400 тис. нових робочих місць по усій країні, міста стануть зручнішими,
перейшовши на цифрові платформи управління інфраструктурою і сервісом. Широке розповсюдження інтернету по
Україні дозволить поширити використання цифрових
сервісів на багато сфер. Так, збільшення кількості користувачів з 5 млн у 2016 році до 15 млн уже у 2021 дозволить
95% усіх магазинів, салонів, сервісів проводити розрахунки
безготівково. Це зменшить витрати на друк паперових гро-
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шей і сприятиме виходу економіки з тіні. Зросте продуктивність праці і доходи громадян. Рівень корупції значно
зменшиться, бо переважна більшість транзакцій буде проходити в електронній формі і автоматично у кількох реєстрах.
Є проекти, рішення і технології, над якими працює Уряд,
держагенства, представники окремих організацій та компаній. 4G, ProZorro, “розумні-міста”, електронна митниця,
електронна медкарта (e-Нealth), електронне урядування
тощо. Вкрай потрібна єдина стратегія цифрової економіки,
щоб загострити фокус та спрямувати зусилля на ключові
пріоритети
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ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Irshak O. S.
BANKING ACTIVITY DEVELOPMENT IN UKRAINE
FEATURES: REGIONAL ASPECTS
У сучасних умовах розвиток банківської діяльності в
Україні стримується значними територіальними диспропорціями щодо забезпечення банківськими послугами окремих
регіонів. Рівень розвитку регіональної банківської діяльності
залежить від соціально-економічного розвитку регіонів, чисельності та зайнятості населення, розвитку підприємств, ринкової інфраструктури тощо. Так, станом на 01.08.2018 на
території Львівської області зареєстровано 5 регіональних
банків-юридичних осіб, 607 діючих структурних підрозділів
банків.
Відсутність регіональних банків в області стримує можливість видавати великі кредити та реалізовувати наявні
потенційні можливості для створення в регіоні сприятливого
інвестиційного клімату, що призводить до інших соціальноекономічних проблем. Усунення територіальних диспропорцій та підвищення ефективності банківської діяльності сприятиме стабільному розвитку банківської системи України та
посиленню її впливу на економічне піднесення в кожному
регіоні [1].
Проаналізуємо розвиток кредитної та депозитної діяльності банків у регіональному розрізі станом на 01.08. 2018 р.
(табл. 1).
© Іршак О. С., 2018
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Таблиця 1
Регіональний розподіл наданих кредитів та залучених депозитів банківськими установами України станом на
01.08.2018 р., млн грн [2]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Регіони
м. Київ та Київська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Одеська область
Харківська область
Львівська область
Запорізька область
Полтавська область
Чернігівська область
АР Крим та м. Севастополь
Луганська область
Сумська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Вінницька область
Житомирська область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Рівненська область
Тернопільська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Всього

Надані кредити
554 535

Залучені депозити
453 415

226 374

76 563

19 569
37 682
40 238
23 428
24 365
10 264
2 997
4

31 226
46 980
43 662
44 953
31 978
23 352
9 888
7

5 388
6 817
6 202
5 911
6 081

6 453
11 031
10 073
7 537
11 245

6 895
5 890
6 736
16 172
4 733
5 005
8 011
7 170
9 160
2 675
1 044 252

15 402
11 286
9 420
12 654
9 271
7 958
10 717
12 769
13 780
7 217
918 834

З табл. 1 видно, що найбільше кредитування населення та юридичних осіб сконцентровано у м. Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській області.
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Депозитна діяльність банків також найкраще розвивається у
цих областях. У Львівській області залучені депозити (44 953
млн грн) значно перевищують надані кредити (23 428 млн
грн). Як показує статистика, чим краще розвинена банківська
діяльність регіону, тим краще там розвивається підприємництво.
В Україні сьогодні недостатньо розвиваються регіональні банківські установи. На сьогодні лише в деяких регіонах
функціонують банки, яким притаманні риси регіональних.
Це Одеська, Запорізька, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Закарпатська області. На нашу думку, лише за наявності малих і середніх локальних банків можливо
забезпечити розвиток економіки регіонів, а також малого й
середнього бізнесу. Регіональні банки досконало знають особливості свого регіону, економічні та соціальні потреби та
проблеми, беруть активну участь в його соціальних програмах.
Основними тенденціями розвитку банківської діяльності в регіонах є:
1) сприятливий інвестиційний клімат регіону;
2) соціально-економічний розвиток регіону;
3) економічна конкуренція між місцевими банками
та територіальними підрозділами найбільших та великих банківських установ;
4) розвиток регіонального підприємництва;
5) доступ до залучення основних ресурсів для обслуговування інвестиційних програм.
Таким чином, регіональна банківська діяльність в Україні недостатньо розвивається, що призводить до нерівномірного економічного та соціального розвитку регіонів країни.
Чим вища інвестиційна привабливість регіону, тим краще розвиватиметься банківська діяльність в регіонах. Розвиток самих регіональних банків надасть стимулів для економічного
зростання у регіоні.
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Постановка проблеми. Глобальне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій спричиняє трансформаційні процеси в суспільстві та формує нову парадигму
сучасної економіки, в основі якої лежать знання. Зміна системи взаємовідносин в суспільстві потребує створення комунікаційної платформи для обміну інформацією, диктує нові
вимоги до інституційного середовища, передбачає функціонування розумних еколого-економічних систем, а саме Smart
City – розумних міст.
Розробка концепції Smart City має враховувати індивідуальні особливості та конкурентні переваги кожного міста,
оптимально використовуватиме потенціал розвитку соціально-економічної системи, забезпечити трансформацію існуючих моделей взаємодії, розвиток цифрової інфраструктури,
підвищити ефективність міських економічних та соціальних
процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Незважаючи
на численні трактування поняття Smart City, більшість з них
обмежують визначення цієї категорії тільки використанням
інформаційно-комунікаційних технологій. Однак, це поняття
значно ширше та охоплює цілу систему інструментів та механізмів забезпечення економічного та соціально-екологічного розвитку міста.
© Голубник О. Р., Гнилякевич-Проць І. З., 2018
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Дослідниками визначено формальні параметри Smart
City, так в європейській моделі «розумного міста» виділено
шість ознак відповідності [1, С. 181]: розумна економіка
(Smart economy); розумна мобільність (Smart mobility); розумне довкілля (Smart environment); розумні люди / населення
(Smart people); хороше життя / мешкання (Smart living); розумне врядування (Smart governance).
Загалом, місто можна вважати «розумним», коли інвестиції в людський і соціальний капітал, а також у традиційну
(транспортну) і сучасну (ІКТ) комунікаційну інфраструктуру
створюють підстави для сталого економічного розвитку і високої якості життя, із розумним управління природними ресурсами завдяки врядуванню за широкої участі громадян [2].
Метою створення Smart City є надання якісних та інноваційних послуг для громадськості, бізнесу, а також для відвідувачів міста. З цією метою розробка Smart City передбачає
інтеграцію трьох рівнів:
- фізичного рівня, що включає в себе людські можливості та наукомісткі види діяльності;
- інституційного рівня – належні інституційні механізми соціальної співпраці для розвитку знань та інновацій;
- рівня цифрової інфраструктури, який включає в себе
ІКТ-інфраструктуру, інструменти, додатки і контент, що підтримують дії як індивідуальних громадян так і спільнот.
Концепція Smart City передбачає модернізацію інфраструктури міста з принципово новими можливостями
централізованого управління, новим рівнем наданих сервісів
та безпеки [3]. Переваги розумного міста реалізуються як:
- доступ до публічної інформації;
- інструмент реалізації чинного законодавства в напрямі відкритих даних;
- сукупність базових для електронного врядування сервісів на одному порталі;
- можливість моніторингу проблем міста;
- механізм комунікації між громадою та міською владою;
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- інформування населення щодо діяльності державних
органів влади;
- покращення рівня обслуговування державними установами в місті.
Досвід реалізації європейської моделі Smart City свідчить про ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в еколого-економічну парадигму
розвитку міста. Так, зокрема, за час реалізації проекту у столиці Нідерландів запроваджено багато інноваційних проектів, спрямованих на створення більш сталого та
енергоефективного міського господарства. В українських містах реалізовано тільки деякі аспекти Smart City. Так, зокрема, у Львові є певні розробки пов’язані із застосуванням
інформаційно-комунікаційних технологій в сфері управління
дорожнім транспортом, у процесі розробки електронна карта
львів’янина, працює онлайн портал «особистий кабінет мешканця» та ін.
Висновки. В сучасних умовах розвитку суспільства забезпечення конкурентоспроможності та ефективності діяльності міст можливе лише за умови реалізації «розумної»
стратегії розвитку. Доцільність впровадження такої концепції розвитку доведена практикою діяльності багатьох міст. В
Україні моделі Smart City перебувають на етапі формування
концепції та потребують подальшої реалізації.
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Інформаційна безпека для сучасного суспільства, незаперечно, одна із найбільш актуальних проблем. Зауважимо,
що чи не щодня, ми зустрічаємося із різними аспектами цієї
проблеми, зокрема, фінансовими шахрайствами, викраденням конфіденційних даних, втручанням у роботу державних
чи корпоративних інформаційних систем та реєстрів, тощо.
Ситуація ускладнюється також тим, що інформаційні системи, по суті, не мають адміністративних кордонів.
Масштаби цієї проблеми спонукають до зростання витрат на боротьбу з нею. За оцінками фахівців з кібербезпеки,
величина операційного ризику, пов’язаного з кібератаками
та іншими інцидентами, наприклад, в банківській сфері, зазвичай, становить приблизно 15 % від усіх капітальних активів фінансової установи.[1]
Зважаючи на такі виклики сьогодення пов’язані із інформаційною безпекою державні чи комерційні структури стараються дати адекватну відповідь, використовуючи
різноманітні інформаційні технології, в тому числі блокчейн.
Блокчейн можна означити, як розподілений реєстр чи
розподілену базу даних, проте технологія забезпечує унікальність записів у такій мережі, що унеможливлює злам чи
підміну блоків. Процес шифрування, відомий як хешування,
© Дацко М.В., 2018
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виконується великою кількістю різних комп’ютерів, що працюють в одній мережі. Якщо всі учасники мережі в результаті розрахунків отримують однаковий результат, то блоку
присвоюється унікальний цифровий підпис.[2]
Для функціонування роботи систем на базі технології
блокчейн використовуюють різні методи. За використання
методу Proof-of-work (PoW), наступний блок підтверджується майнером який першим підібрав хеш функцію блоку у
відповідності до заданих в системі правил.
Альтернативою є метод Proof-of-stake (PoS). В такому
випадку ймовірність формування учасником наступного
блоку пропорційна його частці криптовалюти, що майниться.
Використовують також метод DPoS. До учасників ставляться вимоги, щодо підтримки роботоздатності системи.
Кількість таких учасників обмежується системою, а обираються вони власниками токенів. Сила голосу при цьому залежить від кількості токенів.
Коротко переваги технології блокчейн можна записати
так:
1. Захищеність.
2. Швидкість здійснення транзакцій та забезпечення
безперебійного процесу обробки транзакцій.
3. Неможливість здійснення несанкціонованих змін в
роботі системи.
4. Прозорість.
5. Децентралізованість.
Очевидно, що технологія блокчейн може бути використана в різних сферах діяльності суспільства. Мова йде про
такі реалізації як: медіа платформи, криптовалюти, бази даних як корпоративного так і державного значення, банківські
установи, а її використання значно підвищить інформаційну
безпеку у цих сферах.
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На сучасному етапі соціально-економічного розвитку
України, в умовах кризового стану молодіжного ринку праці,
особливої актуальності набувають дослідження проблем формування конкурентоспроможності молоді, зокрема визначення факторів і чинників, які впливають на формування
конкурентних переваг та зайнятість молодого населення країни.
Дослідженню питання класифікації чинників, які формують конкурентоспроможність працівників, визначенню рівня впливу цих чинників на формування конкурентних
переваг присвячували свої дослідження багато науковців. Зокрема, С. І. Бандур, Л. І. Безтелесна, Д. П. Богиня, О. А. Грішнова, І. М. Леган, І. Л. Петрова, О. С. Пляшко, Л. К. Семів,
М. В. Семикіна та інші.
На світових ринках праці зростає попит на молодих
працівників, які мають сучасну освіту, володіють інформаційними технологіями, розвинені комунікативні навички,
здатні працювати у віртуальному просторі, в умовах дистанційної зайнятості, готові до міграції, здатні до швидкого перенавчання, опанування нових знань [3, С.3].
© Міщук Н.В., 2018
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Ми погоджуємось з тими науковцями, котрі групують
чинники, що впливають на формування конкурентоспроможності молоді, на зовнішні і внутрішні. Причому до перших
з них відносяться ті, що характеризують стан навколишнього
щодо особи середовища. До внутрішніх чинників ми відносимо ті, що притаманні самій молодій особі.
Серед зовнішніх чинників, які впливають на формування конкурентоспроможності молоді на ринку праці, на
нашу думку, можна виділити економічні, соціокультурні, політичні та інші. Одним із найважливіших зовнішніх чинників
вважаємо відповідність структури мережі освітніх закладів
та якості освітніх послуг потребам бізнесу.
Внутрішніми чинниками формування конкурентоспроможності молодої особистості вважаємо її освіченість і кваліфікацію, професійну компетентність і фізіологію,
розвинені творчі здібності, сформовані моральні і культурні
якості, здатність до професійної та географічної мобільності,
ініціативність тощо.
Підвищенню рівня конкурентоспроможності молоді на
ринку праці сприяють такі внутрішні чинники як ділова активність, схильність до інноваційної діяльності тощо.
Поділяємо думку Леган І.М. про те, що одним із суттєвих внутрішніх чинників впливу на конкурентоспроможність молоді на ринку праці є рівень та якість освіти. Під
рівнем освіти варто розуміти відповідний об’єм набутих у закладі освіти теоретичних знань, вмінь та навичок; а під якістю освіти − здатність використовувати на практиці даний
об’єм набутих теоретичних знань [1, С.301].
Сучасній молодій людині в умовах розвитку інформаційного суспільства для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності на ринку праці уже недостатньо володіти
максимумом теоретичних знань, а необхідна гнучкість та мобільності застосуванні їх у практичній діяльності.
Здатність навчатися стає ключовим, визначальним фактором конкурентоспроможності людини, тому формування
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конкурентоспроможної особистості можливе за умови конкурентоздатної освіти в конкурентоздатній економіці [2,
С.18].
Характер процесів формування, використання потенціалу фахівця та забезпечення його конкурентоспроможності в
умовах як стабільного, так і кризового стану ринку праці залежить від комплексу факторів, пов’язаних, перш за все, з
ефективністю механізмів їх регулювання. Ці питання особливо важливі на сучасному етапі, який характеризується
впливом на рівень зайнятості та конкурентоспроможності
економічно активного населення додаткових чинників,
пов’язаних із несприятливими наслідками воєнно-політичного конфлікту на сході України [4, С.98].
Різноманітність чинників формування конкурентоспроможності молоді на ринку праці пояснюється багатогранністю цього поняття. Чинники зовнішнього середовища
молодої особи неоднозначно впливають на її конкурентні переваги. Саме тому необхідна розробка та реалізація державних програм для регулювання цього процесу щодо зниження
негативних впливів окремих чинників на формування конкурентоспроможності молодих працівників.
Отже, на формування конкурентоспроможності молоді
на ринку праці України впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Причому вони здійснюють як позитивний, так
і негативний вплив. Вважаємо, що освітньо-професійний рівень молодої особи є одним з визначальних чинників формування її конкурентних переваг. Перспективу подальших
досліджень бачимо у аналізі освіти як чинника конкурентоспроможності молоді на ринку праці.
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USING OF INTELLECTUAL CAPITAL FOR
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
В сучасних умовах господарювання інтелектуальний
капітал відіграє пріоритетну роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки.
У світовій економічній практиці переважає зайнятість
населення у нематеріальній сфері, у складі товарної продукції зростає обсяг нематеріальних компонентів: наукоємність
високотехнологічного виробництва, інтелектуальна складова у вигляді іміджу, брендів, репутації, компетентності
працівників. Тобто актуальною стає економіка знань, в якій
інновації та інтелектуальний капітал виступають домінуючими чинниками рівня економічного розвитку.
Тому інтелектуальні ресурси стали об’єктом дослідження в наукових працях з метою пошуку найбільш ефективних стимулів інноваційного розвитку економіки.
Зацікавленість роллю інтелектуального капіталу, як одного із стратегічних чинників економічного зростання, пожвавилась у другій половині ХХ століття. Саме економісти
Л. Едвінссон і М. Маллоун вважаються першими дослідниками теорії інтелектуального капіталу [2]. Сучасні науковці
все частіше досліджують феномен інтелектуального капіталу
як основне джерело розвитку в епоху постіндустріальної економіки. Основне призначення інтелектуального капіталу –
забезпечувати виробництво так званих інтелектуальних про© Артим-Дрогомирецька З.Б., Городняк І.В., 2018
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дуктів – тобто таких економічних благ, в яких основний обсяг доданої вартості формується завдяки інтелектуальній
складовій. На сьогодні немає єдиної методології оцінки та
аналізу інтелектуального капіталу, як і немає єдиного визначення поняття «інтелектуальний капітал» [3].
Інтелектуальний капітал визначають як інтелектуальні
здатності людей у сукупності зі створеними ними матеріальними й нематеріальними засобами, які використовуються в
процесі інтелектуальної діяльності людиною індивідуально
або в рамках певного колективу і підвищують ефективність
праці й доходи. Основними його складовими є людський капітал (знання, навички, досвід, ноу-хау, творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці
та ін.); структурний (організаційний) капітал (патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна структура,
корпоративна культура й т.п.); споживчий капітал (зв’язки з
економічними контрагентами (постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими установами,
органами влади та ін.), інформація про економічних контрагентів, історія взаємин з ними, торговельна марка (бренд)
тощо) [1].
Зарубіжна практика стимулювання розвитку інтелектуального капіталу демонструється діючою Стратегією соціально-економічного розвитку Євросоюзу «Європа-2020», яка
охоплює три взаємопов’язаних між собою пріоритети: інтелектуальне зростання (розвиток економіки, заснованої на
знаннях та інноваціях); стійке зростання (сприяння економіці з більш ефективним використанням ресурсів, екологічно
чистій і конкурентоспроможній економіці); зростання, яке
сприяє суспільному включенню (зміцнення економіки з високим рівнем зайнятості, яка забезпечує соціальну та територіальну єдність) [4]. Нею передбачається досягти обсягу
фінансування досліджень на рівні 3% сукупного ВВП Європейського Союзу, 40% молодих європейців повинні мати університетську освіту, мають бути підвищені соціальне
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залучення та зайнятість, робота повинна бути в 75% людей
віком 20-64 років, особливо важливим ЄС вбачає підготовку
висококваліфікованих працівників.
Заходи, які запроваджуються Стратегією «Європа2020» на рівні держав-членів ЄС: реформування національної програми наукових досліджень та конструкторських розробок,
зміцнення
співпраці
між
університетами,
дослідницькими інститутами та бізнесом, забезпечення реалізації спільних програм та розповсюдження технологій на
території ЄС; забезпечення достатньої кількості випускників
математичних та інженерних факультетів і запровадження
зосередженості шкільних програм на творчих, інноваційних
та підприємницьких сферах; запровадження різноманітних
фінансових інструментів як, наприклад, податкові пільги для
стимулювання приватних інвестицій в сферу наукових досліджень та конструкторських розробок; інтеграція та підвищення гнучкості університетських і дослідницьких програм
(наприклад, Еразмус, Еразмус Мундус, Темпус) і зв’язок їх з
національними програмами та ресурсами; прискорення модернізації змісту вищої освіти; вивчення шляхів сприяння
розвитку підприємництва в рамках програм для молодих фахівців; запровадження Програми зайнятості молоді та скорочення молодіжного безробіття; забезпечення ефективних
інвестицій в систему освіти і навчання на всіх рівнях; підвищення релевантності системи освіти шляхом створення національних кваліфікаційних критеріїв, які б найкращим чином
відповідали потребам ринку праці [4].
Вище наведені пріоритети і заходи Європейського Союзу можна запровадити і у вітчизняній практиці. Інтелектуальні ресурси держави є результатом взаємодії всієї
сукупності суб’єктів господарювання, тому теорія управління інтелектуальним капіталом має спиратись, передусім,
на створення сприятливих умов для генерації знань, обміну
знаннями та перетворення знань на прикладні інновації [2].
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Слід сприяти розвитку партнерських зв’язків знань і
зміцнення зв’язків в сфері освіти, бізнесу, наукових досліджень та інновацій, та сприяти розвитку підприємництва
шляхом надання підтримки молодим інноваційним компаніям, а необхідною складовою розвитку освіти та інтелектуального капіталу повинно стати впровадження сучасних
інформаційних технологій і комп’ютеризація всіх галузей
економіки.
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Zhyhaylo V.
ANALYSIS OF COOPERATION IN THE POLITICAL,
TRADE, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL
SPHERES OF UKRAINE AND THE USA
Problem statement. Ukraine and the United States have
been relatively friendly and long-standing friendly relations, and
this process is not yet complete. Mutual understanding and
cooperation in certain spheres are rather conditional due to the
geographic location of both countries, distinct culture and history,
external influences, internal politics, development gap, etc.
Nevertheless, Ukraine is strategically important for the USA in
their relations with Russia, and this fact requires the establishment
of diplomatic and positive relations between the states. For
Ukraine, the United States also has a tremendous importance in
terms of financial assistance, protection in the international arena,
development of various fields of activity. The cooperation
between the countries is supported by the presence of the
Ukrainian diaspora in the USA.
Cooperation between Ukraine and the United States of
America is developing and embracing not only the economic and
scientific spheres, but also many others that have not been
explored to date.
Presenting main material. Support and development of
partner relations with the United States is one of the main tasks
of Ukraine's foreign policy, in particular, it confirms the
© Жигайло В., 2018
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significant expansion of the legal and contractual framework
between the two countries: about 143 international legal
documents have been concluded. Cooperation with the United
States provides Ukraine with not only reliable protection on the
international scene, but also promotes the development and
implementation of reforms, strengthening of defense capabilities
and energy security.
The United States also provides Ukraine with a great deal
of financial support: in a difficult time when Russia
misappropriated foreign borders and grossly violated the
Budapest memorandum, America has allocated and continues to
allocate significant funds to Ukraine to support the ATO. Its
significant contribution to the liquidation of the consequences of
the Chernobyl accident: today, the amount provided to support
Chernobyl projects is over 360 million dollars.
Significant role in maintaining positive relations is also
played by official visits of Ukrainian lawmakers to the United
States, visits by American ambassadors and the President,
agreements, negotiations and cooperation in various spheres of
life of both countries.
A large part of the Ukrainian community in the United
States also contributes to the close relationship between Ukraine
and the United States - more than 900,000 Americans of
Ukrainian descent (2 million Ukrainians are mentioned in
American Ukrainian publications). It is important for the
Ukrainian state to maintain contact with the Ukrainian
community, to promote its cultural needs, decent living
conditions for children from Ukraine, adopted by the citizens of
the United States, to facilitate the establishment of a visa-free
regime between the countries.
Establishment of closer contacts takes place at the
interregional level. Influenced cities of Ukraine and the United
States interact and cooperate with each other, expanding the range
of interests to each other's cultures and fostering a better
understanding of them, as well as restoring lost family ties
between immigrants and Ukrainian citizens. At the inter-regional

190

Жигайло В.

level, twin ties have already been established between 23 cities of
the two countries.
Considerable attention of the US Congress was attracted by
the attempts of radical changes in Ukraine - these are events on
the Maidan, the election of a new government and the
implementation of the necessary reforms. The occupation of the
Crimea, the aggression in the east of our country and Russia's
reluctance to follow international treaties have caused a great deal
of resentment on the part of the United States and a stick of
support for Ukrainian politics. Since February 2014 Congress has
approved 12 laws that relate to Ukraine's support in such a
difficult time. Among them are "Support to sovereignty,
territorial integrity, democracy and economic stability in
Ukraine", "Foreign Broadcasting of the United States in Ukraine
and neighboring regions", "Support for Ukrainian freedom", etc.
To date, the Congress continues to support Ukraine both in
financial and military terms.
Thus, cooperation between the United States and Ukraine
is growing every year, in particular, political relations are based
on mutual trust and development. The United States plays the role
of a strict mentor: they are pushing the country to progress,
implementing the necessary reforms, and understanding their
place and significance in the political arena, with their help and
demands to the Ukrainian government.
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Monastyrskyi M. A.
ADVANTAGES OF THE USAGE BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY BY THE BANKS OF UKRAINE
Впровадження новітніх технологій в роботу фінансових інститутів є ключовою умовою їх ефективного функціонування в сучасних ринкових умовах. Завданням цих
інститутів в рамках виконання їх основних функцій є забезпечення безпеки та цілісності фінансової інформації, та приватних даних своїх клієнтів, а також забезпечення виконання
безперебійного та захищеного потоку транзакцій.
Поява технології Blockchain докорінно змінила уяву
про захищені бази даних та практично унеможливила здійснення шахрайських дій всередині фінансових інститутів.
Така технологія володіє наступними властивостями, що безумовно ілюструє переваги при її інтеграції у банківську систему:
1.
Захищеність. Завдяки криптографічному шифруванню та хешуванню даних, можливість перехоплення транзакцій їх підробка чи викрадення приватних даних
користувачів є практично неможливими.
2.
Швидкість здійснення транзакцій та забезпечення
безперебійного процесу обробки транзакцій. Система автоматично опрацьовує будь які грошові перекази.
3.
Неможливість здійснення несанкціонованих змін
в роботі системи. Будь які зміни в системі здійснюються
© Монастирський М.А., 2018
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лише при наявності необхідного числа підтверджень самої
системи.
4.
Децентралізованість. Завдяки тому, що система
складається із багатьох комп’ютерів, які розміщені географічно в різних місцях, такий випадок як втрата інформації
є практично неможливим.

Рис. 1 Схема здійснення транзакції в мережі
Blockchain
При здійсненні переказу певної суми коштів з одного
рахунку на інший мережа формує інформацію про транзакцію в певний блок, який є криптографічно захищеним. Після
формування блоку із декількох транзакцій, він відправляється на перевірку учасникам системи. Якщо помилок не виявлено, то кожен учасник записує блок в свій реєстр. І за
допомогою складних математичних алгоритмів ставить його
в ланцюг з іншими блоками, які були сформовані швидше,
після чого отримувачу перераховуються кошти. (Див. рис. 1)
Іноземні банки вже мають багатий досвід у використанні криптовалют для проведедення швидких та захищених
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транзакцій. Першими банками, які інтегрували у свою діяльність технологію криптовалют стали банки США та Німеччини. З 2013 року вони почали використовувати
криптовалюту Ripple для здійснення міжнародних транзакцій [2].
Досвід використання криптовалют для проведення банківських транзакцій зарекомендував себе найкращим чином, завдяки такому нововведенню час транзакції між
банками різних країн скоротився до хвилини, що значно
швидше за використання для цього системи SWIFT платежів
[4].
Застосування технології Blockchain у сфері банківництва і надалі розширюється. Так 6 березня 2018 року Національний банк Бразилії заявив про токенізацію бразильського
реала і анонсував початок проведення кредитування за допомогою криптовалюти, ціна якої 1 реал. Згідно заяви керівництва банку, такий концептуально новий підхід до видачі
кредитів дозволить відслідковувати де, коли і на що були витрачені позичені кошти. Такий підхід дозволить в майбутньому уникати багатьох проблем, пов’язаних з
неповерненням кредитів, їх використанням, корупційними
схемами тощо [5].
У Blockchain є ще одна потенційна сфера застосування,
яку сьогодні активно обговорюють на міжнародних конференціях: створення національної криптовалюти. Відразу кілька
країн світу розробляють проекти по їх запуску. Серед них
найдалі просунулася Венесуела, яка к 2018 запустила свою
національну криптовалюту El Petro на базі Blockchain NEM
[6].
Також далеко у цьому питанні просунувся Банк Англії,
який вже розглядає різні сценарії з управління монетарною
політикою на основі технології Blockchain. Вивчають
Blockchain і можливості національної криптовалюти і в НБУ
[1].
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Для вирішення ключових проблем діяльності українського банківського сектору, доцільно використати вже здобутий досвід іноземних банків з інтеграції Blockchainтехнології у власну роботу.
З аналізу результатів використання Blockchain іноземними банками, можна було б очікувати значного збільшення
ефективності роботи вітчизняної банківської системи, збільшення надійності її роботи, унеможливлення здійснювати
шахрайські маніпуляції з банківськими рахунками. Такі підходи в свою чергу дозволять не тільки збільшити рівень довіри до банків з боку громадян, але і дадуть можливість
українським банкам зайняти конкурентні позиції у світовій
банківській системі.
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INTERNET-INSURANCE IN CONDITIONS OF
GLOBALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE
Глобалізація електронної економіки спричинила помітне зростання обсягів страхової продукції та змінила уявлення про межі використання та технології ведення
страхового бізнесу. За останні роки питома вага обсягу продажів в Інтернет-мережі поступово зростає і досягає рекордних показників, що впливає на прибутки страховиків.
Існують дві системи Інтернет-страхування – offline
(можливість отримати на сайті інформацію про страхові продукти, умови укладання договору, розрахувати розмір страхової премії) та online (можливість розрахунку вартості,
заповнення заявки на страхування, яку можна отримати через кур’єра, проведення оплати через Інтернет, отримати поліс страхування).
Страховики порівняно недавно освоїли продаж страхових полісів через Інтернет. Всесвітній досвіт online-страхування почав розвиватися шість років тому. Сьогодні
електронний продаж у всесвітньому річному обсязі складає
10 млрд дол. США. На долю страхових продуктів припадає
250 млн дол. США. Багато вітчизняних страховиків (СК «Укрсоцстрах», «АСКА», «Кредо-Класік», «ВЕСКО», «Оранта»)
удосконалюють продаж в режимі online, тому що з розвитком
бізнесу повинні шукати нові та маловитратні канали збуту
своїх продуктів.
© Войтович Л.М., 2018
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Хоча в сфері використання Інтернету в страхуванні
спостерігаються певні позитивні тенденції, однак є низка
чинників, які стримують його розвиток. Серед них можна виділити низький рівень доходів страхувальників, незначну питому вагу Інтернет-користувачів в порівнянні з провідними
країнами світу, слабкий рівень фінансової грамотності населення та забезпечення електронних платіжних систем в Україні, недовіру до веб-сайтів і низький рівень страхової
культури населення.
Однак, випробувати всі зручності повноцінного інтернет-страхування в Україні поки неможливо. Основна причина полягає у відсутності чинного законодавства про
електронний цифровий підпис, що не дозволяє страховикам
відправляти клієнту юридично дійсний поліс через Інтернет.У 2003 р. прийнято Закон України «Про електроні документи та електронний документообіг», котрий повинен
придати електронним документам юридичну силу, рівну силі
документів на паперових носіях.
Багато вітчизняних страховиків почали реалізацію
страхових продуктів через Інтернет переважно з 2012 р.
Проте до теперішнього часу залишається багато компаній з
найбільшими обсягами валових страхових премій (Провідна,
КРЕМІНЬ, Арсенал страхування тощо), що не надають послуги Інтернет-страхування. Треба звернути увагу на значно
новий проект «Е-ПОЛІС». Це страховий портал, що насамперед додає зручності при пошуку інформації та представляє
можливість комплексно підійти до вибору страхового продукту та компанії. Серед європейських країн найбільша частка
дистанційних продажів послуг зі страхування життя (через
Інтернет, електронну пошту, call-центри тощо) – в Ірландії
(21%), Нідерландах (11%) та Великій Британії (10%).
Як показали дослідження, проведені Swiss Re, адміністративні витрати з укладання договору страхування каналами дистрибуції прямого збуту при безпосередньому
контакті становлять до 19 дол. США на угоду, при викорис-
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танні телефону – до 8 дол. США на угоду, за допомогою Інтернету – до 0,5 дол. США на угоду (або за іншими підрахунками вартість страхового продукту при придбанні за
допомогою Інтернету знижується в середньому на 20-25%).
Розвиток інтернету суттєво впливає на глобалізацію
страхового простору. Ринки страхування розвинутих країн
перенасичені, і тому очікується, що в найближчі 5 років до
40% премій найбільших страхових компаній буде отримуватися внаслідок операцій на закордонних ринках. Певні
бар’єри національних ринків, які існують, і в основному
направлені на обмеження присутності іноземного виробника
страхових послуг, можуть бути з легкістю подолані за допомогою інтернету. Таким чином, поступове входження до глобального ринку страхування тих країн з перехідною
економікою, які націлені на збереження національного страхового бізнесу, може бути значно ускладнено стрімким розвитком інтернет-технологій західних колег.
Таким чином, розвиток Інтернет-страхування в Україні знаходиться на початковій стадії, що зумовлено низьким
рівнем питомої ваги серед страховиків, які надають послуги
через Інтернет. Для стимулювання розвитку Інтернет-страхування необхідно: вдосконалити нормативно-правову базу,
завоювати довіру серед страхувальників через значно якісну
організацію захисту веб-сайтів, повідомляти клієнтам про
можливість отримання повного комплекту послуг не виходячи з дому чи офісу.
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THE FEATURES OF E-LOGISTIC DEVELOPMENT IN
THE INTERNATIONAL ELECTRONIC BUSINESS
Загальна постановка проблеми. Сучасні тенденції маркетингової бізнес-взаємодії у сфері розвитку інформаційного
суспільства, е-логістики, цифрового маркетингу, е-економіки та економіки знань привертають увагу науковців і практиків до цієї комплексної тематичної проблематики.
Доцільно визначати тенденції розвитку е-логістики в міжнародному електронному бізнесі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізу© Касян С. Я., 2018
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вання основних етапів створення бренду, встановлення характерних відмінностей бренду від торгівельної марки сприяє
посиленню комунікаційної функції бренду, спрямування її у
логістичний простір взаємодії, а отже і зростанню конкурентних переваг суб’єктів господарювання. У цьому зв’язку важливо формувати найбільш доцільні методи аналізу
стратегічних логістичних переваг у бізнесі із застосуванням
телекомунікаційних технологій обробки інформації.
Ірина Решетнікова доходить до висновку, що товар на
міжнародному логістичному ринку є за своєю сутністю промисловою послугою, маркетингове позиціонування якого
здійснюється завдяки специфічному комплексу маркетингу.
Оскільки на такому ринку більшість учасників є одночасно і
споживачами і партнерами, то на ньому доцільно застосовувати концепцію маркетингу партнерських відносин. Науковець слушно пропонує модель впливу комплексу маркетингу
на логістичну систему, яка узгоджує вплив складових маркетинг-міксу (персонал, процес, ціна, продукт, просування, місце, матеріальне посвічення) на постачальників, проміжних і
кінцевих споживачів завдяки узгодженню видів логістичної
діяльності [2, с. 68, 69]. Ми вважаємо, що у міжнародному
електронному бізнесі мають формуватися належні атрибути
логістичних послуг на базі їх віртуальної інформаційної підтримки.
О. С. Шумська досліджує поведінку неокласичної функції, зазначаючи про вплив на збільшення випуску продукції
зміни обсягів витрат на певний фактор виробництва при незмінній величині іншого. Ця функція є неперервною і двічі
диференціюється за аргументами факторів капіталу і праці
[3, с. 106]. Вона проводить графічну інтерпретацію динаміки
індексів традиційних факторів виробничої функції, встановлюючи висновок про те, що досліджувана виробнича функція, наділена атрибутами лінійної однорідності, є також
функцією усереднення темпів зміни індексів основних виробничих факторів [3, с. 109]. Дослідниця перевіряє гіпотезу
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про постійний рівень віддачі від масштабів організації виробничих процесів, логаріфмуючи рівняння виробничої функції. Тобто, при встановленні залежності середньої
продуктивності від середньої фондоозброєності з урахуванням зростаючої динаміки робляться висновки про досягнення постійної віддачі капіталу від масштабу [3, с. 116]. Ми
можемо підкреслити про доцільність встановлення сутності
і масштабів зв’язку між обсягами продукційних потоків, що
збуваються, та значеннями і типологією основних виробничих і дистрибуційних факторів у міжнародній е-логістиці.
Окрім того, слід приділяти належну увагу стандартизації й уніфікації бізнес-процесів, технологічних комунікаційних операцій, що підвищить міжнародну економічну і
комунікаційну ефективність управління інформаційними
процесами на підприємствах. У разі створення позитивного
іміджу на основі соціальної відповідальності бізнесу, організації міжнародної логістики, комплексу маркетингових комунікацій
відбувається
підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Організація плідних
і взаємовигідних відносин між підприємством і різними групами світової громадськості сприяє покращенню іміджу підприємства у його соціальному і культурному оточенні.
Сприяє підвищенню конкурентних і міжнародних логістичних переваг підприємств застосування сучасних технологій мерчандайзингу в ході інтеграції комплексу
маркетингових комунікацій та логістичного забезпечення, у
т.ч. у світовому віртуальному інформаційному просторі. Зокрема, доречно ураховувати частоту відвідування покупцями
торгівельного закладу.
Висновки. Отже, сприяє формуванню необхідних складових конкурентоспроможності міжнародного бізнесу досягнення широкого охоплення маркетингової розподільчої
мережі підприємств заходами з е-логістики. Значущою особливістю організації логістики в сфері інформаційного простору є динамічний аспект. У підтримці системи маркетингу
підприємств, що будується на інтегрованому логістичному
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управлінні, слід забезпечувати реалізацію таких функцій, як:
е-контроль, дослідження поведінки цільовиїх аудиторій та
досягнення взаємопорозуміння.
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Kokhan M., Gubina I.
EFFECTIVE DIGITAL MARKETING TOOLS FOR
STARTUPS
The development of a business environment, automation of
processes, digitization of communications has led to radical
changes in the structure of the world economy. Motivated by success and knowledgeable of digital technologies, modern youth
generates many new and extraordinary business ideas. Young
people are ready to take risks for the sake of realizing their own
business. However, the unstoppable digital business environment
carries uncertainty and high levels of chaos. Permanent changes
do not make it possible to predict the long-term development of
the project.
A startup company is an entrepreneurial activity, which is a
fast growing business that is aimed at satisfying the needs of the
market by developing or offering an innovative product, process
or service.
Startups are classified according to several features - for example, on the features of products and the sales market.
Business strategies of domestic start-ups allow them to be
divided into "clones", "dark horses" "and" market invaders ":
- "Successful copies". This group includes numerous domestic projects, which to some extent are clones of foreign ones.
First and foremost, these are social networks. As it turned out,
such copies are very promising.
- "Aggressive aliens". This group combines startups focused on the capture of a segment of the market and the expulsion
© Кохан М. О., Губіна І.В., 2018
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of competing companies from it. The introduction of a product on
the market can be realized at the expense of its exclusive price
advantage.
- "Dark Horses". So you can call startups, the prospects of
which are not clear in view of their innovation. On the one hand,
the creators of these startups are at high risk, trying to promote
them, and on the other hand, if they succeed, they are guaranteed
huge profits.
There are many reasons why a project may not start in time
and go beyond the budget planned:
- Market needs are not defined
- The team is late
- Pursuit of price
- Open Source
One of the ways to avoid the above problems, and at the
same time greatly increase your chances of success is the Lean
Startup methodology.
When using the concept of MVP, the project is divided into
the following stages:
Setting goals / objectives of the project and deep marketing
research. A well-designed task helps to greatly simplify the design, avoiding possible delays in matching requirements.
Visualization of the idea. The design prototype is being developed so that the client and developers have an accurate idea of
which direction to move and what the end product should look
like. A roadmap for a project is a plan that clearly shows what and
when it should be done. This stage takes 2-3 weeks and is often
done at a fixed price.
Project development. For continuous tracking of progress
and getting new versions, the product is developed for two
months with two-week iterations.
So, a lot of startups are promising business flexibility and,
at the same time, insignificant regulation and inadequate learning
makes them attractive to our further research.
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Kovalyuk A.
CRYPTOCURRENCY PAYMENT SYSTEMS
DEVELOPMENT IN UKRAINE
Платіжні системи появилися на світ тоді, коли традиційні способи розрахунку перестали задовольняти потреби
людей. Таким чином, як свого часу, появився загальний еквівалент – гроші, в певний момент часу стало можливо передавати гроші на значні відстані без потреби долати цю відстань.
З розвитком техніки і технології процес передачі грошових
коштів на відстані ставав все простішим для кінцевого споживача та складнішим і більш захищеним з-середини. З 1990х років в платіжних системах застосовують криптографію
(забезпечення конфіденційності інформації), а в 2009 р.
з’явився термін «криптовалюта», який описував сучасну віртуальну валюту, яка є децентралізованою, незалежною від
уряду альтернативою грошам, що емітують ЦБ країн світу і,
відповідно, ними контролюються (контролюється емісія,
обіг та обсяг цих грошей у обігу).
Проте законодавство України досить однозначно ставиться до можливості застосування альтернативних національній грошових одиниць. Зокрема, в ст. 32 Закону України
«Про НБУ» зазначено, що: «Грошовою одиницею України є
гривня… Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу
платежу забороняються» (відповідно до цього ж закону, гро© Ковалюк А. О., 2018
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шовий сурогат - будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з
метою здійснення платежів в господарському обороті, крім
валютних цінностей) [1]. Також ст. 3 Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні» визначає, що
«Гривня як грошова одиниця України (гривня) є єдиним
законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма
фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень
на всій території України для проведення переказів та розрахунків» [2].
В 2014 р. НБУ також дав свій коментар на звернення
громадян України щодо використання криптовалют: «Національний банк України розглядає "віртуальну валюту/криптовалюту" Bitcoin як грошовий сурогат, який не має
забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це протирічить нормам
українського законодавства» [3].
Таке однозначне трактування криптовалют в Україні
ставить під сумнів їх ефективне легальне застосування.
Проте практика показує, що законодавча влада країн часто
реагує на явища, які проникають у повсякденне життя населення. Наприклад, в США, в деяких штатах на локальному
рівні було легалізовано використання криптовалют, зокрема,
в Ню-Йорку місцева влада видає ліцензію на ведення криптовалютного бізнесу.
Все це означає, що розвиток платіжних систем заснованих на застосуванню криптовалют в Україні, на разі, лежить
поза правовим полем. Незважаючи на це в Україні можна
придбати різні товари чи оплатити послуги криптовалютою
(наприклад, тут [4] є значний перелік продавців сфери торгівлі та послуг з якими можна розрахуватися криптовалютою
(біткоіном)).
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Розвиток ринку криптовалютв Україні також сильно
зв’язаний з тим, що в країні є популярним видобування (майнінг) криптовалют. Особи, які мають в розпорядженні отримані таким чином криптовалюти охоче використовують їх на
товарному ринку і ринку послуг країни, а велика волатильність курсу провідних криптовалют – приносить інвестиційний дохід їхнім держателям.
Отже, незважаючи на те що такі грошові сурогати, як
криптовалюти знаходяться поза правовим полем України,
вони є все більш популярними і застосовуваними. Зручність
користування, надійність проведення розрахунків, які гарантуються технологією блокчейну, доступність для кожної людини (через мережу інтернет) – роблять криптовалюту
популярною в Україні так само як і в цілому світі.
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Hryshchuk A.M.
INNOVATIVE TRANSFORMATIONS IN THE
ECONOMICS OF KNOWLEDGE
Побудова економік, в яких знання почали відігравати
роль вирішального фактору економічного зростання та суспільного розвитку, стало головною стратегічною метою у більшості розвинутих країнах світу ще з 60-70-х рр. ХХ ст.
Україна не так давно стала на шлях розвитку економіки
знань, та наявний інтелектуальний, інноваційний потенціал
країни дозволяє їй наблизитись до передових країн та стати
новим гравцем на європейських ринках інтелекту та інновацій.
На сьогодні Україна представлена у кількох міжнародних рейтингах, які оцінюють інноваційний потенціал, технологічну
та
інноваційну
конкурентоспроможність:
Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index), Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg
(Bloomberg Innovation Index), Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index), Індекс Європейського
інноваційного
табло
(Innovation
Union
Scoreboard), Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів (Global Talent Competitiveness Index), Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index).
Останні дані цих світових рейтингів та місце України в
них ( за даними GII 2018 - 43 місце серед 126 країн, група
«процвітаючих» ефективних інноваторів»; за даними ВІІ
© Грищук А.М., 2018
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2017 – 46 місце серед 50 досліджуваних країн; за даними GCI
2017, зокрема субіндексом «Інновації», - 61 місце серед 137
країн, група «економіка, орієнтована на ефективність»; за даними IUS 2017 – 28,9%, група «повільні інноватори»; за даними GTCI 2018 – 61 місце серед 119 країн; за даними NRI
2016 - 64 місце серед 139 країн, група «країни з середнім індексом мережевої готовності») свідчать про те, що формування та реалізація інноваційного потенціалу та
впровадження інновацій в Україні характеризується посередніми показниками. Як правило, такі ресурси інноваційної
діяльності, як людський капітал, освіта, наука отримують відносно вищі оцінки, а фактори політичного характеру, стан
регуляторного середовища та інституційне середовище – стабільно нижчі оцінки.
Важливим аспектом дослідження інноваційних перетворень в національній економіці є й аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств, закладів освіти та науки
як основних суб’єктів цієї діяльності, зокрема щодо фінансування такої діяльності, випуску інноваційної продукції, впровадження нових технологічних процесів тощо у розрізі
стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
що визначені Законом України № 3715-VI від 08.09.2011 р.
на 2011-2021 роки: 1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел
енергії; 2) освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі,
авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; 3)
освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 4) технологічне оновлення та розвиток
агропромислового комплексу; 5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування,
лікування, фармацевтики; 6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього
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природного середовища; 7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки [1].
Аналіз наявного потенціалу інноваційної діяльності
промислових підприємств виявив його зниження за кількістю інноваційно активних підприємств і за обсягами фінансування (за даними Держстату України у 2017 р. інноваційну
діяльність у промисловості провадили 759 підприємств, що
на 9% менше у порівнянні з 2016 р., а обсяг фінансування
інноваційної діяльності зменшився до 9117,54 млн. грн.).
Причиною цього є те, що в Україні на сьогодні не сформовано комплексного механізму стимулювання інноваційної
діяльності, зокрема фінансового забезпечення за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів підприємств та залучення прямих іноземних інвестицій. Також недостатньою є державна
підтримка інноваційної діяльності шляхом задіяння механізму довгострокового банківського кредитування таких підприємств.
Зниження обсягів фінансування промисловими підприємствами інноваційної діяльності у 2017 р. спричинило зниження обсягів реалізованої інноваційної продукції на 42,3%
та кількості впроваджених нових технологічних процесів у
1,9 рази порівняно з 2016 р.
Обсяги фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету закладами вищої освіти, науковими установами, за даними
головних розпорядників бюджетних коштів, зросли як у номінальних обсягах, так і у відсотках до ВВП – з 0,0085% ВВП
у 2016 р. до 0,0094% ВВП у 2017 р. [2, c. 92]. Найбільший
обсяг фінансування (58,4%) спрямовано на технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, найменший (1,9%) – на впровадження нових технологій та
обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики.
Трансфер технологій промисловими підприємствами у
2017 р. знизився. Порівняно з 2015 р. у 2017 р. при значному
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зменшенні кількості придбаних українських технологій, кількість технологій, придбаних за межами України, зросла
майже в 2 рази. Трансфер створених за бюджетні кошти технологій за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності у 2017 р. зріс. Обсяг надходжень від
передання технологій становив 79232,75 тис. грн., що на
15,6% більше порівняно з 2016 р. [2, c. 93].
Результати трансферу технологій свідчать про активізацію цього процесу у сфері наноматеріалів та нанотехнологій, медицини, охорони природного середовища з
одночасним його зниженням у сфері енергетики та транспорту та зменшенням традиційного зростання показників з одночасним збереженням лідерства у сфері АПК. Відбувається
й суттєва активізація трансферу технологій на внутрішньому
ринку та підвищення попиту на інноваційні технології, помітна активізація передання технологій за кількістю на зовнішньому ринку, але конкурентоспроможність вітчизняної
продукції ще недостатня для її реалізації на зовнішньому ринку за високою вартістю.
Отже, проведений аналіз дозволяє зробити такий висновок щодо результативності інноваційної діяльності: вітчизняні промислові підприємства ще не є активними
учасниками інноваційного процесу; заклади вищої освіти та
наукові установи підвищують свою інноваційну активність,
залучають все більше коштів і отримують більш суттєві результати від такої діяльності.
Література:
1. Закон України від 08.09.2011 р «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.
2. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка /
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Інформаційно-комунікаційні послуги в логістичній діяльності підприємств слугують основою для взаємозв’язку
між продавцем та споживачем послуг або товарів. З розвитком комп’ютерних технологій та Всесвітньої мережі Internet
дедалі частіше зустрічаються сервіси, які надзвичайно допомагають в роботі структурних підрозділів з логістики на фірмах та підприємствах. Автоматизація продажу товарів
повсякденного вжитку відбувається з використанням та створенням зручного в користування, без великої кількості зайвої
інформації, простого інтерфейсу. Різноманітні боти в мобільних додатках дозволяють швидко та зручно робити замовлення безпосередньо від виробника до споживача та
отримувати його за допомогою сервісу «від дверей до дверей». Логістичне забезпечення такими видами мобільних додатків зі зручним для користувача інтерфейсом максимально
полегшують задачі клієнта з покупки чи навіть продажу товарів чи послуг.
Ще одним з елементів інформаційно-комунікаційних
послуг в логістиці слугує ефективна діяльність з використанням Internet технологій, різних програмних продуктів та засобів електронного контролю за діяльністю підприємства та
виконанням відповідних замовлень. Активно вводяться в
процес діяльності логістичних фірм різного роду додатки у
© Качуровський С.В., 2018
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мессенджерах, які використовуються в зручному форматі
між продавцем та споживачем. Мессенджери поступово функціонують в режимі sms-оповіщення, а дзвінки відходять на
другий план. Це відбувається задля того, щоб клієнт отримував оповіщення без відволікання його від основного виду діяльності.
На сьогодні, інформаційні технології та мобільні пристрої вирішують надзвичайно велике коло завдань, яке ще
десятиліття тому займало б в рази більше часу. Ринок таких
послуг активно розвивається, тому все більше і більше створюється організацій з надання такого виду сервісу. Створення комп’ютерних програм для персональних комп’ютерів
та для мобільних пристроїв виводе логістичне управління діяльністю на якісно новий рівень функціонування.
Література:
1. Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-комунікаційні
технології в навчальному процесі / Навчальний посібник. –
Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. – 220 с.
2. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в організації наукових, науково-просвітницьких та культурно-масових
заходів
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Розвиток комунальної інфраструктури регіонів України та надто гірських територій залишається на низькому рівні. Низький рівень розвитку інфраструктури є однією з
причин слабкої ділової економічної активності у гірських регіонах. Так, до прикладу перешкодами підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу
гірських районів західних регіонів України є незадовільна
якість фінансової, транспортної, комунікаційно-інформаційної інфраструктури та проблеми транспортної доступності
туристично-рекреаційних та історико-культурних об’єктів.
Гірські території залишаються найменш привабливими для
іноземних інвесторів – при середньому показнику Львівської
області близько 500 дол США прямих іноземних інвестицій
на душу населення, в гірських районах цей показник в середньому складає 15 дол США – від 1 дол США в Турківському
районі до 40 дол США в Дрогобицькому [1]. Показники економічного розвитку гірських територій у декілька разів поступаються середнім по регіонах, до яких вони входять. Це
зумовлено складними умовами господарювання в гірських
місцевостях, звуженою секторально-галузевою структурою
економіки, низьким розвитком транспортної та інженерної
інфраструктури. Значною мірою таке становище є наслідком
© Мищишин І. Р., 2018
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відсутності дійових інструментів з надання державної підтримки розвитку господарства в гірських регіонах[2].
Таким чином, напрямком підвищення інвестиційної
привабливості гірських територій є вирішення регіональних
інфраструктурних питань. Першочерговим кроком у цьому
має стати реалізація ґрунтовної та адекватної програми розвитку комунальної інфраструктури у транскордонному регіоні та гірських територіях. В рамках цієї програми необхідно
вирішити питання формування інституційного і фінансового
середовища розвитку інфраструктурного розвитку цих регіонів.
Прикладом такої програми може бути Стратегія розвитку гірських територій Львівської області на 2018-2022 роки,
яка передбачає значні фінансові витрати і заходи з покращення дорожнього покриття та розбудови автошляхів, покращення дорожньої інфраструктури загалом. Це мало б
забезпечити зростання туристичної і інвестиційної привабливості регіону. Водночас таким важливим і проблемним питанням цього регіону, як газо-, водо-постачання,
водовідведення, управління відходами, на нашу думку, приділено і передбачено недостатньо уваги та реальних заходів і
фінансових витрат. В умовах децентралізації, частина
обов’язків з врегулювання питань комунальної інфраструктури покладається на територіальні громади.
Однак через низьку економічну активність у цих регіонах місцеве самоврядування немає фінансової змоги вирішити самостійно вирішити ці питання. З огляду на це,
актуальності набуває досвід Польщі у розвитку комунальної
інфраструктури у гірських регіонах. Територіальні громади
Польщі для вирішення інфраструктурних питань можуть розраховувати на спеціальні програми фінансування чи співфінансування, що функціонують за кошти Європейського
союзу. Така фінансова можливість сприяла стрімкому і суттєвому покращенню інфраструктури польських гірських територій. З врахуванням особливостей економічного розвитку
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у гірських регіонах України, вважаємо, доцільним є створення центрального фінансового фонду, на кошти якого могли б розраховувати органи місцевого самоврядування
гірських територій України для вирішення питань з водо,газо-постачання. водовідведення, покращення екологічної
ситуації, зокрема управління відходами.
Таким чином, розвиток гірських територій потребує не
лише нормативно-правого регулювання, декларованих заходів щодо покращення інвестиційного клімату та ділової активності, але і реальних заходів і фінансових витрат для
формування однієї з основ такого розвитку – соціальної і комунальної інфраструктури.
Література:
1. Стратегія розвитку гірських територій Львівської області на
2018-2022 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stsrrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/ 11/Strategiya-rozvytku-girs'kyh- terytoriy-1.pdf
2. Кравців В.С. Концептуальні принципи розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат /
В. С. Кравців, П. В. Жук // Економіка України. - 2013. - № 1. - С.
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Розвиток національних економічних систем і становлення та утвердження в них цивілізованих норм функціонування стали запорукою їх інтеграції до глобальних
фінансових ринків. При цьому адаптація фінансових систем
локальних економік до світових інтеграційних процесів вимагає врахування закономірностей і тенденцій їх розвитку як
самостійних об’єктів так і складових глобальної фінансовоекономічної системи. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що активізація інтеграційних процесів у
різноманітних напрямках суспільного розвитку призводить
до зростання виробництва та розширення ринків товарів, послуг і капіталів на регіональному та глобальному рівні. Участь в інтеграційних процесах потребує проведення
досконалого науково обґрунтованого системного аналізу сучасних тенденцій розвитку світового глобального господарювання та його фінансового середовища і особливо оцінки
ефективності майбутніх змін. Результати такого аналізу повинні з’ясувати ризики функціонування сучасної економіки
України та світової економіки загалом.
Глобалізаційні процеси в кінці минулого сторіччя значно посилили конкуренцію, що суттєво ускладнило можливості країн з неусталеними економіками домогтися
ефективного зростання без участі в світових інтеграційних
© Вовк Н.Р., 2018
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процесах. З огляду на це, багато таких країн в основу своїх
програм економічних реформ поклали інтеграцію до міжнародної торговельної системи. Ці процеси відбувалися не
тільки через різноманітні міждержавні переговори в рамках
СОТ, але й через швидку власну лібералізацію торговельних
процесів. У багатьох країнах ці процеси супроводжувалися
відкриттям власного фінансового сектора та лібералізацією
режиму операцій з капіталом. Однак, така стратегія не завжди сприяла країнам у реалізації ефективної взаємодії в
сфері міжнародних фінансів та вирішенні проблем з внутрішнім нагромадженням капіталу й ростом експорту. Комплексний аналіз міжнародних торгівельних процесів призвів до
розуміння, що для просування власних економічних інтересів країнам не варто обмежуватися вузькими фінансовими інтересами, а рішення повинні ґрунтуватися на розумінні
значного і довгострокового впливу інтеграційних процесів
на розвиток реальних секторів для всіх країн, що беруть участь у цих процесах.
Через відсутність науково обґрунтованих реформ міжнародної фінансової системи розширене регіональне співробітництво у фінансових питаннях, що поглиблюється, може
мати провідне значення для забезпечення більшої стійкості
міжнародної фінансової та торговельної систем [1].
У країнах, що домоглися успіхів на шляху економічного та, як наслідок і політичного розвитку, з’явились умови
для створення інститутів, що забезпечують стабільну основу
для економічної діяльності та є достатньо мобільними у виборі ефективних і допустимих варіантів досягнення поставленої мети, пом’якшуючи ризиковий характер розвитку.
Глобалізаційні процеси у світовій економіці утверджують тенденцію до більшої взаємозалежності економічних систем країн, особливо тих що розвиваються, через виникнення
умов та проблем багато з яких неможливо вирішити виключно на рівні національних економік. Такі ситуації створюють
необхідність пошуку варіантів адаптації регіональних інститутів до умов, що склалися [2].
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Часто регіональне співробітництво країн з неусталеними економіками виходить далеко за рамки узгоджених загальних позицій в питаннях зовнішньої політики. Це може
стосуватися найперше забезпечення суспільних благ на регіональній основі. Але створює передумови для необхідності
розробки потрібного рівня компетентності, легітимності й
довіри у процесах регіонального співробітництва.
Регіональне грошово-кредитне й фінансове співробітництво є фактично виразником адаптації національних економік до процесів фінансової глобалізації. Слід взяти до
уваги, що розвиток багатьох країн більшою мірою реалізувався під впливом глобалізації фінансів, затребуваних розширенням світової торгівлі.
Нестійкість потоків приватного міжнародного капіталу
й особливо спекулятивних короткотермінових потоків призводить до нестабільності міжнародних фінансових ринків.
Це засвідчує, що фінансові кризи рідко обмежуються кордонами окремих країн. У випадках, коли ставиться завдання
уникнення несприятливих наслідків для торгівлі та забезпечення повноцінного функціонування загального ринку, не існує реальної альтернативи введенню відповідного режиму
регулювання на фінансовому ринку і найперше через стимулювання розвитку процесів регіональної економічної інтеграції.
Слід також звернути увагу і на те, що процеси регіональної економічної інтеграції розглядаються країнами як засіб
захисту від негативних наслідків глобалізації, серед яких є,
наприклад, нерівномірність економічного розвитку, збурення у фінансовій системі, посилення впливів зовнішніх факторів на національні економіки.
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В сучасному світі будь-який підприємець повинен володіти управлінськими навичками. Топ-менеджери сьогодні
намагаються вирішувати не лише короткострокові, а й далекоглядні завдання, щоб раціонально використовувати наявні
ресурси. На даний момент для пошуку і прийняття таких рішень існує багато різноманітних методів. Однак є бізнеспроцеси, які супроводжуються значною невизначеністю.
Вони потребують складніших механізмів для того, щоб ефективно розподілити ресурси та досягти встановленої мети.
Одним із таких методів є метод PERT. Він широко використовується в плануванні та у реалізації проектів з точки зору
контролю за ефективністю витрат часу на їх реалізацію [1].
Також даний метод активно застосовується у виробничому
менеджменті, який підвищує його ефективність через забезпечення необхідного рівня прибутковості у певному виді бізнесу [2].
Варто зазначити, що планування виконання складних
стратегічних комплексних робіт – одна із найпоширеніших
управлінських ситуацій, які необхідно вирішувати управлінцям середньої й вищої ланки галузевих підприємств.
Управління проектом передбачає чотири етапи:
1) опис проекту;
2) створення діаграми мережі;
3) розрахунок орієнтованого часу його завершення;
© Вовк В.М., Андріюк А.-Т.В., Рудницька Я.І., 2018
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4) моніторинг реалізації проекту.
Останнім етапом є побудова графіку реалізації проекту.
Він супроводжується знаходженням такої інформації як загальний час, необхідний для завершення проекту та поділ робіт на критичні та некритичні.
Отож сіткове планування, яке розглядається через призму методу PERT передбачає спрощення ситуаційних проблем, що не вступає у протиріччя з методологією вироблення
управлінських рішень, а є одним із найважливіших її принципів.
Нами пропонується вдосконалення методу PERT для
оптимізації використання виробничих ресурсів у будівництві
[3], що грунтуется на мережевій діаграмі і яке може допомогти менеджеру контролювати реалізацію проекту з точки
зору оптимізації використання виробничих ресурсів на кожному етапі його створення.
Прикладом використання методу є застосування його
для оптимізації часу та витрат у виробничому будівельному
проекті. Для цього нами виконувалися наступні завдання:
1) визначити роботи, необхідні для завершення проекту;
2) визначити залежності між певними видами робіт;
3) узагальнити оцінку вартості та витрат часу кожної
роботи;
4) створити мережу, що відображає залежності та важливість кожної з робіт;
5) розробити графік проекту за допомогою спеціальних
розрахунків методу PERT.
Розглядається певна кількість будівельних об’єктів із певним складом будівельно-монтажних робіт, технологічна послідовність виконання яких характеризується відповідними
сітковими графами. Ставилось завдання визначити календарний план виконання комплексу робіт, при якому не будуть порушуватися директивні строки реалізації проекту і витрати
будуть мінімальними. У будівельному виробництві такі задачі
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мають характер багатосіткового календарного планування раціонального розподілу ресурсів.
Для відшукання розв’язку поданої задачі, пропонується
алгоритм, який ґрунтується на імітаційному моделюванні виробничого процесу. На кожному етапі обчислювального процесу розв’язується відповідна оптимізаційна задача. Під час
розв’язання, наприклад, задачі транспортного типу з фіксованими доплатами, визначаються оптимальні закріплення виконавців за роботами. Критерієм цього закріплення є
величина сумарних витрат на виконання будівельних робіт.
Технологічна послідовність проведення робіт подається
відповідним сітковим графіком. Використовуючи поетапні
розрахунки, складається календарний план робіт виконавцями на будівельних об’єктах.
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