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INFLUENCE OF LABOUR MIGRATION  
ON THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary. The article describes the nature of labor migration and its impact on Ukraine’s economic development. 
Migration processes are considered in the context of Ukraine’s participation in European and world migration as one 
of the important factors in the formation of the national migration policy of the state.

Key words: labour migration, donors of labour force, labor mobility, employment, migration policy.

In the recent decades, Ukraine has been the scene of 
active migration processes. As shown in an assess‑

ment by The World Bank, it is among the five largest 
suppliers of migrants in the world, preceded only by 
Mexico, India, China and Russia [1]. According to the 
United Nations Organization, migration is inevitable 
and potentially a beneficial component of modern life 
in each country or region of the world. Some experts 
and researchers call Ukraine one of the largest donors 
of labour in Europe. According to the recent labour 
migration research, 1.2 million Ukrainian citizens are 
working abroad. However, an analysis of data from the 
European Union and Russia indicates that this estimate 
is too low. The number of Ukrainian migrant workers 
abroad is closer to 1.5–2 million, which is 6.8–9.1% of 
the economically active population of Ukraine [2].

The issues of labor migration in recent years is the 
focus of both domestic and foreign researchers. Patri‑
otic school of research migration based on cooperation 
of Ukrainian, Russian, Byelorussian, Baltic and Polish 
scientists. Among the representatives of foreign coun‑
tries that have had a positive impact on it, we must call 
Bourdieu (France), A. Vishnevsky (Russia), Zaslavskaya 
(Russia), D. Turner (USA), A. Jagielski (Poland). For 
example, T. Zaslavsky in the early 70‑ies of XX century, 
explored the causes and consequences of labor migra‑
tion from the village [3]. Today in Russia the problems 
of labor mobility engaged Abramov, N. Mkrtchyan, 
A. Reznikov. In Ukraine, the study of various aspects of 
labor migration presents V. Volodko, B. Gerasimenko, 
O. Rogozhin, M. Romaniuk, W. Sadova.

Labour migration is a complex socio‑economic process 
defined by various objective and subjective factors, i. a. 
climatic, demographic, ethnic, social and economic ones; 
it is influenced the most by the two latter ones. With this 
in mind, researchers have identified two main functions 
of migration: a social and an economic function. The 

social function of migration consists in the efforts of 
migrants to meet income needs by changing place of 
residence, through professional growth as well as im‑
proved working conditions and living standards, while 
the economic one — in providing a certain level of labour 
mobility, territorial redistribution and a quantity/quality 
match between demand and supply of labour and skills of 
different profiles in different areas [4]. The main source 
of data on labour migration in Ukraine are two large‑scale 
household surveys, the first of which was held in 2008 
by the State Statistics Service of Ukraine in cooperation 
with the Ukrainian Center for Social Reforms, the ‘Open 
Ukraine’ Fund, The World Bank and the International 
Organization for Migration [5], and the second — in 
2012, by the European Union and the International Labor 
Organization, as a part of the ‘Effective Governance of 
Labor Migration and Its Skills Dimensions’ project [2].

The analysis of the data shows that the main migra‑
tion destinations are the European Union and Russia. 
51% of the migrant workers (602,500) were working 
or looking for work in the EU (mainly in Poland, Italy 
and the Czech Republic), and 43.2% (511,000) — in 
Russia (Table 1).

Table 1
The main directions of labour migration  

from Ukraine

Country
Number of 

Ukrainian la-
bour migrants

Percentage in the 
total number of 

immigrants

Total 1,181,600 100.0

EU 602,500 51.0

Poland 168,400 14.3

Italy 156,000 13.2

Czech Republic 153,000 12.9

Spain 52,600 4.5
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Germany 27,800 2.4

Hungary 23,000 1.9

Portugal 21,700 1.8

Russia 511,000 43.2

Belarus 21,500 1.8

Other 46,600 4.0

Source: constructed by the author based on [2].

Men prevail among the migrants, amounting to 
two thirds of the migrant workers and to 4.8% of the 
total number of men aged 15 to 70; female migrant 
workers amount to 2.2% of the women from the same 
age group. Also, rural population is more involved in 
labour migration than urban population (6.3% and 
2.2%, respectively) [2]. Table 2 illustrates the educa‑
tion level of Ukrainian labour migrants.

Table 2
Educational level of migrant workers from Ukraine

Educational level

Percentage 
in the total 
number of 
migrants

University degree 15

Basic higher or incomplete higher education 15

Secondary education 65

Primary or incomplete secondary education 5

Source: constructed by the author based on [2].

Undoubtedly, only a small number of workers are 
able to find jobs that match their skill level; the vast 
majority of them perform low‑skilled jobs regardless 
of their education level. Table 3 shows the main em‑
ployment areas of Ukrainian migrants.

Table 3
Main employment areas of Ukrainian  

migrant workers

Employment area % Country

Construction industry 46 Russia
Italy
Czech Republic
Spain

Homecare 18 Italy
Spain

Agricultural sector 11 Poland

Wholesale and retail 9 Russia
Poland

Industry 4 Poland
Czech Republic

Transport 4 Russia
Poland

Hotel and restaurant sec‑
tor

4 Czech Republic
Italy

Other 4 Germany
Portugal

Source: constructed by the author based on [2].

According to statistics, which led demographers to 
work abroad in the last 20 years, emigrated from 7 to 
15% of the economically active citizens. A certain per‑
centage of them “donkey” abroad permanently, the other 
part — continues to work and believes that they return 
to Ukraine with better economic opportunities. The 
largest part of the Ukrainians goes abroad for seasonal 
work to survive. Significantly changed the situation 
with the geography of labor migration: more and more 
Ukrainians prefer to work in the EU and also they are 
ready to leave the European continent. In turn, tradi‑
tionally the largest market of labor migration in Russia 
is gradually declining, while the Ukrainians are still the 
most earned money transferred from this country [6].

Among the Ukrainians increased percentage of those 
who has no illusions and hopes for improvement in the 
economic climate in the country over the past 2 years. 
According to sociologists, the dynamics are added not 
only news from the front in the Donbass, the political 
crisis and corruption scandals, but it is clear to everyone 
the reality of life. The devaluation of the hryvnia, lower 
confidence in the banking system, unemployment, rising 
prices and tariffs, the problems in the health sector, 
the lack of sane social policy and pension reform — all 
of these factors together affect all citizens, but make 
really think about their existence. However, talking 
about the search for a better life, only a small part is able 
to realize their plans. Thus, according to data from the 
Gorshenin Institute, more than 40% of the economically 
active Ukrainians aged 18 to 29 years old are ready to 
leave Ukraine for more gainful employment and career 
prospects. According to a survey of GFK Ukraine, 8% 
of Ukrainian citizens (which is about 3 million people) 
in the near future plan to build labor migration abroad. 
For example, five years ago the number was less than 
half — 1.2 million Ukrainians. By the way, leaving 
only one of eight of those who intend to work abroad.

So, the impact of labour migration on Ukraine’s 
economic development is ambiguous. On the one hand, 
the additional money flowing into the country con‑
tributes to poverty reduction, stimulates the domestic 
production and supports the balance of payments; on 
the other hand, the outflow of workers abroad reduces 
the supply of the domestic labour market and creates 
risks for the stability of the social security system. 
In addition, migration leads to the loss of skills, as 
highly‑ trained people perform mainly unskilled work 
abroad. The main ways of solving these problems in‑
clude the creation of new jobs, enhanced labour re‑
muneration, limitation of the shadow economy and 
shadow employment, civilized forms of leaving abroad 
for work, prevention of human trafficking, continuous 
analysis of the scale of illegal labour migration from 
Ukraine and carrying out measures to prevent this 
phenomenon. Of particular importance is the signing of 
the relevant international agreements and improving 
existing legislation regarding licensing of firms for 
employment abroad.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГА

ОСОБЕННОСТИ ОБОРОТА ИНФОРМАЦИИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГА

FEATURES OF TURNOVER OF INFORMATION AS ECONOMIC GOOD

Анотація. В статті розглядається інформація як економічне благо, особливі властивості якого обумовлюють специ-
фіку його обігу на інформаційному ринку. Досліджуються питання принципів встановлення ринкової ціни інформації та 
організаційно-правового забезпечення купівлі-продажу інформаційного блага.

Ключові слова: інформація, інформаційне благо, економічне благо, інформаційний ринок, обіг, споживча вартість, 
відчуження.

Аннотация. В статье рассматривается информация как экономическое благо, особенные свойства которого обу-
словливают специфику его оборота на информационном рынке. Исследуются вопросы принципов установления рыноч-
ной цены информации и организационно-правового обеспечения купли-продажи информационного блага.

Ключевые слова: информация, информационное благо, экономическое благо, информационный рынок, оборот, 
потребительская стоимость, отчуждение.

Summary. The article examines the study of information as an economic good, the special properties of which determine 
the specificity of its turnover in the information market. Questions of principles of an establishment of the market price of the 
information and organizational-legal maintenance of purchase and sale of the information goods are investigated.

Key words: Information, information good, economic good, information market, turnover, consumer value, alienation.

Постановка проблеми. В останні десятиріччя 
посилення постіндустріальних тенденцій ево‑

люції суспільства під впливом НТР та прискоре‑
ного розвитку інформаційних технологій, зростає 
роль інформації в якісній динаміці економіки. Ін‑
форматизація впливає на зміни соціального сере‑
довища, підвищує готовність економічних суб’єк‑
тів та інститутів до нововведень.

Одним з таких інститутів є інформаційний ри‑
нок. Але він суттєво відрізняється від будь якого 
товарного ринку тому що його об’єктом виступає 
специфічне економічне благо — благо інформаційне. 
Дослідження особливостей обігу на інформаційному 
ринку необхідне у зв’язку з різноманіттям сучасної 

економічної реальності та залученням інформації 
до теоретичного аналізу.

Аналіз досліджень і публікацій. З розробкою 
інформаційної теорії пов’язані імена Н. Вінера, 
К. Шенона, Р. Хартли. Дослідження Д. Бела, Д. Гєл‑
брейта, Д. Діксона, М. Пората, О. Тофлера та ін. 
присвячені концепціям інформативної революції, 
постіндустріального та інформаційного суспільства.

Теоретичні аспекти економіки інформації, не‑
визначеності ринкового середовища розглядаються 
в працях Б. Грінвальда, Ф. Найта, Дж. Стіглера, 
Ф. Хайєка та ін. Серед українських вчених слід 
виділити праці Єжової Л. Ф., Марущука А. І., Петра‑
кової С. І. та ін.
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Ціль статті. Визначити специфіку інформаційного 
товару (послуги) та особливості її обігу на інформа‑
ційному ринку.

Виклад основного матеріалу. Термін інформа‑
ція впроваджується в економічну теорію в середи‑
ні ХХ ст. разом із розробкою інформаційної теорії 
Р. Хартлі, К. Шенноном та Н. Вінером.

Звісно до цього моменту поняття інформації існу‑
вало, але в різних галузях воно розумілося по‑своє‑
му. Так, наприклад, в інженерії вона трактувалася 
як повідомлення, що передаються у вигляді послі‑
довних знаків та сигналів; у фізиці — як певна влас‑
тивість матерії; в кібернетиці — це саме та частина 
знань, яка використовується для активної дії з метою 
збереження та розвитку системи; в документалісти‑
ці — це все те, що будь яким засобом зафіксоване 
у вигляді документів і так на далі. Тобто в різних 
визначеннях робиться акцент на різних рисах або 
різній ролі інформації, залежно від кожного кон‑
кретного випадку, кожної галузі.

Спочатку в економічній теорії інформація визна‑
чається як певна вірогідність виникнення події або 
результат вибору із набору можливих альтернатив.

Інформація визначається насамперед як реаль‑
ність, яка несе в собі характерні ознаки предметів та 
явищ природи, які проявляються у просторі і часі. 
Простір є форма буття матерії, яка характеризує її 
протяжність, структурність, співіснування та вза‑
ємодію елементів. Час — це форма буття матерії, 
яка виражає тривалість її існування, послідовність 
зміни станів в зміні та розвитку всіх матеріальних 
систем [7, с. 11].

В сучасній економіці інформація має прояв в різ‑
них іпостасях, що мають певну специфіку, тому 
з точки зору економічної теорії необхідно розши‑
рювати тлумачення цього терміну.

Коли інформація задовольняє потребі економіч‑
ного суб’єкта, вона набуває форму економічного 
блага. Тобто в розумінні терміну «благо» визначним 
є здатність об’єкта споживання приносити певне 
задоволення.

Так, представник австрійської школи маржи‑
налізму К. Менгер визначає наступні умови, що 
характеризують поняття «благо»:

 – існування потреби;
 – наявність корисних властивостей;
 – осмислення індивідом цих корисних властивос‑

тей;
 – можливість розпорядитися даною річчю (послу‑

гою) [1, с. 43].
Як і інші економічні блага, інформація може 

бути віднесена до прямих та непрямих, нинішніх 
та майбутніх, довгострокових та недовгострокових 
благ. Так, інформація може бути представлена як 
споживче благо, що має корисність для кінцевого 
споживача, а також в формі інформаційного ресурсу 
здатного приймати участь у процесі виробництва та 
впливати на його кінцевий результат.

Важливо підкреслити, що економічні блага оці‑
нюються в економічній теорій з позиції рідкості, бо 
вибір завжди здійснюється в умовах обмеженості 
ресурсів.

Оцінка інформаційного блага з позиції рідкості 
специфічна. З одного боку, воно невичерпне, тому що 
не зникає зі споживанням, а з іншого — у кожного 
відокремленого користувача в певний момент часу 
наявність інформації завжди обмежена.

Обмеженість також пов’язана з можливістю 
людини сприйняти та обробити інформацію. Різні 
користувачі будуть мати різні економічні ефекті від 
використання однакової інформації, тому її спожи‑
вання потребує певних особистих зусиль

Корисність інформаційного блага, як і будь‑якого 
іншого, є категорією суб’єктивною. Тобто, одне і теж 
саме благо може мати різну корисність для різних 
економічних суб’єктів. Це обумовлено різними по‑
требами. Для оцінки корисності інформаційного 
блага важливо також враховувати можливість ін‑
формаційного сприйняття та структуру накопи‑
чених індивідом знань, що залежить як від персо‑
нальних якостей користувача, так і від загального 
рівня суспільного розвитку. Такім чином, якщо 
об’єм інформації перевищує можливості людини 
та не узгоджується з існуючою системою знань, це 
призводить до скорочення її корисності.

Специфіка природи корисності інформаційного 
блага має прояв ще й в тому, що разом зі споживан‑
ням вона не зменшується, а може навіть збільшува‑
тися. Тобто вона скоріше має прояв як довгострокове 
явище, хоча є і рідкі прояви короткостроковості 
(наприклад, неможливість ще раз послухати наживо 
улюблену пісню). В звичайному ж продукті (еконо‑
мічному блазі) його корисність визначається його 
матеріальною сутністю і споживання несе з собою 
зміни в фізичному існуванні блага.

Тому зменшення корисності інформаційного 
блага при подальшому застосуванні пов’язане не 
з його кількістю або інтенсивністю використання 
і не з часом, а зі змінами в сприйнятті або з появою 
нової інформації, що доповнює або заперечує стару.

Специфічність формування попиту на інфор‑
маційне благо полягає ще й в тому, що практично 
неможливо здійснити контроль за якістю. К. Ерроу 
відмічає її існування на основі інформаційного па‑
радоксу, що сформулював Дж. Ходжсон: «до тих 
пір, доки покупець на володіє інформацією, він не 
знає, яка її цінність, але потім він купує її по суті 
безкоштовно» [8, p. 616]. Дійсно, істинна цінність, 
корисність інформаційного блага стає відомою по‑
купцю тоді, коли він цією інформацією вже володіє. 
Якщо нам вже відомо те, що ми збираємося купити, 
то потреба в такий купівлі відпадає.

Це означає, що ринковий механізм не завжди 
здатний ефективно працювати в розподілі ресурсів, 
пов’язаних з інформаційними благами. Для існу‑
вання попиту повинна існувати достатня ступень 
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впевненості споживача, в тому що інформаційне 
благо виправдовує свою ціну.

При аналізу обігу інформації виникає проблема її 
невідчуженості, оскільки при купівлі‑продажу вона 
не зникає у виробника. Фактично, в результаті обмі‑
ну або продажу інформація залишається у виробника 
і може змінити індивідуальну форму володіння на 
суспільну. Засобом, що вирішує це питання є право. 
Окрім існування традиційних інститутів власності, 
що забезпечують права власності та вирішують усі 
питання, пов’язані зі зміною власника, при реаліза‑
ції права власності на інформаційне благо необхідна 
ще і наявність неконтрактних елементів (наприклад, 
довіра, порядність, шпіонаж, крадіжка або будь‑яке 
свідоме порушення формальних правил).

В процеси інформатизації суспільного життя, 
перетворення інформації на важливий ресурс розвит‑
ку, формування нового змісту праці, зміни природи 
цінності відбуваються перетворення і в інституті 
власності, де об’єктом стають не тільки видимі речі, 
але й інформація і знання.

Забезпечення прав виробника на інформаційний 
продукт як об’єкт власності є одним з обов’язкових 
умов функціонування інформаційного ринку.

Так, інформація має специфічні ознаки, які ві‑
дображають її внутрішню природу та впливають на 
вибір способів захисту інформаційних прав. Ст. 200 
Цивільного кодексу визначає інформацію як до‑
кументовані або публічно оголошені відомості про 
події та явища, що мали або мають місце у суспіль‑
стві, державі та навколишньому середовищі. Також 
в ній оголошено на захист прав володільця таких 
відомостей. І хоча термін «інформація» вживається 
у широкому сенсі, вона визнається об’єктом права. 
Також інформаційні права в Україні регулюються 
Законом «Про інформацію» зі змінами та доповнен‑
нями від 2 жовтня 1992 р. № 2657‑ХІІ.

Але, незважаючи на існування і постійне удоско‑
налення правової бази, встановлення на інформацій‑
не благо монопольних прав залишається проблемою. 
Це обумовлено специфічністю інформаційних угод, 
до яких відносяться:

 – невідчуженість (інформація не відноситься до 
звичайного товару, який автоматично и повні‑
стю при купівлі‑продажу змінює власника);

 – легкість тиражування (тобто можливість для 
покупця робити подальший багаторазовий пере‑
продаж).
Крім цього, труднощі виникають тому, що важко 

визначити та розділити матеріальний та немате‑
ріальний аспект інформаційного ресурсу. Справа 
в тому, що інформація може буті задіяна в обігу, 
якщо вона зафіксована на якомусь матеріальному 
носії: (папір, фото, електронний пристрій пам’яті, 
фізичні поля та ін.). Тоді її можна представити за 
певними ознаками як предмет матеріального світу 
і відповідно регулювати економічні відносини, що 
виникають при її русі. Але такий «спрощений» під‑

хід не є досконалим. Це працює колі мова йде не про 
інформацію, а про її організаційну форму.

В правовій сферу обігу інформації цей термін за‑
мінюється визначенням конкретних організаційних 
форм — документи, звіти, окремі дані (відомості), 
масиви (бази) даних, архіви, бібліотеки, тощо. Це 
призводить до неоднозначного тлумачення норм 
законодавства, а також до труднощів визначення 
інформації, яка може знаходитись у власності фі‑
зичної особи. Тобто одна і таж інформаційна сутність 
може одночасно знаходитись у власності великої 
кількості людей.

Відомий економіст Д. Белл відмічає, що в су‑
часній економіці, яка заснована на використанні 
інформаційних ресурсів, «власність стає не більш, 
ніж правовою фікцією» [9, p. 294].

Процес руху інформації легко знищує «броню» 
індивідуальної власності, тому що не завжди ясно, 
хто є власник якої інформації, як визначити «пер‑
шовідкривача», щоб надати законному виробнику 
«титул власника».

Світовий досвід регулювання питань власності 
виробників інформаційного продуту фокусується 
на захисті прав авторів при відтворенні копій, ство‑
ренні похідних продуктів та їх розповсюдженні. 
При цьому акцент в охоронній діяльності робиться 
не на речовинній носій інформацій, а на її сутнісні 
характеристики.

Цінність інформаційних благ в процесі обігу за‑
лежіть від здатності правової системи забезпечити 
захищеність відповідних прав власності.

Сучасний ринковий обмін має різні форми пере‑
дачі прав власності на відповідні товари. Продаж 
інформаційного блага, з урахуванням усіх склад‑
нощів і особливостей, на практиці означає відчу‑
ження у первинного власника одного або декількох 
повноважень. Тільки у випадку продажу усіх прав 
на інформаційне благо відбувається його відчужен‑
ня як товару. Під «усіма правами» можна розуміти 
права на вилучення корисних властивостей інфор‑
маційного блага, отримання доходу в результаті 
його використання, зміну фізичної форма, подаль‑
ший продаж. В цьому випадку первинний власник 
втрачає права власності, включаючи можливість 
повторної реалізації, незважаючи на те, що інфор‑
мація фактично залишається у нього в пам’яті або 
в розтиражованому вигляді.

Для здійснення обігу інформації на ринку необ‑
хідне визначення її вартості. Але, її нематеріальна 
сутність призводить до труднощів в ціноутворен‑
ні на товари з високою частиною нематеріального 
компонента.

Класична теорія із затратним методом визначення 
вартості не формує в повній мірі ціну на інформа‑
ційне благо. Д. Белл вказує, що трудова теорія вар‑
тості, що концентровано відображає закономірності 
індустріальної економіки, повинна буті замінена 
«теорією вартості, основаною на знаннях» [9, p. 160].
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В подальшому прихильники та послідовники 
теорії постіндустріального суспільства визначили 
два основних фактори, що доповнюють традиційні 
підходи до питань формування вартості.

По‑перше, в постіндустріальному суспільстві 
людина визначає свої основні потреби поза сферою 
матеріального споживання. «…Потреби нового типу, 
що формуються на основі прагнення особистості до 
самореалізації, вже не створюють тих усереднених 
(суспільних) потреб, які балансуючи тими ж усе‑
редненими (суспільними) витратами, визначали 
би пропорції обміну… Нова мотивація діяльності 
відміняє минулу субординацію потреб, позбавля‑
ючи як індивідуальну, так і суспільну корисність 
їх кількісної визначеності» [6, с. 303].

По‑друге, в умовах інформатизації практично не‑
можливо визначити як індивідуальні, так і суспільні 
витрати на інформаційний продукт. Це обумовлено 
специфічністю його використання в виробництві. 
А саме:

1. Інформація не знищується в процесі вироб‑
ництва.

2. Споживач повинен зробити певні зусилля в про‑
цесі використання інформації.

3. Цінність запасу знань не пов’язана з витратами 
на їх здобуття.

4. Власність на інформацію не гарантує користь.
На практиці реальна ціна інформаційного блага 

формується на основі договірних процесів між про‑

давцем та покупцем. При цьому покупець оцінює 
її як за позиції очікуваного ефекту, так і з позиції 
альтернативних витрат. Продавець формує ціну 
виходячи з власних витрат на її виробництво, які 
пов’язані зі збором інформації, перевіркою її досто‑
вірності, а також з урахування кількості потенцій‑
них покупців.

Висновки. Таким чином слід зазначити, що інфор‑
маційне благо має усі властивості, що притаманні 
благу економічному, але і має певні відмінності, 
які обумовлюють особливості його обігу на інфор‑
маційному ринку.

Функціонування інформаційного ринку напря‑
му пов’язане з існуванням та постійним вдоскона‑
ленням правових норм, що регулюють відносини 
купівлі‑продажу інформації. Але формальна дія 
законів і навіть існування адекватного механізму їх 
реалізації повинна підкріплюватись ще й мораль‑
но‑етичними якостями і виробника, і споживача.

Встановлення ринкової ціни виробником обу‑
мовлено як витратами на виробництво товару, так 
і існуючим попитом. Але споживча вартість інфор‑
маційного блага напряму залежить від персональних 
якостей споживача (інформаційного сприйняття 
та структури накопичених індивідом знань). Це 
ускладнює вартісну оцінку інформаційного това‑
ру та певним чином переміщує вартісні відносини 
з затратного аналізу до аналізу споживчої оцінки 
корисності.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ  
У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

CHARACTERISTICS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY USAGE  
IN DIGITAL ECONOMY

Анотація. У статті розглянуто технологію блокчейн, її принципи функціонування та сфери застосування. Наведено 
приклади вирішення найпоширеніших проблем у сфері онлайн платежів та конфіденційності даних.

Ключові слова: інформація, інформаційна система, ефективність інформаційних систем.

Аннотация. В  статье рассмотрено технологию блокчейн, ее принципы функционирования и  сферы применения. 
Приведены примеры решения распространенных проблем в сфере онлайн платежей и конфиденциальности данных.

Ключевые слова: информация, информационная система, эффективность информационных систем.

Summary. The article deals with the technology of blockchain, its principles of operation and scope of application. Examples 
of solutions to the most common problems in online payments and data privacy are given.

Key words: information, information system, effectiveness of information systems.

Постановка проблеми. Здійснювати транзакції 
або вести бізнес безпосередньо в Інтернет до 

сьогодні було неможливо перш за все тому, що гро‑
шові кошти відрізняються за своєю природою від 
інших інформаційних товарів та інтелектуальної 
власності як такої. Під час купівлі‑продажу гроші 
повинні бути списані з одного рахунку і зараховані 

на інший. Вони не можуть існувати в двох місцях 
одночасно. Застосування цифрової валюти для роз‑
рахунків передбачає ризик подвійної витрати оди‑
ницю такої валюти в різних місцях. У такому випад‑
ку одна з них не приймається до оплати, подібно до 
незабезпечений чеку. Вказана проблематика відома 
під назвою «проблема подвійного витрачання».
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан‑
ня про переваги використання блокчейн техноло‑
гії розглядали такі провідні світові спеціалісти як 
Джеремі Аллер, Марк Андриссен, Гевін Андресен, 
Діно Ангарітіс, Андреас Антонопулос, Адам Бек, 
Білл Бархідт, Пол Броуді та інші.

Постановка завдання. Основним завданням, яке 
поставлене при написанні статті, є обґрунтування 
доцільності використання блокчейн технології в та‑
ких сферах як економіка, наука, управління даними 
та Інтернет безпека.

Виклад основного матеріалу. В 2008 році особа 
з псевдонімом «Сатоші Накамото» описала новий 
протокол для системи прямих електронних роз‑
рахунків за допомогою криптовалюта під назвою 
«біткойн». Криптовалюта суттєво відрізняється 
від традиційних валют, вона не створюється і не 
контролюється жодною державою. Базується на ви‑
користанні протоколу з дотриманням ряду правил, 
які забезпечують цілісність інформації, що переда‑
ється між мільярдами пристроїв безпосередньо, без 
звернення до надійної третьої сторони. Тут широко 
використовуються розподілені обчислення.

Згаданий протокол покладений за основу постійно 
зростаючого числа розподілених регістрів, так званих 
блокчейнів (або ланцюжків блоків), найбільшим серед 
яких є біткойн. За основу складної технології покладе‑
но просту ідею. Блокчейн — це багатофункціональна 
та багаторівнева інформаційна технологія, призначе‑
на для надійного обліку різних активів. Потенційно 
ця технологія охоплює всі без винятку сфери еконо‑
мічної діяльності і має безліч галузей застосування. 
В тому числі: фінансові операції, грошові операції, 
операції з матеріальними (реальна власність, неру‑
хомість, автомобілі і т. д.) і нематеріальними (права 
голосування, ідеї, репутація, наміри, медичні дані, 
особиста інформація) активами. Блокчейн створює 
нові можливості для пошуку, організації, оцінки 
і передачі будь‑яких дискретних одиниць. По суті, 
це нова організаційна парадигма для координації 
будь‑якого виду людської діяльності.

Блокчейн став рішенням давньої проблеми циф‑
рових грошей — проблеми подвійного витрачання. 
До появи криптографії блокчейна цифрову валюту, 
як і будь‑який інший цифровий актив, можна було 
безкінечно копіювати. При цьому без спеціального 
посередника неможливо було підтвердити, що та 
або інша партія грошей не була витрачена раніше. 
Функцію посередника виконувала довірена третя сто‑
рона: банк або платіжна система, наприклад PayPal.

Блокчейн вирішує проблему подвійної витрачан‑
ня, об’єднуючи технологію однорангового обміну 
файлами BitTorrent і шифруванням з відкритим 
ключем, тим самим створюючи новий вид цифрових 
грошей.

У децентралізованих платіжних системах (крип‑
товалюта) немає контролюючого органу. Для запо‑
бігання подвійного витрачання було запропоновано 

об’єднувати транзакції в блоки, які вибудовують 
в безперервні ланцюжки, формуючи блокчейн. От‑
римати право на додавання блоку можна довівши 
виконання роботи. Перевірка ланцюжка дозволяє 
впевнитися, що одна і та ж «електронна монета» не 
витрачалася раніше. Фактично транзакцію засвідчує 
той вузол, який включає її в блок. Будь‑які інші 
транзакції з визначеною одиницею валюти та ви‑
значеним власником система ігноруватиме. Головна 
мета побудови блокчейна полягає у наданні крите‑
рію для досягнення консенсусу про те, яку версію 
транзакції вважати вірною. Система знаходиться 
в безпеці, поки найбільша частина її обчислюваль‑
них ресурсів знаходиться під сукупним контролем 
відповідальних учасників.

Першою і найбільш очевидною сферою вико‑
ристання блокчейна стали грошові розрахунки. 
Існування альтернативних систем грошових розра‑
хунків виправдане вже одними лише економічними 
міркуваннями: зниження комісій за оплату кре‑
дитними картами по всьому світі з 3% хоча б до 1% 
стане значною вигодою для економіки. Особливо це 
стосується міжнародного ринку грошових переказів 
обсягом близько 517 млд доларів щорічно. Комісії за 
переказ можуть становити від 7% до 30%. Крім того, 
блокчейн доставляє кошти негайно, користувачі не 
очікують переказу декілька днів.

Блокчейн 2.0 — другий важливий крок в роз‑
витку блокчей‑індустрії. Якщо версія 1.0 призна‑
чена для децентралізації грошових розрахунків, то 
Блокчейн 2.0 — для децентралізації ринків у більш 
широкому аспекті. Він підтримує перекази через 
блокчейн безліч інших видів активів крім валюти. 
В розподілений журнал записів можна переміщати 
і загальнодоступні документи: свідоцтва прав влас‑
ності на земельні участки і нерухомість, свідоцтва 
про реєстрацію транспортних засобів, бізнес‑ліцензії. 
За допомогою блокчейна можна підтверджувати 
цифрові свідоцтва, наприклад водійські посвід‑
чення, посвідчення особи, паспорта і свідоцтва про 
реєстрацію виборця.

Всесвітня галузь фінансових послуг сьогодні 
переповнена проблемами. Вона застаріла, бо по‑
будована на технологіях минулого століття, які не 
встигають за динамічним цифровим світом, і тому 
часто повільна і ненадійна. Вона монопольним і не 
дає мільярдам людей доступу до базових фінансових 
інструментів. Вона централізована і тому схильна до 
витоку, втрати інформації та часто просто працює 
не коректно.

Існує декілька причин, за якими технологія 
блокчейн принесе глибокі зміни фінансової галузі. 
Насамперед, йдеться про руйнування фінансових 
монополій та забезпечення можливості приватним 
особам і організаціям реально вибирати, у який 
спосіб створювати цінності та керувати ними.

Розглянемо деякі суттєві аспекти реального за‑
стосування блокчейн технології.
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Атестація. Вперше в історії сторони зможуть, 
не знаючи один одного і не довіряючи один одному, 
укладати угоди і вести справи. Підтвердження особи‑
стості і встановлення довіри перестали бути правом 
і привілеєм фінансового посередника. Більше того, 
в контексті фінансових послуг протокол довіри на‑
буває нового значення. Блокчейн може встановити 
довірчі відносини, коли вони необхідні, підтвердив‑
ши ідентичність і платоспроможність кожного боку 
за допомогою історії транзакцій, значення репутації 
та інших соціоекономічних показників.

Вартість. У блокчейні мережа проводить клі‑
ринг пірингових передач цінностей та регулює їх. 
Така діяльність виконується постійно, тому реєстр 
мережі є завжди актуальним. За підрахунками іс‑
панського банку Santander, використання такої 
можливості банками, навіть у випадку незмінної біз‑
нес‑моделі, дозволило б заощадити близько 20 млрд 
доларів операційних витрат. Завдяки радикальному 
зниженню вартості банки змогли б запропонува‑
ти приватним і корпоративним клієнтам ширший 
доступ до фінансових послуг, ринків і капіталів. 
А в спільнотах, недостатньо охоплених банківським 
обслуговуванням, запровадити широкий доступ до 
власних фінансових продуктів.

Швидкість. Сьогодні урегулювання грошового 
переказу займає сім днів, біржової угоди — два‑три 
дні, а банківської позики — неймовірні 23 дні. Мере‑
жа SWIFT щоденно проводить близько п’ятнадцяти 
мільйонів платежів між десятком тисяч фінансових 
інститутів у всьому світу, але кілька днів витрачає 
на їх кліринг і урегулювання. Те ж саме відбуваєть‑
ся в системі ACH (Automated Clearing House), яка 
щорічно проводить в США платежів на трильйони 
доларів. Біткоїн мережа затрачає в середньому 10 
хвилин на кліринг та урегулювання всіх транзакцій, 
здійснених протягом однакового часу. Інші блок‑
чейни ще швидші, і сучасні новаторські рішення, 
такі, як Bitcoin Lightning Network, прагнуть на 
порядок збільшити ємність блокчейна, скоротивши 
час клірингу та урегулювання до частки секунди.

Управління ризиками. Технологія блокчейна 
спроможна усунути кілька видів фінансових ри‑
зиків. По‑перше, ризик урегулювання — це ризик 
непроходження платежу у результаті помилки під 
час урегулювання угоди. По‑друге, контрагентський 
ризик, тобто ризик оголошення дефолту однією із 
сторін угоди до моменту її остаточного урегулювання. 
І, врешті, системний ризик, тобто сума всіх значних 
контрагентских ризиків системи. Vikram Pandit наз‑
вав його «ризиком Герштата», відповідно до назви 
німецького банку, який не впорався зі своїми обов’яз‑
ками і в результаті збанкрутував. «Фінансова криза 
показала нам, що один з ризиків — неможливість 
дізнатися, що інша сторона угоди її врегулювала».

Відкритий вихідний код. Галузь фінансових по‑
слуг — це величезне технологічне нагромадження 
застарілих систем, яке може «обвалитися» у будь‑

який момент. Цю галузь складно вдосконалювати 
технологічно, через те, що для кожної інновації по‑
трібна зворотна сумісність. Блокчейн будучи системою 
з відкритим вихідним кодом може постійно змінюва‑
тися, розвиватися, не порушуючи стійкість системи.

Окреслені переваги — атестація, значно нижча 
вартість, миттєва швидкість, зниження ризиків, 
велика інновація цінностей, здатності до адаптації — 
можуть в перспективі змінити не лише платежі, 
але і операції з цінними паперами, інвестиційне 
банківське обслуговування, аудит, венчурні інвес‑
тиції, страхування, управління підприємницькими 
ризиками, банківське обслуговування приватних 
осіб та інші галузі.

Блокчейн‑технологія може змінити не лише все, 
що пов’язано з грошовими ринками, платежами, 
фінансовими послугами та економікою, але й інші 
індустрії, більш того майже всі сфери людської 
діяльності. Вона може зробити революцію навіть 
у традиційних наукових дослідженнях. На даний час 
основний напрямок тут — це проекти розподілених 
пірингових обчислень, в яких добровольці надають 
вільні обчислювальні потужності для вирішення 
різноманітних складних задач. Використання блок‑
чейна в наукових цілях дає можливість вирішити 
проблему марнотратства майнінгової мережі, яка 
має величезне енергоспоживання. Замість обробки 
довільних чисел обчислювальні ресурси могли б за‑
стосовуватися для більш корисних завдань, таких 
як генерація рядків коду або хешів.

Окремо варто згадати про наукові публікації. Тех‑
нологія Блокчейн 3.0 дозволяє повністю забезпечити 
функції видавництва, включаючи механізм підтвер‑
дження якості контенту. Видається можливим ство‑
рення моделі з використанням децентралізованих 
автономних організацій і корпорацій, штучного 
інтелекту та механізмів підтвердження якості. Ідея 
полягає в організації семантичного пірингового 
пошуку з використанням соціальних мереж для 
ідентифікації учасників і технології блокчейн для 
платежів та забезпечення конфіденційності. Для 
реалізації такого функціоналу можна використо‑
вувати сховища документів, розташованих поза 
розподіленим журналом записів і посилання на 
них по ключу в блокчейні. Блокчейн може стати 
стандартом для публікації наукових робіт, а також 
даних і метафайлів, пов’язаних з цими роботами.

Незважаючи на безліч цікавих можливостей тех‑
нології блокчейн, важливо розуміти, в яких галузях 
невиправдано використання моделей блокчейна та 
криптовалют. Очевидно, що не всі процеси потре‑
бують окресленого підходу. Одним із факторів є 
масштаб операцій, оскільки не завжди є сенс збері‑
гати кожну мікротранзакцію в загальнодоступний 
розподілений журнал записів.

Блокчейн‑індустрія знаходиться на ранньому 
етапі розвитку і зіштовхується з багатьма обме‑
женнями, внутрішніми і зовнішніми, включаючи 
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технічні проблеми базових технологій, державне 
регулювання і несприйняття з боку суспільства. 
Існує ймовірність того, що вся індустрія блокчейна 
може просто зупинитися через наростання значної 
кількості проблем. Гарантувати, що цього не ста‑
неться не можна.

Підсумовуючи, варто зазначити, що сьогодні 
блокчейн‑економіка має доволі сильні позиції. По‑
казник капіталізації ринку криптовалют становить 
410 млрд доларів. Інвестиції в цей сектор, кількість 
нових стартапів постійно зростає. Індустрія блок‑
чейну вже має більший розмах, ніж всі попередні 
спроби запровадження цифрових валют.

До видимих переваг варто також віднести тренд 
на децентралізацію всіх сфер суспільного життя. 

Уникнення посередників приносить очевидні еконо‑
мічні перспективи. Галузі, що пов’язані із зберіган‑
ням та обробкою даних, побудовані з використанням 
блокчейна, можуть значно знизити ціни, залучаючи 
тимчасово вільні обчислювальні ресурси.

Як і будь‑яка нова технологія, блокчейн буде 
служити базою або інструментом для вирішення 
проблем, які неможливо було вирішити за допомо‑
гою наявних технологій або як більш ефективний 
спосіб їх вирішення. Незважаючи на ряд недолі‑
ків, у технології є всі шанси набути поширення 
в різних галузях економіки. З одного боку, до неї 
повинні звикнути і перестати сприймати як екзо‑
тику. З іншого — сама технологія повинна бути 
вдосконалена.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

EFFICIENCY OF ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM  
AND METHODS OF EVALUATION

Анотація. В статті дається аналіз ефективності інформаційної системи, що розвивається в нових умовах глобалізації, 
яка невпинно впливає на розвиток інформаційних технологій та підвищення інформаційної культури; умови, які впли-
вають на розвиток інформаційних систем; даються сучасні підходи до визначення поняття «інформаційна система»; 
даються характеристики оцінки ефективності інформаційних систем.

Ключові слова: інформація, інформаційна система, ефективність інформаційних систем.

Аннотация. В статье дается анализ эффективности информационной системы, что развивается в новых условиях 
глобализации, постоянно влияет на развитие информационных технологий и повышение информационной культуры; 
условия, которые влияют на развитие информационных систем; даются современные подходы к определению понятия 
«информационная система»; даются характеристики оценки эффективности информационных систем.

Ключевые слова: информация, информационная система, эффективность информационных систем.

Summary. In the article the author gives the analysis of becoming of information system, which develops in the new terms 
of globalization that incessantly influences on development of information technologies and increase of informative culture; 
terms which influence on development of information system; the modern approaches to determination of concept «information 
system», describes the characteristics of the evaluation of the effectiveness of information systems

Key words: information, information system, efficiency of information systems.
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Застосування сучасної електронної обчислю‑
вальної та інформаційної техніки в економіч‑

них процесах, і особливо в управлінні підприєм‑
ством, значно поліпшує форми і методи, надійність 
і ефективність управління в цілому. Особливо ве‑
лику користь приносять комплекси ЕОМ, об’єдна‑
ні мережею, при функціонуванні інформаційних 
систем в організаціях і установах.

Інформаційна система — це сховище інформації, 
забезпечене процедурами введення, пошуку, розмі‑
щення та видачі інформації. Наявність перерахова‑
них процедур — головна особливість інформаційних 
систем, що відрізняють їх від простих скупчень 
інформаційних матеріалів, наприклад, особистих 
бібліотек.

Якість різних інформаційних систем визнача‑
ється ефективністю і надійністю. Інформаційна 
система є ефективнiшою, якщо краще вiдповiдає 
своєму призначенню.

Ефективнiсть i надiйнiсть — це комплекснi по‑
няття, що складаються з багатьох окремих взаємо‑
пов’язаних властивостей. Пiдвищення надiйностi 
системи є одним iз засобiв забезпечення високого 
рiвня ефективностi.

Ефективність (системи) в широкому сенсі — це 
комплексна характеристика системи, що відображає 
ступінь її відповідності потребам та інтересам її за‑
мовників, користувачів, інших зацікавлених осіб.

Зацікавленими особами при впровадженні ІС 
на підприємстві, як правило, є замовник, інвестор, 
розробник.

Наведене вище визначення дозволяє одноманітно, 
з єдиним набором принципів і загальних критеріїв, 
підходити як до ефективності конкретної інформа‑
ційної система, або ефективності застосування ІТ на 
підприємстві в цілому, так і до оцінки ефективності 
при однозначному домінуванні фінансових цілей 
(у інвестора), а також в тих випадках, коли найваж‑
ливішими є соціальні чи інші значущі неекономічні 
цілі. Такі ситуації зустрічаються в життєвих циклах 
розвитку, як комерційних компаній, так і держав‑
них організацій, особливо при реалізації процесів 
інформатизації.

На підприємстві потреби і інтереси зацікавлених 
осіб складаються як мінімум в тому, щоб отримати 
конкретні корисні ефекти від використання сис‑
теми. У разі створення на підприємстві сучасної 
інформаційної інфраструктури в число зацікавлених 
в її ресурсах осіб, крім замовників рішення (яки‑
ми можуть бути керівники декількох підрозділів 
і вище керівництво, якою розподілили бюджет), 
зазвичай входять користувачі, оператори системи і її 
розробники. Більш того, потреби і інтереси різних 
зацікавлених осіб можуть суперечити один одному, 
і це також треба вміти враховувати при визначенні 
тих ефектів або результатів, які ІТ‑рішення повинно 
забезпечити, і тих витрат, які можна понести заради 
отримання цих результатів.

Отже, щоб оцінити ефективність ІС, потрібно:
 – визначити реальні корисні результати, в тому 

числі фінансові, які можуть бути отримані під‑
приємством, а також іншими зацікавленими 
особами (наприклад, інвесторами, власниками, 
контрагентами та ін.);

 – позначити фінансові, кадрові та інші обмежен‑
ня, такі як час, за яке ефекти повинні бути отри‑
мані;

 – визначити ступінь відповідності одержуваних 
корисних ефектів бажаним, а також рівень ви‑
конання існуючих обмежень для кожного аль‑
тернативного варіанту застосування ІТ на під‑
приємстві;

 – вибрати варіант ІТ‑рішення, який дозволить 
найбільш адекватно забезпечити корисні ефек‑
ти, причому з мінімальними витратами ресурсів 
всіх видів.
З позиції самого підприємства ефективна ін‑

формаційна система повинна надавати якісні ін‑
формаційні сервіси за прийнятною ціною всім біз‑
нес‑підрозділам, а бізнес‑підрозділи, в свою чергу, 
правильно використовувати всі послуги ІС.

Крім того, інформаційна система, як уже го‑
ворилося, повинна відображати реальні потреби 
зацікавлених осіб, які з плином часу можуть швид‑
ко і суттєво змінюватися. Тому ще один ключовий 
принцип — ефективність ІС потрібно розглядати 
в прив’язці до конкретного періоду часу, а інформа‑
ційна інфраструктура повинна розвиватися разом 
зі змінами в бізнесі і відповідати поточним і страте‑
гічним цілям функціонування підприємства. Ефек‑
тивнiсть IС визначають порiвнянням результатiв 
вiд її функцiонування i затрат всiх видiв ресурсiв, 
необхiдних для її створення i розвитку.

Беручи до уваги вищенаведене є доцільним роз‑
глянути основні підходи та методи оцінки ефектив‑
ності впровадження ІС, які вже розроблені сучасною 
наукою. Вітчизняними та зарубіжними вченими 
розроблено декілька груп методів оцінки результатів 
впровадження ІС. Кожен метод має індивідуальні 
переваги, недоліки, особливості застосування, обсяг 
необхідних вихідних даних, рівень обґрунтовано‑
сті, глибини, достовірності наданих користувачеві 
результатів.

Зазвичай при оцінці ефективності інформаційних 
систем користуються портфельним, бюджетним або 
проектний методологічними підходами.

Існуючі методи оцінки ефективності зазвичай 
діляться на чотири групи: методи інвестиційного 
та фінансового аналізу, якісні та імовірнісні (див. 
Рис. 1).

Методи інвестиційного аналізу є загальноприйня‑
тими інструментами для обґрунтування будь‑якого 
бізнес‑проекту. Методи інвестиційного аналізу роз‑
глядають витрати на ІС як інвестиції, а ефекти від 
використання ІС як дохід від цих інвестицій. До 
методів інвестиційного аналізу відносять оцінку 
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рентабельності інвестицій (ROI), метод визначення 
внутрішньої дохідності (IRR), метод розрахунку 
терміну окупності інвестицій (PP) та ін.

Фінансові методи розрахунку, в яких використо‑
вуються традиційні підходи до фінансового розра‑
хунку економічної ефективності стосовно специфіки 
ІТ та з урахуванням необхідності оцінювати ризик. 
Перевага фінансових методів в їх основоположних 
принципах, запозичених з класичної теорії визна‑
чення економічної ефективності інвестицій.

Якісні методи оцінки доповнюють кількісні роз‑
рахунки. Якісні методи оцінки проводять порівнян‑
ня різних складових ефекту від використання ІС, які 
не піддаються кількісній оцінці. Це може допомогти 
оцінити всі явні і неявні фактори ефективності ІС 
та пов’язати їх із загальною стратегією компанії.

В імовірнісних методах використовуються ста‑
тистичні та математичні моделі, що дозволяють 
оцінити ймовірність виникнення ризику. Перевагою 
імовірнісних методів є можливість оцінки імовірно‑
сті виникнення ризику і появи нових можливостей.

Виходячи з результатів проведеного аналізу, всі 
наведені методи оцінки мають свої недоліки. Найпо‑
ширенішими з них є складність при розрахунках або 
впровадженні, відсутність аналізу ризиків, суб’єк‑
тивізм при оцінюванні. Вони можуть призвести до 
ускладнень чи помилок в процесі впровадження або 
модернізації ІС на підприємстві. Зважаючи, що, 
з одного боку, використання ІС в сучасній практиці 
господарювання підприємств є практично безаль‑
тернативним, а з іншого, на велику ресурсоємність 
впровадження або модернізації ІС, можна зробити 
висновок про те, що вартість помилок при вирішенні 
даних питань може бути надзвичайно високою.

Таким чином, доведено, що впровадження та 
постійна модернізація ІС підприємств є практично 
безальтернативним шляхом розвитку у найближчий 
час. Визначено, що всю множину методів, що вико‑
ристовуються для оцінки ефективності інвестицій 
в ІС можна розділити на чотири групи: інвестиційні, 
якісні, фінансові та імовірнісні.

Рис. 1. Методи оцінки ефективності інформаційних систем
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПИСУ ТА СЕГМЕНТАЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ  
ДЛЯ ЗАХОДІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ И СЕГМЕНТАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

ANALYSIS OF TARGET AUDIENCE’S DESCRIPTION AND SEGMENTATION METHODS 
FOR INTERNET-MARKETING ACTIVITIES

Анотація. В статті розглянуто особливості складання та донесення унікальної торгової переваги, проаналізовано ме-
тоди опису цільової аудиторії та її сегментації. Проведено опис та аналіз підходів до описання цільової аудиторії. Цільова 
аудиторія розглядається як важлива складова процесу комунікації та провадження маркетингових дій.

Ключові слова: цільова аудиторія, інтернет-маркетинг, карти емпатії, унікальна торгова пропозиція.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности составления и донесения уникального торгового предложения, про-
анализированы методы описания и сегментации целевой аудитории. Проанализированы подходы к описанию целевой 
аудитории. Целевая аудитория рассматривается как важная составляющая процесса коммуникации и реализации мар-
кетинговой деятельности.

Ключевые слова: целевая аудитория, интернте-маркетинг, карты эмпатии, уникальное торговое предложение.

Summary. In the article studies particular qualities of formation the unique selling propositions, analyzes the methods of 
target audience description and segmentation. It describes and analyzes approaches to describing the target audience. The 
target audience is considered as an important component of the process of communication and implementation of marketing 
activities.

Key words: target audience, internet marketing, empathy maps, unique selling proposition.
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Актуальність. Визначення цільової аудиторії 
має велике значення у просуванні товарів або 

послуг, при складанні стратегії маркетингових 
комунікацій та формулюванні ключових повідо‑
млень. Відсутність належного аналізу цільової 
аудиторії продукту, послуги чи бренда суттєво 
зменшує ефективність просування та комуніка‑
цій: зменшується ефективність таргетингу (наці‑
лювання), відсутня чітка трансляція унікальної 
торгової пропозиції (УТП), бренд не звертається до 
своєї аудиторії на зрозумілій їй «мові», тож вона 
вас не розуміє або розуміє дещо гірше.

В Інтернет середовищі користувачу у відповідь 
на його запит, прямо або опосередковано щодня про‑
понується безліч однотипних пропозицій (товарів/
послуг) та інформації щодо них. Всі ці пропозиції 
схожі за ціною, мають однакові характеристики, 
несуть у собі одні й ті самі вигоди для споживача. 
Аби виділитися серед конкурентів важливим є 
сформулювати свою унікальну торгову пропозицію, 
тим самим бренд ніби займає більш вузьку нішу, де 
конкуренція або відсутня, або є значно меншою. 
Прикладом може бути додавання специфічних ха‑
рактеристик та цінностей до базових характеристик 
товару. В ситуації коли товар/послуга/бренд має 
багато додаткових характеристик, що можуть бути 
використані для зазначених цілей, постає питання 
яку з них обрати, щоб збільшити вірогідність по‑
купки або зацікавленості у товарі/послузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау‑
ковцями та фахівцями з інтернет‑маркетингу [1–4] 
пропонується сегментацію цільових аудиторій про‑
водити за описом середньостатистичних клієнтів, 
традиційних опитувань дослідницьких компаній, 
статистичних онлайн‑інструментів на кшталт Google 
Analytics для сайту і Facebook для сторінки в соціаль‑
них мережах, за результатами опитувань аудиторії 
сайту з використанням опитної форми або реєстрації 
на сайті. При цьому не визначається послідовність 
використаннях тих чи інших методів визначення 
цільової аудиторії з метою досягнення найбільшої 
ефективності реалізації заходів інтернет‑маркетингу.

Метою статті є аналіз методів сегментації цільової 
аудиторії для заходів інтернет‑маркетингу.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Пропонується спочатку сегментувати цільову ауди‑
торію за стійкими ознаками (соціально‑демографіч‑
ними характеристиками, очікуванням від продукту, 
стилем життя, оточуючою інформацією та іншим), 
і після цього, опираючись на їх цінності, очікування, 
або страхи сформулювати своє релевантне повідом‑
лення або УТП для кожною групи цільової аудиторії 
окремо. При складанні ключових послань також 
слід враховувати на якому етапі воронки продажів 
знаходиться цільова група. Виконання цієї умови 
значно підвищую шанси на вчинення покупки.

В рамках провадження інтернет‑маркетингу де‑
тальна сегментація окрім опису цінностей цільової 

аудиторії також дає змогу виділити її серед інших 
користувачів. Після складання детального опису та се‑
гментації цільової аудиторії стає можливим підібрати 
релевантні канали і інструменти просування, більш 
детально налаштувати рекламні кампанії, підготувати 
відповідні типи контенту, націлити кампанії саме на 
ті фактори поведінки, що властиві окремим групам 
цільової аудиторії. Тож кожна група побачить марке‑
тингові послання, призначені саме їй, таким чином 
бренди отримують можливість донесення інформації 
що є важливою і зрозумілою саме цьому сегменту.

Рівні опису цільової аудиторії: загальний рівень, 
рівень товарної групи, рівень бренду [5]. Загальний 
рівень опису цільової аудиторії — складання пор‑
трету покупця за географічними, соціально‑демо‑
графічними та психографічними характеристика‑
ми. Рівень товарної категорії — опис особливостей 
поведінки покупця, що виникає при виборі, купівлі 
та застосуванні продукту чи послуги.

На рівні бренду описують ступінь обізнаності ці‑
льових покупців щодо бренду, їх лояльності до нього, 
сформованої думки та наміру здійснення покупки.

Методи та інструменти опису цільової аудиторії:
1. Метод «5W» М. Шеррингтона: описується що 

(what) — тип товару; хто (who) — тип споживача; 
чому (why) — тип мотивації; коли (when) — в які 
моменти відбувається покупка; де (where) — канали 
реалізації товару [6].

2. Портрет споживача (Buyer Persona) — деталь‑
ний портрет ідеального клієнта бренду/товару/по‑
слуги. Модель складання карток портретів користу‑
вачів, використовується образ ідеального покупця 
або описуються існуючі покупці.

3. Карти емпатії — інструмент візуалізації ідей, 
що позволяє подивитися на продукт з позиції спожи‑
вача. Карти емпатії є альтернативою портрету спожи‑
вача, вони позволяють краще зрозуміти споживача, 
оцінити продукт від його імені, з’ясувати приховані 
потреби користувача та процес прийняття рішень. 
Питаннями до складання карт емпатії є: загальна 
ціль споживача, опис споживача, що споживач має 
зробити, що бачить споживач, що він говорить, що 
він робить, що споживач чує, що він думає та відчу‑
ває, а також опис їх хвилювань та майбутніх вигод.

Для ефективної реалізації заходів інтернет‑мар‑
кетингу важливо виконати послідовно наступні дії 
(див. рис. 1):

1. Визначити та сегментувати цільову аудиторію;
2. Скласти ключові послання, стратегію кому‑

нікації, унікальну торгову пропозицію, розробити 
контент для кожної групи окремо;

3. Визначитися з таргетингом для кожної групи 
користувачів;

4. Коригувати стратегію комунікації по групах 
відповідно до етапів воронки продажів;

5. Регулярно проводити заміри по встановленим 
метрикам та показникам і вносити зміни відповідно 
до отриманих результатів.
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На четвертому етапі наведеної схеми слід також 
враховувати виникнення нових груп користувачів 
та споживачів, що вже знайомі з брендом/товаром/
послугою, або тих хто вже є клієнтом — для них слід 
розробити окремі посилання та стратегію комуні‑
кації виходячи з поставлених цілей: повернення 
користувачів що не закінчили процес покупки, чи 
реалізація додаткових товарів/послуг тим хто вже 
здійснив покупку, або формування певного іміджу 
чи лояльності.

Висновки. Таким чином, серед зазначених мето‑
дів опису цільової аудиторії за існуючої можливості 

доцільно буде використовувати всі доступні методи 
в залежності від ринкової ситуації аби мати змогу 
оцінити ситуацію та описати споживача з різних 
боків. Та слід зазначити що саме карти емпатії ма‑
ють декілька важливих відмінностей: вони дають 
змогу відобразити думки та почуття користувачів 
та їх наслідки що саме впливають на подальші дії 
користувача. Важливою є також роль карт емпатії 
в побудові так званого досвіду взаємодії (з сайтом, 
з товаром/послугою, точкою або каналом комуніка‑
ції). Карти емпатії можна використовувати як для 
опису В2С клієнтів, так і для В2В сегменту.
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Рис. 1. Алгоритм опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет‑маркетингу
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ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:  
СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

THE HUMAN FACTOR IN INNOVATION:  
SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS

Анотація. У контексті існуючого в науковій літературі дискурсу досліджуються місце і роль людського фактора в ін-
новаційній діяльності, його вплив на перспективи інноваційних процесів у соціокультурному розвитку українського су-
спільства, підкреслюється необхідність нової якості людського капіталу, тобто людей, схильних до інновацій — таких, 
які б були органічними суб’єктами інноваційної ментальності. Все це передбачає істотне переосмислення питань щодо 
використання існуючого соціального, культурного й інституціонального потенціалу, його трансформації в контексті ви-
мог європейської ринкової економіки, міжнародного бізнесу. Підкреслюється роль держави в наданні національному 
бізнесу, особливо середньому і  малому, свободи господарювання, усілякої підтримки інвестиційного бізнесу. Визна-
чається, що основною ланкою у вирішенні оптимального стану існування всієї системи інноваційного розвитку країни 
є люди. Зважаючи на особливості історичного розвитку України, специфіки людського фактора трудової психології та 
ментальності населення, зазначається необхідність правильно визначити стратегію соціокультурних трансформацій для 
подальшого успішного інноваційного розвитку країни.

Ключові слова: культура, соціокультурна сфера, людський фактор, ментальність, інновація, інноваційна діяльність, 
господарсько-економічна діяльність, ринкова економіка, підприємництво, бізнес.

Аннотация. В контексте существующего в научной литературе дискурса исследуются место и роль человеческого 
фактора в инновационной деятельности, его влияние на перспективы инновационных процессов в социокультурном 
развитии украинского общества, подчеркивается необходимость нового качества человеческого капитала, то есть лю-
дей, склонных к  инновациям — таких, которые были органическими субъектами инновационной ментальности. Все 
это предполагает существенное переосмысление вопросов использования существующего социального, культурного 
и  институционального потенциала, его трансформации в  контексте требований европейской рыночной экономики, 
международного бизнеса. Подчеркивается роль государства в предоставлении национальному бизнесу, особенно сред-
нему и малому, свободы хозяйствования, всякой поддержки инвестиционного бизнеса. Определяется, что основным 
звеном в решении оптимального состояния существования всей системы инновационного развития страны являются 
люди. Учитывая особенности исторического развития Украины, специфики человеческого фактора трудовой психоло-
гии и ментальности населения, отмечается необходимость правильно определить стратегию социокультурных транс-
формаций для дальнейшего успешного инновационного развития страны.

Ключевые слова: культура, социокультурная сфера, человеческий фактор, ментальность, инновация, инновацион-
ная деятельность, хозяйственно-экономическая деятельность, рыночная экономика, предпринимательство, бизнес.

Summary. In the context of the existing scientific literature discourse examines the place and role of the human factor in 
innovation, its impact on the character and prospects of innovative processes in the socio-cultural development of Ukrainian 
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society, emphasizes the need for a new quality of human capital, that is, people who are prone to innovations — such as would 
be organic subjects of innovative mentality. All this involves a substantial rethinking of the issues of using existing social, 
cultural and institutional capacity, its transformation in the context of the requirements of the European market economy, 
international business. Emphasizes the role of the state in providing national business, especially medium and small, freedom 
of management, and every possible support for investment business. It is determined that people are the main link in solving 
the optimal state of existence of the whole system of innovative development of the country. Given the peculiarities of the his-
torical development of Ukraine, the specifics of the human factor in labor psychology and the mentality of the population, it is 
necessary to correctly identify the strategy of socio-cultural transformations for the further successful innovation development 
of the country.

Key words: culture, socio-cultural sphere, the human factor, mentality, innovation, innovative activity, economic activity, 
market economy, entrepreneurship, business.

Постановка проблеми. Однією з характерних оз‑
нак сучасного світового розвитку є трансфор‑

мація національних культур як результат інтен‑
сивного впливу світових глобалізаційних процесів. 
Трансформація — це певна стратегія буття культу‑
ри: змінення власного усталеного способу існування 
як відповідь на виклики цивілізації і водночас засіб 
самозбереження, самоідентифікації. Збереження 
життєздатного — того, що випробуване часом, від‑
мова від застарілого, віджитого й оновлення, упро‑
вадження новаційного — така «технологія» соціо‑
культурного розвитку окремих спільнот, етносів, 
державних утворень як суб’єктів глобалізованого 
цивілізаційного поступу людства. Сутність означе‑
ного діалектичного процесу полягає не тільки в са‑
мозбереженні, а й в саморозвитку, самоконструю‑
ванні окремих, відносно локальних культур.

Україні як незалежній, молодій державі прита‑
манні всі перелічені вище ознаки соціокультурної 
трансформації. Зі світового ансамблю культур, націй 
і держав, їй необхідно бути постійно мобілізованою, 
трансформуватися, так би мовити, «на марші», опе‑
ративно оновлювати буття свого соціуму. Однією зі 
складових, поряд зі збереженням національних тра‑
дицій і позбавлення негативних, гальмуючих поступ 
нації явищ, є інноваційна діяльність як чинник, 
необхідний для її соціокультурного розвитку. Але 
означена діяльність, як відомо, є функцією соціаль‑
ного суб’єкта, людини. Тобто проблему розробки й 
упровадження інновацій слід розглядати передусім 
з позицій людиновимірних критеріїв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле‑
матика людського фактора в інноваційній діяльності 
завжди була предметом постійної уваги соціологів, 
економістів, культурологів, філософів, психологів. 
Відомо, що інтерес до неї значно посилився після 
опублікування ґрунтовних досліджень В. Зомбарта, 
Г. Зіммеля, особливо М. Вебера. В різних аспектах 
місце і роль сучасної людини в інноваційній діяль‑
ності розглядають українські вчені. Зокрема озна‑
чена проблематика стала предметом обговорення 
на ІІ міжнародному науковому симпозіумі «Дер‑
жава і ринки в умовах глобальних трансформацій 
(29 травня 2015 р.)» у виступах В. Д. Базилевича, 
М. І. Зверякова, А. А. Глущенка, В. Р. Сіденка та ін.

Питання людського фактора в інноваційній ді‑
яльності в контексті глобалізації та трансформації 
соціокультурних процесів в українському суспільстві 
досліджуються також у статтях П. Т. Бубенка та 
В. А. Гусєва, В. С. Будикіна, В. М. Геєця, Б. М. Дани‑
лишина, В. Є. Куриляка та Є. В. Савельєва, О. М. Ни‑
колюка, В. П. Онищенка.

Мета статті. У контексті існуючого в науковій 
літературі дискурсу дослідити роль і вплив люд‑
ського фактора на перспективи інноваційних про‑
цесів у соціокультурному розвиткові українського 
суспільства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У на‑
укових дослідженнях, зокрема в праці «Протестан‑
ська етика і дух капіталізму», М. Вебер акцентує 
на ролі таких чинників, як релігійне виховання 
і раціоналістичне мислення у формуванні професій‑
них та моральних якостей працівників — суб’єктів 
господарсько‑економічної діяльності. Професійне 
покликання, етичні настанови аскетичного про‑
тестантизму, новаційне мислення формували в них 
«дух капіталізму», сприяли трансформації середньо‑
вічної традиційної свідомості, формуванню нового 
способу як господарського, так і всього культур‑
ного життя в окремих країнах Заходу. Особливої 
значимості інновації як складова цивілізаційного 
поступу набули завдяки науковим розробкам ві‑
домого американського економіста Й. Шумпетера 
(1883–1950). Саме він вперше використав термін 
«інновація» для означення нового або вже відомого 
продукту з новими якостями [7, с. 408]. Інновація, 
згідно з Й. Шумпетером — це передусім явище госпо‑
дарсько‑економічної діяльності, ринкового процесу. 
Інноваційна діяльність є процесом і результатом 
практичного опанування нової технології, виро‑
блення продукту, надання послуг.

Закон України «Про інноваційну діяльність» 
передбачає здійснення інноваційної діяльності не 
тільки в суто господарсько‑економічній галузі, а пев‑
ною мірою і в ширшій сфері — соціокультурній. 
У статті 5 означеного Закону «Суб’єкти інноваційної 
діяльності» визначено, які фізичні і (або) юридичні 
особи здійснюють або залучаються до інноваційної 
діяльності, реалізації в Україні інноваційних про‑
ектів. У ньому передбачено різні види фінансової 
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підтримки суб’єктам інноваційної діяльності (абзац 
сьомий частини першої статті 1 у редакції Закону 
України від 28.09.2011 р., № 3715‑VІ) [5].

Таким чином, законодавча підтримка держави 
інноваційної діяльності є, але реальний стан справи, 
як свідчать фахівці‑вчені і практичні працівники, 
є незадовільним. «Чому гальмуються інноваційні 
процеси в Україні?» — таке проблемне питання 
стоїть на порядку денному протягом останніх де‑
сятиліть. Серед невирішених проблем найсклад‑
нішою залишається проблема людського фактора 
або людського капіталу. У статті, опублікованій 
ще у 2009 р., П. Т. Бубенко та В. А. Гусєв зазначи‑
ли, що рівень і довгострокові перспективи тієї чи 
іншої країни визначаються наявністю людського 
капіталу ефективністю його відтворення, а також 
якістю існуючої інноваційної системи. А далі вони 
уточнювали: «… справжньою проблемою, яка галь‑
мує становлення національної інноваційної еконо‑
міки, є проблема підприємництва, точніше низький 
рівень підприємницької активності вітчизняних 
суб’єктів господарювання, особливо в складних, 
наукомістських видах бізнесу. З огляду на свою 
важливість саме ця проблема повинна перебувати 
у фокусі державної інноваційної політики» [2, с. 33].

Минуло сім років і ті самі автори опублікува‑
ли нову статтю з інноваційної тематики, у якій за‑
значають, що «інноваційні перспективи України, 
як і раніше, залишаються доволі туманними» [3, 
с. 83]. Ті самі проблеми, ті самі бар’єри перешкод‑
жають інноваційному розвитку економіки й усієї 
соціокультурної сфери. Подолати затяжну кризу 
інноваційного розвитку, як уважають зазначені 
автори, можна за певних умов, зокрема за наявно‑
сті: 1) підприємців (у шумпетерському розумінні); 
2) висококонкурентного середовища; 3) розвину‑
тої науки; 4) фінансових інститутів та фінансових 
ресурсів; 5) інноваційної інфраструктури (зокре‑
ма правових інститутів). Критичними, на думку 
авторів, є перші дві умови: саме вони найбільше 
впливають на ситуацію. «Якщо підприємців у країні 
немає або їх дуже мало, — зазначають вони, — то 
ніякі комбінації інших чинників не можуть поміт‑
но активізувати інноваційну діяльність». Що ж 
стосується другої умови (наявність конкурентного 
середовища), то, на думку авторів, «в Україні, як 
і в більшості країн з перехідною економікою, таке 
середовище так і не створене, оскільки воно існує 
тільки там, де є багато незалежних підприємців, 
корупція контрольована, а правова система і судова 
влада ефективно захищають права власності. Якщо 
цього немає, то конкуренція штучно пригнічується, 
бізнес‑середовище стає непрозорим, а стимули до 
інноваційної поведінки в бізнесі зникають» [3, с. 86].

Швидкість інноваційного поступу визначається 
і тим, наскільки оперативно можуть бути створені та 
реалізовані умови чотири і п’ять у вищенаведеному 
переліку умов успішного інноваційного розвитку. 

Врешті‑решт П. Т. Бубенко і В. А. Гусєв дійшли 
висновку, що для вирішення означених проблем 
інноваційного процесу в Україні потрібні належним 
чином підготовлені люди, особлива атмосфера довіри 
і працюючий фондовий ринок [3, с. 87].

Можливості інноваційного розвитку України 
в контексті викликів глобалізації, проблеми реінду‑
стріалізації країни та формування її людського і соці‑
ального капіталів розглянуто в статті В. П. Онищен‑
ка. Серед причин, які перешкоджають модернізації 
України, автор особливу увагу приділяє людському 
фактору. Можливості людського капіталу в Україні, 
вважає він, не дозволяють їй упевнено стати на ін‑
новаційний шлях розвитку. Не слід шукати інших 
вагомих причин щодо невдач у перетворенні країни, 
адже проблеми — саме в нас: «Це ми — причина 
невдач. Це наш «дракон» (корупція, соціальна та 
політична пасивність, байдужість, невіра у власні 
можливості тощо), і ми повинні знищити його в собі. 
Необхідно визнати, що ми «не такі» європейці, що 
ми травмовані тяжким історичним і соціокультур‑
ним спадком, що ми різні за своєю соціальною та 
економічною ментальністю, а тому по‑різному бачи‑
мо шляхи до нашого майбутнього, що і спричиняє 
нестабільність українського суспільства. Але ми 
повинні побороти цей тяжкий спадок» [6, с. 5].

Отже, слід усвідомити, що ми, українці, хоча 
і європейці, але «не такі», як, наприклад, жителі 
країн Західної Європи, зокрема, у своєму ставленні 
до праці, приватної власності, норм моральності. 
Тобто, маємо «не таку» ментальність і дещо відмінні 
ціннісні орієнтири. Безумовно, ці особливості люд‑
ського фактора позначилось на всій соціокультурній 
діяльності українського етносу, зокрема господар‑
сько‑економічних відносинах.

Відомо, що історія становлення і розвитку укра‑
їнської нації має занадто багато трагічних сторінок. 
Про це, наприклад, нагадує В. Вінниченко у своєму 
«Щоденнику»: «Читати українську історію треба 
з бромом, — до того боляче, досадно, гірко, сумно 
перечитувати, як нещасна, зацькована, зашарпана 
нація тільки те й робила за весь час свого державного 
(чи вірніше: півдержавного) існування, що огриза‑
лась на всі боки: от поляків, руських, татар, шведів. 
Уся історія — ряд, безупинний, безперервний ряд 
повстань, війн, пожарищ, голоду, набігів, військо‑
вих переворотів, інтриг, сварок, підкопування…
Паршиві шанолюби, національне сміття, паразити 
й злодії продають на всі боки: хто більше дасть. 
Нащадки прадідів поганих повторюють погані діла 
дідів‑поганців. І розшарпаний, зацькований народ 
безпомічний жде, якому панові його оддадуть… Ні, 
ні української історії… без брому, без валеріанки 
або без доброї дози філософського застереження не 
можна» [4, с. 122].

Відомо, що з історичних причин Україна (її тери‑
торія) кілька століть існувала і розвивалась в умовах, 
коли особисті права і свободи були істотно обмежені, 
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порівняно з Європою. «У результаті ми у більшості 
своїй менш самодостатні й самодіяльні, тобто менш 
заповзятливі, ніж європейці. По‑друге, все ще про‑
довжують позначатися тривалий соціалістичний 
досвід і принципова неекономічність тодішньої гос‑
подарської системи» [2, с. 35].

Щодо соціалістичного минулого України, то цей 
період її існування ще більшою мірою позначив‑
ся втратою суб’єктами господарювання основних 
принципів і норм справжньої ринкової економіки. 
У західних країнах під економікою завжди розумі‑
ється «ринкова економіка», оскільки жодної іншої 
економіки бути не може. В її основі вбачають три ос‑
новоположні цінності: 1) священне право приватної 
власності визначається суспільством як не відчуже‑
не. Це правило фіксується законодавчо і держава є 
гарантом його збереження; 2) свобода виробництва, 
обміну і розподілу товарів і послуг самостійним 
суб’єктом господарської діяльності, що здійснює 
її на власні кошти і власний ризик, тобто є цілком 
відповідальним за власну господарську діяльність; 
3) прибуток, оцінка результатів господарської діяль‑
ності щодо перевищення прибутків над витратами 
у вартісному варіанті.

«У такому розумінні радянська планово‑адмі‑
ністративна господарська діяльність економікою 
ніколи не була» [8, с. 61]. Можна стверджувати, 
зауважує Є. Г. Філатова, що радянська людина не 
тільки не була зацікавлена в придбанні будь‑якої 
власності, але взагалі погано розуміла, що це таке. 
Наприкінці радянського етапу розвитку в масо‑
вій свідомості переважало ставлення до власності 
як до «нічиєї» [8, с. 61]. Отже, за часів радянської 
влади в декількох поколінь сформувалося байдуже, 
незацікавлене ставлення до володіння власністю, 
недостатня мотивація до власної праці під час пла‑
нування системи зрівнялівки в оплаті.

Пасивність і безініціативність працівників багато 
в чому компенсувалися патерналістською політикою 
держави, яка «працювала» на міфологічну картину 
нового суспільства, підтверджуючи тезу пропаган‑
ди про «найсправедливіше» суспільство, в якому 
кожний одержує за його працю. Минуло вже чверть 
століття після розпаду СРСР, а в країнах на постра‑
дянському просторі, зокрема в Україні, у свідомості 
її громадян ще і донині живуть залишки радянської 
«економічної культури». Надто складно перебороти 
ментальну інертність, набуту за радянських часів, 
притаманну як окремим індивідам, так і основній 
масі населення. Розпочати життя з «чистого арку‑
ша», очевидно, зможуть нові покоління, котрі не 
обтяжені «здобутками» радянської ідеології.

В умовах глобалізації Україна стратегічно 
правильно зорієнтувалася — обрала шлях до єв‑
ропейської інтеграції. Але шлях цей непростий, 
передбачає істотне переосмислення питань щодо 

використання існуючого соціального, культурного й 
інституціонального потенціалу, його трансформації 
в контексті вимог європейської ринкової економіки, 
міжнародного бізнесу. Держава повинна надати на‑
ціональному бізнесу, особливо середньому і малому, 
свободу господарювання, усіляко підтримувати ін‑
вестиційний бізнес. Основною ж ланкою у вирішенні 
оптимального стану існування всієї системи іннова‑
ційного розвитку країни є люди. А це на сьогодні — 
найслабкіша ланка цієї системи. «Європейський 
вибір України — це визнання первинної ролі людини 
у суспільному розвитку», — зазначає В. Р. Сіден‑
ко [1, с. 92]. На підтвердження цієї тези ґрунтовні 
аргументи наводить В. Л. Онищенко. Для створен‑
ня інновацій, наголошує він, необхідні: 1) люди, 
які б відтворили нові знання; 2) люди, які б могли 
зрозуміти, як ці знання можливо втілити у про‑
цес створення нової технології та нового продукту 
(прикладна наука, інженерія); 3) люди, які можуть 
вкласти гроші для налагодження нових технологій 
для виробництва нової продукції, тобто бізнесмени, 
підприємці. «Держава повинна сконцентрувати 
увагу на центральній фігурі нашого майбутнього — 
підприємцеві, — наголошує цей автор. — А вже він 
вирішить проблеми і освіти, і науки, і багато чого, що 
формує «людський капітал» — стратегічний ресурс 
людського розвитку. Підприємець — первинний, 
держава — вторинна у відтворенні національного 
багатства. Саме ті держави, які через покоління 
реалізують цей принцип, досягли видатних успіхів 
у розвитку. В Україні поки що мало розуміння цього 
очевидного феномену, а тому ми відсталі» [6, с. 11].

Отже, на думку фахівців з проблем інноваційної 
діяльності, необхідна нова якість людського капі‑
талу, тобто людей, схильних до інновацій — таких, 
які б були органічними суб’єктами інноваційної 
ментальності. У глобальному рейтингу Україна за 
наявністю інженерів і вчених посідає 46 місце серед 
148 країн, а за здатністю до інновацій — 100. Комен‑
туючи ці показники, В. П. Онищенко зазначає: «Це 
свідчить про низький рівень наших інженерів і вче‑
них, адже «наявність» не означає «ефективність». 
Наша наукова система архаїчна — НДІ, великі нау‑
кові колективи, академіки‑адміністратори тощо. Для 
СРСР це підходило, а для ринкової економіки — ні. 
Ці монстри (скоріше, залишки від них) не повороткі, 
а тому наука відірвана від ринку» [6, с. 13].

Підсумовуючи, зазначимо: зважаючи на особли‑
вості історичного розвитку України, специфіки люд‑
ського фактора трудової психології та ментальності 
населення, необхідно правильно визначити стратегію 
соціокультурних трансформацій для подальшого 
успішного інноваційного розвитку країни. Шанс для 
інноваційного поступу держави є, отже, необхідно 
активно діяти.
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СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ  
В УКРАЇНІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ / СПИДА 
В УКРАИНЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

STATISTICAL ASPECTS OF HIV / AIDS EPIDEMIC 
 IN UKRAINE AND ITS CONSEQUENCES

Анотація. У статті проаналізовано динаміку поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. Проведено аналіз статево-ві-
кової структури ВІЛ-інфікованих осіб. Досліджені шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Коротко охарактеризовано наслідки епі-
демії.

Ключові слова: ВІЛ/СНІД, епідемія, статево-вікова структура, шляхи передачі ВІЛ-інфекції, наслідки епідемії.

Аннотация. В статье анализируется динамика распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине. Проведен анализ 
половозрастной структуры ВИЧ-инфицированных. Исследованы пути передачи ВИЧ-инфекции. Кратко охарактеризова-
ны последствия эпидемии.

Ключевые слова: ВИЧ / СПИД, эпидемия, половозрастная структура, пути передачи ВИЧ-инфекции, последствия 
эпидемии.

Summary. The article provides analysis HIV / AIDS epidemic in Ukraine The analysis of sex-age structure of HIV-infected 
persons was conducted. The ways of transmission of HIV infection have been investigated. The implications of the epidemic are 
briefly described.

Key words: HIV / AIDS, epidemic, sex-age structure, ways of HIV transmission, consequences of the epidemic.
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Постановка проблеми. Проблема ВІЛ/СНІДу 
постала перед людством у 80‑х рр. ХХ століт‑

тя. Наразі це захворювання набуло статусу панде‑
мії у світі і надалі продовжує набирати оберти. На 
жаль, жоден епідеміологічний нагляд не дозволяє 
визначити реальну кількість ВІЛ‑інфікованих осіб 
та хворих на СНІД і забезпечити повну статистич‑
ну інформацію про рівень поширення захворю‑
вання в країні. Незважаючи на це, важливим є 
статистичний аналіз навіть далеко не повної на‑
явної інформації про ВІЛ‑інфіковане населення, 
що дозволяє здійснювати різноваріантні прогнози 
розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

Метою даної роботи є статистичний аналіз поши‑
рення епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та її наслідків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Су‑
часні дослідження проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні 
висвітлюють різні аспекти розвитку захворювання 
і є досить різноплановими. Деякі дослідники зосере‑
джуються на нормативно‑правовому (М. Микитюк, 
В. Рудий) та організаційному (І. Холожило) аспектах 
протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Частина дослідни‑
ків розглядала питання формування національної 
(А. Бега, Ю. Cкуйбіда та ін.) і регіональної (О. Худоба 
та ін.) політики протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та її 
імплементації в нинішніх умовах. Такі науковці як 
О. Жабокрицька, С. Закопайло, В. Лях, С. Лапаєнко, 
Н. Романова, С. Терницька зосереджуються на пси‑
холого‑педагогічних аспектах роботи з профілактики 
ВІЛ/СНІДу. Статистичний аспект епідемії перебуває 
більше у полі досліджень різних організацій, що 
випускають статистичні звіти, зокрема ЮНЕЙДС 
в Україні, Фонд Олени Пінчук, Центр Громадського 
Здоров’я МОЗ України та інші.

Виклад основного матеріалу. Серед країн Європи 
Україна залишається регіоном з високим рівнем по‑
ширення ВІЛ [1]. Причому, активність епідемічного 
процесу ВІЛ‑інфекції продовжує підтримуватись за 
рахунок прихованого компоненту. Майже половина 
оціночної кількості людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), 
не знає про свій ВІЛ‑позитивний статус. За даними 

МОЗ України, станом на 01.01.2017 р. зареєстрова‑
но 132 945 ВІЛ–інфікованих громадян України або 
313,3 на 100 тисяч населення, у тому числі 38 730 
хворих на СНІД (91,3 просантиміле) [2]. За даними 
ВООЗ, оціночна кількість ВІЛ‑інфікованих в країнах 
Європи у 2016 році становила 2,4 млн осіб.

Проблемі ВІЛ‑інфекції/СНІДу у світі приділяєть‑
ся особлива увага. Ліквідація епідемії ВІЛ/СНІДу 
до кінця 2030 року є одним із завдань Цілей сталого 
розвитку, що були затверджені у вересні 2015 року 
та визначають пріоритети міжнародного розвитку 
до 2030 року. Для України, як і для інших країн, 
проблема СНІД не є суто медичною. Наслідки, до 
яких призводить поширення захворювання на ВІЛ/
СНІД, можна умовно розділити на дві групи. Пер‑
ша група — демографічні (підвищення показників 
смертності, зміна вікової структури населення, збіль‑
шення кількості сиріт на тлі падіння народжувано‑
сті, загострення процесу депопуляції. Друга група — 
соціально‑економічні (медичне обслуговування, 
соціальне забезпечення і захист, правовий захист, 
економічне навантаження тощо), які проявляються 
на індивідуальному рівні, рівні домогосподарств, 
мезо‑ та макроекономічному рівні.

Поширення ВІЛ‑інфекції в Україні має характер‑
ні особливості, зокрема пролонговане проникнення 
вірусу в популяцію, пов’язане з закритістю суспіль‑
ства в соціалістичний період. Окрім того, відбувся 
вибуховий розвиток епідемії шляхом інфікування 
через наркоспоживачів.

Кількість вперше зареєстрованих ВІЛ‑інфікова‑
них осіб з 2003 по 2006 р. нерівномірно зростала. 
Так, найбільший приріст захворювань зареєстровано 
у 2004 році — на 24,4% більше порівняно з попере‑
днім роком. Після 2006 р. темпи зростання захво‑
рюваності поступово уповільнювались і у 2012 р. 
вперше зареєстровано від’ємне значення показни‑
ка — кількість вперше зареєстрованих ВІЛ‑інфіко‑
ваних осіб знизилася на 2% порівняно з попереднім 
роком. Однак уже в наступному році показник знову 
зріс — на 4,3% (рис. 1).
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Рис. 1. Темпи зростання вперше зареєстрованих ВІЛ‑інфікованих осіб в Україні за 2003–2016 рр.
Джерело: складено автором на основі даних [2]
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Помітне зниження нових випадків захворювання 
спостерігається у 2014–2016 рр., однак це зумов‑
лено зменшенням територій, які подають дані про 
ВІЛ‑інфікованих осіб через воєнно‑політичну кризу 
в Україні. У зв’язку з цією кризою порушена взає‑
модія між ЗОЗ служби СНІДу на непідконтрольних 
Уряду України територіях та ЗОЗ служби СНІДу 
інших регіонів. Це ускладнює облік ВІЛ‑інфіко‑
ваних осіб Донецької та Луганської областей, що 
є найбільш ураженими епідемією. За даними ВОЗ, 
у 2015 році з окупованих територій стало на облік 
в інших регіонах 731 особа, з них 78,3% прибули 
з Донецької області. У 2016 році цей показник зни‑
зився до 504 осіб, з них 63,7% становили донеччани. 
Нові загрози постають, коли не всі хворі можуть 
отримати доступ до життєво необхідних ліків, серед 
переселенців зростає ризик повернення до вживання 
наркотичних речовин через тяжкий психологічний 
стан та складні життєві обставини.

Дослідження статевої структури ВІЛ‑інфікованих 
осіб виявило, що більша питома вага захворювань 
припадає на чоловіків. Так, за період 2014–2016 рр. 
серед уперше зареєстрованих ВІЛ‑інфікованих осіб 

частка ВІЛ‑інфікованих чоловіків зросла з 55,9% до 
57,5%, тоді як за аналогічний період частка жінок 
знизилась з 44,1% до 42,5%. Щодо вікової струк‑
тури, то переважна більшість ВІЛ‑інфікованих жі‑
нок і чоловіків — особи старших від 30 до 40 років 
(рис. 2,3). А це, як відомо — найактивніша вікова 
група дітородного і працездатного контингентів на‑
селення. Причиною такого розподілу може бути те, 
що населення у старшому віці є більш обстеженим, 
оскільки частіше звертається у лікувальні заклади, 
де при діагностиці, часто паралельно з іншою хво‑
робою, може виявити і ВІЛ‑інфекцію.

За період 2014–2016 рр. найбільш помітні зміни 
спостерігаються у старших вікових групах. Так, 
питома вага осіб віком 30–39 років з вперше заре‑
єстрованою ВІЛ‑інфекцією знизилася на 3,6 п. п. 
у 2016 році порівняно з 2014 р. і становила 45,5%, 
тоді як серед осіб віком 49 років і старше прослід‑
ковується протилежна тенденція — за аналогічний 
період питома вага чоловіків даної вікової групи 
зросла на 2,7 п. п. Зменшення частки молодших 
вікових груп свідчить про деяку стабілізацію епі‑
демічної ситуації з ВІЛ‑інфекції в цілому завдяки 
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Рис. 2. Вікова структура вперше зареєстрованих ВІЛ‑інфікованих чоловіків в Україні за 2014–2016 рр.  
(без урахування даних АР Крим з 2014 р. та частини території проведення АТО з 2015 р.), %

Джерело: складено автором на основі даних [2]

Рис. 3. Вікова структура вперше зареєстрованих ВІЛ‑інфікованих жінок в Україні за 2014–2016 рр.  
(без урахування даних АР Крим з 2014 р. та частини території проведення АТО з 2015 р.), %

Джерело: складено автором на основі даних [2]
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активній профілактичній роботі медичних закладів 
і молодіжних громадських організацій.

Порівняно з чоловіками, серед жінок більша 
питома вага захворювань припадає на осіб молод‑
ших вікових груп. Так, зокрема, у 2016 р. частка 
ВІЛ –інфікованих жінок віком 15–24 р. становила 
9,5%, віком 25–29 р. — 16,2%. Серед чоловіків ці 
показники становили 3,9% і 10,9% відповідно. Це 
також може бути зумовлено більшою обстеженістю 
цієї категорії, зокрема, тим, що жінки молодших 
вікових груп знаходяться в активному дітородному 
віці і, перебувають під наглядом лікарів та проходять 
обстеження під час вагітності.

Зростання частки ВІЛ‑інфікованих жінок ак‑
тивного дітородного віку закономірно призводить 
до збільшення кількості дітей з підтвердженим 
ВІЛ‑статусом, народжених ВІЛ‑інфікованими ма‑
терями — з 2 498 у 2005 р. до 2808 у 2016 році. На 
початок 2017 року кількість ВІЛ‑інфікованих ново‑
народжених зросла на 8,9% порівняно з попереднім 
роком і становила 3058 осіб.

ВІЛ‑інфекція передається статевим, паренте‑
ральним при введенні ін’єкційних наркотиків та 
перинатальним щляхом. У 2008 р. відбулася зміна 
домінуючого парентерального шляху на статевий 
і станом на 2016 р. їхня питома вага становила 73,3% 
і 26,0% відповідно.

Як уже було зазначено, аналіз динаміки захво‑
рюваності на ВІЛ/СНІД з 2014 року ускладняється 
у зв’язку з недостачею повної інформації по Лу‑
ганській та Донецькій областях, які є найбільш 
ураженими вірусом імунодефіциту людини. Так, 
у 2014–2015 рр. кількість вперше діагностованих 
випадків захворювання на ВІЛ почала знижуватись 
порівняно з попередніми роками — на 5,0% і 17,4% 
відповідно. Кількість захворювань на СНІД, на від‑
міну від ВІЛ, у 2014 р. зросла на 10,1%. У 2016 р. 
кількість захворювань на ВІЛ зросла на 8%, на 
СНІД — на 5%. Це в більшій мірі зумовлено на‑
лагодженням зв’язків з ВОЗ службами СНІДу на 
частині території АТО (табл. 1).

Висновки. Статистичний аналіз поширення ВІЛ/
СНІДу в Україні показує, що кількість нових випад‑

ків захворювань на ВІЛ‑інфекцію в Україні постійно 
зростала і лише за останній період (2014–2016 рр.) 
мала коливальний характер, що спричинено не стіль‑
ки якісними характеристиками (дійсним зменшен‑
ням кількості захворювань), скільки змінами в об‑
ліку хворих у зв’язку з воєнно‑політичною кризою 
в країні. Більшу питому вагу становлять ВІЛ‑інфі‑
ковані чоловіки (57,5% у 2016 р.), однак порівняно 
з чоловіками, серед жінок значно молодший «вік» 
захворюваності, тобто спостерігається значна частка 
захворювань у жінок активного дітородного віку. 
Це є досить негативним чинником, що у свою чергу 
провокує збільшення кількості ВІЛ‑інфікованих 
дітей перинатальним шляхом (2808 дітей 2016 р.).

Стає очевидним, що поширення епідемії ВІЛ/
СНІДу все більше поглиблює і так існуючу соціаль‑
но‑демографічну кризу в країні. Потреби людей, ін‑
фікованих ВІЛ або хворих на СНІД, не обмежуються 
потребами в лікувальних препаратах та медичному 
нагляді. Вони потребують соціальної підтримки 
і захисту з боку суспільства. У найближчому май‑
бутньому розширення масштабів антиретровірусної 
терапії сприятиме підвищенню виживання через 
зменшення захворюваності і смертності від СНІДу 
і відповідно — до збільшення кількості людей, які 
живуть із ВІЛ.

Між тим перспективи розвитку самої епідемії 
досить туманні і вимагають значного поглиблення 
дослідної роботи в галузі динаміки епідемії, її соці‑
альних, демографічних та інших наслідків.

Таблиця 1
Динаміка захворюваності на ВІЛ/СНІД  

за 2014–2016 рр.

Рік

Темпи зміни кількості хворих у %  
до попереднього року

ВІЛ СНІД

2014 95,0 110,1

2015 82,6 86,3

2016 108,0 105, 0

Джерело: складено автором на основі даних [2]
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  
ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

PROVIDING FINANCIAL STABILITY AND CAPACITY  
OF THE ORGANIZATION IN THE CRISIS TERMS

Анотація. У статті проаналізовано та узагальнено наукові підходи щодо трактування «фінансової стійкості» та «пла-
тоспроможності» організації та визначені основні методичні підходи до їх оцінки, зокрема в умовах кризи. Окреслені 
характерні риси та відмінності фінансової стійкості та платоспроможності організації. Обґрунтовані основні напрями 
забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності організації.

Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність, фінансовий стан, зобов’я-
зання.

Аннотация. В статье проанализированы и обобщены научные подходы к трактовке «финансовой устойчивости» 
и «платежеспособности» организации и определены основные методические подходы к их оценке, в частности в усло-
виях кризиса. Указанные характерные черты и различия финансовой устойчивости и платежеспособности организа-
ции. Обоснованы основные направления обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности организации.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, кредитоспособность, финансовое 
состояние, обязательства.

Summary. The article analyzes and summarizes the scientific approaches to the interpretation of the «financial stability» 
and «solvency» of the organization and outlines the main methodological approaches to their assessment, in particular in the 
context of the crisis. Characteristic features and differences of financial stability and solvency of the organization are outlined. 
The basic directions of maintenance of financial stability and solvency of the organization are grounded.
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Постановка проблеми. Функціонування вітчиз‑
няних організацій ускладнюється тривалою 

кризою неплатежів, зростанням дебіторської та 
кредиторської заборгованості, гострим дефіцитом 
фінансових ресурсів. Тому в умовах кризового стану 
розвитку економіки України особливої актуально‑
сті набуває проблема забезпечення фінансової стій‑
кості та платоспроможності, як найважливіших 
умов життєдіяльності організацій та їх стабільності.

Формування стійкого внутрішнього середовища 
надає змогу організації адаптуватися до умов зо‑
внішнього середовища та контролювати ступінь його 
незалежності від зовнішніх джерел фінансування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи‑
тання забезпечення фінансової стійкості на пла‑
тоспроможності досліджують багато вітчизняних 
і зарубіжних науковців. Результати досліджень 
висвітлювали у наукових працях такі вчені, як: 
Е. Альтман, І. О. Бланк, О. І. Барановський, Ф. Ф. Бу‑
тинець, Л. А. Лахтіонова, Є. В. Мних, Г. В. Савиць‑
ка, В. К. Савчук, О. О. Терещенко, А. Д. Шеремет, 
Ю. С. Цал‑Цалко та інші. Незважаючи на велику 
кількість праць, присвячених проблемам забезпе‑
чення фінансової стійкості та платоспроможності 
організацій, та враховуючи динамізм економічних 
взаємовідносин, існуючі наукові напрацювання по‑
требують адаптації до сучасних умов господарювання.

Метою статті є узагальнення теоретико‑методич‑
них положень та обґрунтування науково‑практичних 
рекомендацій щодо забезпечення фінансової стійко‑
сті та платоспроможності організацій в умовах кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожна 
організація є системою, яка функціонує у взаємо‑
зв’язку окремих складових та відносин, і тому може 
характеризуватись стійким або нестійким станом. 
Організація може опинитись на межі банкрутства, 
якщо має критичну неплатоспроможність. Тому 
для виявлення ознак кризового стану, в межах ан‑
тикризового управління, необхідно здійснювати 
діагностику, моніторинг та ідентифікацію фінан‑
сового стану підприємства за рівнем втрати плато‑
спроможності та порушенням фінансової стійкості. 
У залежності від ідентифікованого фінансового стану 
розробляються специфічні антикризові заходи, які 
сприяють фінансовому оздоровленню та ефективній 
роботі підприємства [1].

Вітчизняні економісти під терміном «організація» 
найчастіше розуміють складне виробниче утворення, 
сформоване із виробничо‑самостійних, але об’єдна‑
них спільним керівництвом підприємств [2].

З точки зору менеджменту та адміністрування 
організацією — є група людей, сукупність дій яких 
спрямовується для досягнення загальної мети або 
цілей [3].

Рис. 1. Концептуальні підходи до визначення поняття «фінансова стійкість» організації
Джерело: побудовано за даними [4]
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Законодавство України трактує організацію як 
офіційно зареєстровану юридичну особу, яка має 
в своєму розпорядженні майно для здійснення під‑
приємницької діяльності і за цих умов ототожнює 
її з поняттям підприємства.

Наукові здобутки дозволяють окреслити основні 
концептуальні підходи до визначення поняття «фі‑
нансова стійкість» (рис. 1).

Башнянин Г. І., Лінтур І. В. та Савицька Г. В. ви‑
значають фінансову стійкість як «здатність підпри‑
ємства чи організації в повній мірі функціонувати 
і розвиватися, а також зберігати рівновагу балансу 
як у зовнішньому, так і у внутрішньому середо‑
вищі, що гарантує здатність підприємства вчасно 
розплачуватись з кредитами, а також інвестиційну 
привабливість». Фінансова стійкість і стабільність 
підприємства забезпечується його виробничою, ко‑
мерційною і фінансовою діяльністю [5; 6].

Ключовими характеристиками фінансової стій‑
кості є:
 • платоспроможність;
 • кредитоспроможність;
 • ефективність фінансово‑економічної діяльності [7].

Враховуючи наукові підходи доцільно узагаль‑
нити, що фінансова стійкість організації може бути 
представлена як «гарантована платоспроможність 
і кредитоспроможність організації в результаті його 
діяльності на основі ефективного формування, роз‑
поділу і використання фінансових ресурсів і, в той 
же час, як відзначає ряд авторів, це забезпеченість 
запасів власними джерелами їх формування, спів‑
відношення власних і позикових коштів джерел 
покриття активів організації» [8].

Відносні показники фінансової стійкості харак‑
теризують співвідношення власних та позикових 
фінансових ресурсів. Вважається, що для забезпечен‑
ня фінансової стійкості організації розмір власного 
капіталу має перевищувати позикові ресурси. Але 
досить часто для аналізу рівня фінансової стійкості 
використовують абсолютні показники, які дозволя‑
ють оцінити ступінь достатності власного оборотного 
капіталу для формування запасів. Проте, недоліком 
цього підходу слід вважати те, що формування запа‑
сів і фінансових ресурсів відбувається в різні часові 
періоди і достатність власного оборотного капіталу 
має високий рівень динамізму.

Першочерговим завданням забезпечення фінансо‑
вої стійкості українських підприємств є досягнення 
оптимального співвідношення власного і позикового 
капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансо‑
вий ризик за максимальної рентабельності власного 
капіталу.

Більшість авторів підкреслюють, що забезпечення 
фінансової стійкості актуально не тільки для самої 
організації, але й для інших учасників економічно‑
го процесу — представників фінансового сектору, 
інвесторів та кредиторів. На їх думку, фінансову 
стійкість доцільно оцінювати показниками, які 

всебічно характеризують співвідношення власних 
та позикових джерел формування капіталу.

Фінансова стійкість — це певний стан руху грошо‑
вих потоків організації, що гарантує його постійну 
платоспроможність. В результаті здійснення будь‑
якої господарської операції фінансовий стан може 
залишитися незмінним, або змінитися. Тому, що‑
денні господарські операції призводять до переходу 
організації з одного типу стійкості в інший [8].

Поряд із «фінансовою стійкістю» дуже часто ви‑
користовується поняття «платоспроможність». Зна‑
чна кількість авторів вважають платоспроможність 
однією з характеристик фінансової стійкості. Але 
нині також існує розмаїття визначень платоспро‑
можності і тривають дискусії по цьому питанню.

Платоспроможною вважається організація, яка 
здатна вчасно виконати свої зобов’язання. Поняття 
платоспроможності охоплює не тільки абсолютну 
або короткострокову, але і довгострокову плато‑
спроможність.

Вважаємо, що платоспроможність організації 
можна оцінити її спроможністю своєчасно і в пов‑
ному обсязі виконувати свої фінансові зобов’язання 
перед контрагентами, а також державою. Незапе‑
речно, що основними ознаками платоспроможності 
при цьому є наявність достатнього обсягу коштів на 
розрахунковому рахунку та відсутність простроченої 
кредиторської заборгованості.

Мних Э. В. [9], Крейдич І. М. та ін. [10] ототожнює 
платоспроможність з ліквідністю підприємства, ви‑
діляючи абсолютну, швидку, термінову) та поточну 
платоспроможність.

Дем’яненко М.Я. [11] пропонує оцінювати пла‑
тоспроможність за показниками грошової, розра‑
хункової та ліквідної платоспроможності, хоча по‑
рядок розрахунку цих показників ідентичний до 
визначення показників ліквідності.

Зарубіжні науковці Ворст Й., Ревентлоу П., Депа‑
ленса Дж., Джоборда Дж., навпаки, платоспромож‑
ність розглядають з точки зору фінансової стійкості 
і рекомендують визначати за наявністю власних 
оборотних коштів та здатністю покривати збитки.

Для діагностики наявності ознак кризи на підпри‑
ємстві використовують показники поточної, критичної 
та надкритичної платоспроможності. У разі виявлення 
ознак неплатоспроможності, розраховують коефіцієнт 
його відновлення. Але результати розрахунку цих 
показників не завжди можуть об’єктивно оцінити 
причини та наслідки фінансової кризи в організації.

В системі антикризового менеджменту загострю‑
ється необхідність виявлення найбільш важливих 
аспектів і найбільш слабких позицій у фінансовому 
стані конкретної організації. Також важливим є 
забезпечення платоспроможності та стійкого фінан‑
сового стану організації за будь‑яких економічних, 
політичних, соціальних ситуацій. Для вирішення 
даного завдання важливим є комплексний та систе‑
матичний аналіз фінансових показників діяльності 
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підприємства; якісний рівень управління підприєм‑
ством, тобто можливості оперативного прийняття 
рішень і їх реалізації; оптимізація бізнеспроцесів [1].

Забезпечення платоспроможності організації 
здійснюється шляхом реалізації оперативного меха‑
нізму фінансової стабілізації — системи заходів, які, 
з одного боку, спрямовані на зменшення фінансових 
зобов’язань, а з іншого, на збільшення грошових 
активів, що забезпечують ці зобов’язання (рис. 2).

Фінансові зобов’язання організація може скоро‑
тити шляхом зменшення господарсько‑адміністра‑
тивних витрат та змінних витрат шляхом оптимі‑
зації виробничого процесу. Важливими джерелами 
зменшення зобов’язань є подовження терміну кре‑
диторської заборгованості за товарними операціями; 
відтермінування виплат дивідендів та відсотків.

Для збільшення суми грошових активів вико‑
ристовують фінансові інструменти рефінансування 
дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, 
врахування та дисконтування векселів, форфейтин‑
гу, примусового стягнення); прискорення оборотності 

дебіторської заборгованості за рахунок скорочення 
термінів надання комерційного кредиту; оптимізація 
запасів товарно‑матеріальних цінностей (зокрема 
за рахунок шляхом обґрунтування нормативів то‑
варно‑матеріальних запасів); скорочення розмірів 
страхових, гарантійних та сезонних запасів на період 
перебування підприємства у фінансовій кризі тощо.

Таким чином, основні завдання забезпечення 
фінансової стійкості та платоспроможності підпри‑
ємства можна узагальнити на рис. 3.

Даний підхід показує пріоритетність завдань 
фінансового менеджменту щодо забезпечення фі‑
нансової рівноваги підприємства, що є передумовою 
зростання ринкової вартості підприємства. Така 
рівновага є наслідком створення платоспроможно‑
го, фінансово стійкого бізнес‑середовища, в умовах 
якого забезпечуються інтереси всіх суб’єктів фінан‑
сових відносин і підприємство має змогу ефективно 
функціонувати та розвиватись.

Висновки. Вітчизняні організації функціону‑
ють в мінливому економічному, політичному та 

Рис. 2. Шляхи забезпечення платоспроможності організації
Джерело: побудовано за даними [1; 10; 11]

International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/ 

International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/ 

зменшення зобов’язань є подовження терміну кредиторської заборгованості 

за товарними операціями; відтермінування виплат дивідендів та відсотків. 

  

Рис. 2. Шляхи забезпечення платоспроможності організації 

Джерело: побудовано за даними [1; 10; 11] 

  
Для збільшення суми грошових активів використовують фінансові 

інструменти рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом 

факторингу, врахування та дисконтування векселів, форфейтингу, 

примусового стягнення); прискорення оборотності дебіторської 

заборгованості за рахунок скорочення термінів надання комерційного 

  

Забезпечення  
платоспроможності організації   

Зменшення  фінансових  
зобов’язань   

Збільшення грошових  
активів   

Збільшення терміну надання  
товарного кредиту на власну  
продукцію   

для  флоту  Використання  
уповільнення інкасації власних  
платіжних документів   

розмі Збільшення  р у  цінових  
знижок при оплаті продукції 
готівкою   

терміну  Скорочення  надання  
товарного кредиту   

Авансова форма передоплати  
( часткова або повна)    

Придбання  довгострокових  
активів на умовах лізингу   

Реструктуризація  
короткострокових  кредитів  
шляхом  їх  переведення  у  
довгострокові   

Прискорення  інкасації  
простроченої  дебіторської  
заборгованості   

Використання  новітніх  форм  
реінвестування  дебіторської  
заборгованості   Зменшення витрат   



38

// Економічні науки // // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // № 6 (46), 2 т., 2018

соціальному середовищі і не завжди спроможні 
адаптуватись до нього. Але не лише нестабільність 
зовнішнього середовища негативно впливає на ді‑
яльність організацій, а й відсутність ефективного 
фінансового менеджменту. Оптимальні значення 
показників фінансової стійкості та платоспромож‑

ності є передумовою нормального функціонування 
організацій та зростання їх економічного потенціалу. 
Тому саме за сучасних умов поглиблення фінансової 
кризи, забезпечення фінансової стійкості та плато‑
спроможності організацій є одними із пріоритетних 
завдань розвитку національної економіки.

Рис. 3. Завдання забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Джерело: розроблено автором.
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Современный этап развития экономики характе‑
ризуется возрастанием мобильности населения, 

в т. ч. трудовых ресурсов. Миграция населения яв‑
ляется давно известным и значительным явлени‑
ем в истории человечества. Такие географические 
перемещения всегда влияют на демографическую 
ситуацию в стране, вызывают технологические из‑
менения. Порой миграция может быть вынужден‑
ной — депортация из страны, политические кон‑
фликты, войны, в результате которых появляется 
волна беженцев. Но для экономистов, несомненно, 
интерес вызывает добровольная миграция в поис‑
ках высококвалифицированной работы, лучших 
условий труда и реализации трудового потенциала.

Трудящимся‑мигрантом является лицо, кото‑
рое, не являясь гражданином данного государства, 
занимается в нем оплачиваемой деятельностью [3].

И как показывает жизнь, в внешних условиях 
межгосударственная миграция в современной эко‑
номике приобрела массовый характер, а то и стала 
универсальным явлением.

Анализ международной миграции трудовых ре‑
сурсов позволяет выявить следующие ее формы:

 – по фактору времени миграция может быть: 
безвозвратной (сопровождается сменой граж‑

данства) постоянной или долгосрочной, когда 
миграция продолжается более 1 года; кратко‑
срочной — на срок менее 1 года. Краткосрочная 
миграция, в свою очередь, проявляется в виде 
сезонной, маятниковой или эпизодической ми-
грации. Сезонная миграция характеризуется 
временным выездом на сезонные — сельско‑
хозяйственные, строительные — работы; ма-
ятниковая — ежедневным или еженедельным 
перемещением через границу к месту работы 
и возвращением на место жительства. Она воз‑
никает, как правило, в приграничных зонах. 
Эпизодическую миграцию осуществляют лица, 
выезжающие в командировку, на лечение, спор‑
тивные состязания или с коммерческой целью;

 – по правовому фактору миграция бывает ле-
гальной и нелегальной. Если при легальной 
соблюдается режим въезда, она может иметь 
вынужденный и добровольный характер, то не‑
законная носит характер нарушения режима 
въезда в страну, пребывания в ней и незакон‑
ным трудоустройством;

 – по фактору участия в экономической дея‑
тельности миграция бывает: трудовой и эко-
номической. Трудовая миграция связана с 
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трудоустройством в стране въезда и может быть 
легальной и нелегальной. Основными формами 
экономической миграции являются трудовая 
и нелегальная миграция;

 – по фактору свободы принятия решений мигра‑
ция носит вынужденный и добровольный ха‑
рактер. Нередко люди вынуждены переехать 
в другую страну на временное или постоянное 
жительство в результате военных действий, сти‑
хийных бедствий, политических преследований 
и др. Если же человек добровольно принимает 
решение, часто при поддержке государства, из‑
за экономических или семейных соображений, 
то это — добровольная миграция, носящая ле‑
гальный, временный и постоянный характер.
Необходимо отметить, что первоначально причи‑

ны миграции рабочей силы были чисто экономиче‑
ские — безработица, голод, нужда, невыносимые со‑
циально‑экономические условия, различия в уровне 
заработной платы. И хотя эта причина сохраняется 
и из‑за нее работники мигрируют из слаборазвитых 
стран в высокоразвитые, сегодня имеются и другие, 
не всегда экономические, факторы, влияющие на 
трудовую миграцию: политические, экологические, 
объединение и распад государства, психологические, 
правовые, личного характера, неадекватность усло‑
вий для научных исследований, резкие различия 
в статусе и вознаграждении ученых, изобретателей 
и конструкторов, различные возможности для созда‑
ния научных школ и др. Именно этим объясняется 
миграция трудовых ресурсов из одной индустриаль‑
ной страны в другую (например, из США в Канаду, 
Великобританию и др.), из высокоразвитых стран 
в слаборазвитые.

Кроме того, значительно повышается уровень 
нелегальной иммиграции, как следствие все боль‑
шего расслоения современного мира на богатых 
и бедных. Нелегальная иммиграция осуществляется 
в основном в виде законного пересечения границы 
в качестве туристов, по приглашению родствен‑
ников и знакомых с последующим нелегальным 
трудоустройством.

При миграции рабочей силы из слаборазвитых 
стран предпринимателям выгодно использовать 
дешевую иностранную рабочую силу. Иностранные 
рабочие работают во многих отраслях, где не хотят 
работать местные рабочие, их можно спокойно уво‑
лить, выплачивать более низкую заработную плату, 
не оплачивать страховые услуги.

Массовый отток рабочей силы в странах бывшего 
Союза после падения «железного занавеса» — резуль‑
тат не только кризисных явлений, но и позитивных 
изменений, произошедших в конце 80‑х‑начале 
90‑х годов.

Сегодня крупными центрами миграции являются 
США, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Соединенное Королевство, Франция, Ка‑
нада, Испания, Австралия, в которых работают 

в основном выходцы из Индии, Мексики, Китая, 
Пакистана, Афганистана, стран СНГ.

Особый интерес вызывает ближневосточный 
центр, где иммигранты составляют большую по‑
ловину населения. Например, в Катаре 85% всех 
рабочих — иностранцы, в ОАЭ — 90%. Без такой 
миграции было бы невозможно освоить богатые ме‑
сторождения нефти, расположенные на территориях 
стран, собственные трудовые ресурсы которых не 
позволяют это сделать. Большие выгоды от этой 
миграции получают страны, потребляющие добыва‑
емую там нефть, что позволяет им решать стоящие 
перед ними топливно‑энергетические проблемы. 
Кроме того, эти регионы стали сегодня крупными 
туристическими центрами, что также предъявляет 
большой спрос на рабочую силу в сфере данных услуг.

Как и многие экономические явления миграция 
трудовых ресурсов имеет свои как положительные, 
так и отрицательные стороны. Особенно велика роль 
валютных поступлений от трудящихся‑мигрантов. 
Благодаря мигрантам в страну идет поток денежных 
переводов. Крупнейшим источником их являются 
США, из которых в 2014 году было вывезено около 
60 млрд.долл., Саудовская Аравия — около 40 млрд.
долл., Россия — 33 млрд.долл. [2]. Объем денеж‑
ных переводов, поступивших из‑за рубежа в госу‑
дарства Центральной Азии, в т. ч. и в Узбекистан, 
в 2015 году превысил 36 млрд.долл. Это позволяет 
сделать вывод, что эффективность экспорта рабочей 
силы сопоставима с товарным экспортом.

К плюсам миграции можно отнести и разрешение 
проблем трудоустройства.

Достижение экономического роста, ускоряющий‑
ся технологический процесс требуют активизации 
творческой деятельности со стороны работника, 
новаторства, ускоренного обучения и переподготов‑
ки рабочей силы. Так как знания сегодня являются 
немаловажным фактором экономического роста, то 
интеллектуальные ресурсы превращаются в ключе‑
вой фактор конкурентоспособности стран, которые 
пытаются захватить выгодные интеллектуальные по‑
зиции в мире. Поэтому они активно «притягивают» 
высококвалифицированную и творческую рабочую 
силу, привлекая ее из других менее развитых стран.

Благодаря этому развивающиеся страны полу‑
чают возможность бесплатно обучать рабочую силу 
новым профессиональным навыкам, приобщать 
ее к более современным технологиям, стандартам 
организации производства и особенно дисциплины, 
доступа к информации. Все это бывшие мигранты 
применяют на практике, вернувшись на Родину.

Но, к сожалению, эмигрирует за рубеж наиболее 
мобильная и квалифицированная рабочая сила, 
а на их места заполняют менее подготовленные ра‑
ботники.

Высокоразвитые страны часто «стимулируют» 
отъезд специалистов в другие страны, что порождает 
проблему «утечки мозгов» для стран‑экспортеров ра‑
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бочей силы. Для развивающих стран «утечка мозгов» 
оборачивается крупным экономическим, социаль‑
ным, политическим и нравственным ущербом. Но 
проблема «утечки мозгов» стоит и в высокоразвитых 
странах: миграция специалистов из Европы в США.

Нередко, вернувшись из развитых стран на Ро‑
дину, бывшие мигранты не могут приспособиться 
к условиям и уезжают обратно.

Мигранты перестают также платить налоги у себя 
на Родине.

Вопросы миграции рабочей силы являются акту‑
альными и для экономики Узбекистана, определен‑
ная часть трудовых ресурсов которых эмигрировала 
за рубеж и поэтому в нашей стране проводится поли‑
тика в области трудовой миграции, целью которой 
является: реализация права граждан страны на 
миграцию, повышение благосостояния трудящихся, 
решение проблем безработицы и улучшение ситуа‑
ции на национальном рынке труда, предотвращение 
утечки интеллектуального потенциала за границу 
и, конечно, защита прав трудящихся‑мигрантов 
в странах их пребывания.

В Послании Президента Республики Узбекистан 
Ш. Мирзиёева Олий Мажлису 23 декабря 2017 года 
говорится: «К сожалению, некоторые наши ученые 
и молодые люди, обладающие большим научным 
потенциалом, выезжают за рубеж. Они работают 
в крупных зарубежных компаниях и банках, пре‑
стижных университетах, международных органи‑
зациях… Конечно, среди них есть и те, кто нашел 
там свое призвание, живет благополучно. Однако 
тоска по Родине — сильное чувство, которое никогда 
не покидает человека, если он находится вдали от 
родного дома». [1. С. 5]

Как отмечает проф. Максакова Л.П., привле‑
кательными центрами миграции для узбекистан‑
цев являются такие страны, как США, Германия, 
Бельгия, Англия, ОАЭ, Россия. По данным ФМС 
России на ее территории сегодня находятся около 
2 млн. наших граждан или 10% трудовых ресурсов 
респуб лики по данным Института социальных иссле‑
дований, среди мигрантов из Узбекистана более 91% 
составляют лица с высшим и средним специальным 
образованием [4].

Учитывая вышеизложенное, в целях совершен‑
ствования миграции трудовых ресурсов считаем 

необходимым осуществлять ее не только по линии 
государственных ведомств и организаций, но и раз‑
вивать индивидуальную эмиграцию за рубеж в целях 
временного трудоустройства. Причем индивиду‑
альная эмиграция должна находиться под опекой 
государства, а не быть стихийной.

Также следует шире применять опыт заключения 
двух‑ и многосторонних межправительственных 
и межведомственных договоров и соглашения по 
трудоустройству узбекистанцев на предприяти‑
ях принимающих сторон. А также разрабатывать 
специальные программы по трудоустройству, воз‑
вращающие на родину мигрантов, целесообразно 
также применять меры по таможенным льготам 
для возвращающихся, позволять им безпошлинно 
переводить денежные средства.

В целях предупреждения нелегальной миграции 
целесообразно в регионах республики открыть цен‑
тры и их филиалы по трудоустройству за рубежом 
и создать базу данных по требуемым профессиям, 
оказывать помощь в получении лицензий. При этих 
бюро должны быть созданы отделения по языково‑
му обучению выезжающих и предоставлению им 
информации о стране, в которую они собираются 
выезжать. Это позволит им быстрее адаптироваться 
в другой стране.

Для предотвращения «утечки мозгов» предлагаем 
ввести квоты или даже запрет владельцам дефицит‑
ных, востребованных у себя в стране, профессий или 
лимитировать сроки их пребывания за рубежом.

Необходимо организовать оптимальный поток 
рабочих рук, уменьшить безвозвратную миграцию, 
превратив ее в возвратную, приносящую выгоду 
стране; создать высокий имидж нашей професси‑
ональной рабочей силы за рубежом, обеспечивая 
защиту прав и интересов трудящихся‑ мигрантов 
за рубежом. И Президент Узбекистана в вышеу‑
казанном Послании Олий Мажлису отметил, что 
«…необходимо разработать концепцию государ‑
ственной политики по сотрудничеству с соотече‑
ственниками, проживающими и работающими за 
рубежом» [1, с. 5].

Таким образом, в заключение можно сказать, что 
внедрение вышеизложенных предложений будет 
способствовать совершенствованию миграционных 
процессов рабочей силы в республике.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

FINANCIAL ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT COMPANY

Анотація. У статті досліджено фінансову звітність як важливий інструмент управління. Досліджені користувачі фі-
нансової звітності та їх зацікавленість. Наведено поради щодо складання управлінської звітності, яка ґрунтується на 
фінансовій.

Ключові слова: фінансова звітність, управлінська звітність, користувачі фінансової звітності, аналіз фінансової звіт-
ності.

Аннотация. В статье исследовано финансовую отчетность как важный инструмент управления. Исследованы поль-
зователи финансовой отчетности и их заинтересованность. Приведены советы относительно составления управленче-
ской отчетности, основанной на финансовой.

Ключевые слова: финансовая отчетность, управленческая отчетность, пользователи финансовой отчетности, ана-
лиз финансовой отчетности.

Summary. The article investigates financial reporting as an important management tool. Investigate the users of financial 
reporting and their interest. The following tips are available for financial reporting based management.

Key words: financial accounting, management reporting, users of financial reporting, analysis of financial statements.

Особливості постановки проблеми та її зв’язок 
з практичними та науковими завданнями. На 

сьогоднішній день фінансова звітність в Україні 
є важливим засобом комунікації в ринковій еко‑
номіці. Бухгалтерський облік є основою інфор‑
маційного забезпечення для фінансової звітно‑
сті, тому у всьому світі він виступає як важлива 
функція управління. Без вчасного, якісно сфор‑

мованого фінансового звіту подальше управління 
підприємством є неможливим. Фінансові звіти 
корисні для юридичних цілей, але вони не є сто‑
відсотково ідеальними для прийняття щоденних 
управлінських рішень. Тому для підприємств 
в сучасних жорстких умовах є потреба в управ‑
лінських звітах, що ґрунтуються на фінансовій 
звітності.
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Роль фінансової звітності на підприємстві роз‑
глядалась багатьма науковцями в сфері бухгал‑
терського обліку, серед яких: Л. А. Бернстайн, 
Е. С. Хендріксен, М. Т. Білуха, А. М. Герасимович, 
Ф. Ф. Бутинець, Я. Д. Крупка, В. А. Кулик, В. В. Со‑
пко, Н. М. Малюга, С. О. Левицька, Є. В. Швець, 
О. О. Коробка та інші.

Головні цілі та мета дослідження. Аналіз змі‑
сту та користі фінансової звітності, визначення ос‑
новних користувачів фінансової звітності та їхня 
зацікавленість. Обґрунтування важливості створен‑
ня управлінських звітів, поради щодо їх розробки 
для подальшої зручності у використанні.

Фінансова звітність є основним інструментом для 
фундаментального аналізу підприємства в сучасних 
динамічних ринкових умовах, оскільки саме вона 
дозволяє виміряти ефективність діяльності підпри‑
ємства та його управління. Також фінансові звіти 
організації є важливим інструментом комунікації, 
адже вони можуть розповісти нам про місію, пріо‑
ритети та стратегію надання послуг підприємства. 
Фінансова звітність виступає процесом передачі 
інформації про фінансовий суб’єкт.

Всебічне і ретельне вивчення звітності розкри‑
ває причини досягнутих успіхів, а також недоліків 
у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи 
вдосконалення його діяльності. Такий аналіз звіт‑
ності потрібен власникам або акціонерам, а також 
самій адміністрації підприємства для прийняття 
відповідних управлінських рішень.

Основна мета аналізу фінансової звітності вклю‑
чає оцінку рішень, таких як інвестування в цінні 
папери компанії або рекомендації інвесторам, а та‑
кож розширення торгівлі чи банківського кредиту 
компанії. Аналітики використовують дані фінан‑
сової звітності для оцінки минулих результатів та 
поточного фінансового стану підприємства, щоб 
формувати уявлення про здатність підприємства 
отримувати прибуток і генерувати грошові потоки 
у майбутньому.

Роль аналізу фінансової звітності полягає у вико‑
ристанні інформації, наявної у фінансовій звітності 
компанії разом з іншою відповідною інформацією 
для прийняття економічно‑управлінських рішень.

Фінансова звітність суб’єкта господарювання 
зазвичай включає в себе п’ять основних компонен‑
тів: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про 
рух грошових коштів, звіт про власний капітал, 
примітки до річної фінансової звітності:
 • Баланс — це звіти компанії про активи, зобов’я‑
зання та власність компанії. Баланс часто опи‑
сується як «знімок фінансового стану компанії» 
в один момент часу.

 • Звіт про фінансові результати відображає витра‑
ти та прибутки компанії, щоб показати, чи за‑
робила компанія чи втратила гроші. Він також 
відображає доходи певного періоду, а також ви‑
трати та податки, що стягуються з цих доходів. 

На відміну від бухгалтерського балансу, який 
представляє один момент часу, звіт про фінансо‑
ві результати відображає певний період часу.

 • Звіт про рух грошових коштів показує, як зміни 
доходів впливають на грошові кошти та їх екві‑
валенти. По суті, звіт про рух грошових потоків 
стосується потоку грошових коштів на підпри‑
ємстві та поза ним. Як аналітичний інструмент, 
звітування про рух грошових коштів є корисним 
для визначення короткострокової життєздатно‑
сті компанії.

 • Звіт про власний капітал пояснює власний капі‑
тал компанії протягом звітного періоду.

 • В Примітках зазвичай детально описують кожен 
елемент. Наприклад, примітки можуть пояснити 
фінансові показники або методи бухгалтерського 
обліку, які використовуються для підготовки зві‑
тів. Примітки до фінансової звітності розгляда‑
ються як невід’ємна частина фінансової звітності.

Читачі фінансової звітності намагаються зрозуміти 
основні факти про ефективність підприємства. Вони 
приймають рішення стосовно підприємства, виходячи 
з прочитаного в звітах. Оскільки фінансові звіти ши‑
роко застосовуються для різних користувачів, вони 
повинні бути простими для читання та розуміння.

Власники та менеджери використовують фінан‑
сові звіти для прийняття важливих довгострокових 
ділових рішень. Наприклад: чи слід продовжувати 
або припиняти частину своєї діяльності, виробляти 
самостійно чи закуповувати певні матеріали у поста‑
чальника, придбати або орендувати/здавати в оренду 
певне обладнання для виробництві своїх товарів.

Інші фізичні та юридичні особи також використо‑
вують фінансові звіти. Наприклад:
 • Перспективні інвестори використовують фінан‑
сові звіти для проведення фінансового аналізу, 
що є ключовим компонентом при прийнятті ін‑
вестиційних рішень.

 • Кредитна установа розгляне фінансовий звіт ор‑
ганізації, щоб вирішити, чи позичати їй кошти.

 • Філантропія може використовувати фінансові 
звіти некомерційних організацій як компонент 
для визначення того, куди робити пожертвуван‑
ня коштів.

 • Державні органи (податкові органи) потребують 
фінансових звітів, щоб з’ясувати правильність 
та точність податків, та інших обов’язків, оголо‑
шених та сплачених компанією.

 • Банки, які надають кредити, можуть використо‑
вувати фінансові звіти для оцінки кредитоспро‑
можності бізнесу.

 • Працівники також можуть використовувати зві‑
ти для укладання колективних договорів.

Як бачимо, фінансова звітність є фундаментом 
для прийняття управлінських рішень. Але фінансова 
звітність складається раз на квартал, натомість управ‑
лінські рішення приймаються щоденно, і навіть що‑
годинно в сучасних екстремальних ринкових умовах.
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Також, фінансова звітність складається відповід‑
но до загальноприйнятих стандартів бухгалтерського 
обліку. Від управлінських звітів не вимагається 
створення їх згідно з принципами бухгалтерського 
обліку та вони можуть включати різні повідомлен‑
ня та механізми доставки до користувача. Можуть 
включати в себе наступне:
 • Звіт про прибутки та збитки про підрозділ чи 
продукт;

 • Звіти менеджера з питань витрат;
 • Звіти про фактичні відхилення від бюджету;
 • Звіти про прибутковість товарів чи послуг;
 • Звітність обраних показників ефективності і т. д.

Звіти великих корпорацій часто є складними 
і можуть включати в себе великий набір приміток 
до фінансової звітності та пояснення фінансової 
політики, обговорення та аналізу управління, що 
ускладнює швидкість їх розуміння.

Тому керівникам необхідні поточні управлінські 
звіти, як «міні фінансові звіти», які будуть розробля‑
тися щотижнево/щомісячно для прийняття більш 
зважених рішень.

Рекомендую кожному підприємству розробити 
свої форми управлінських звітів на основі фінансо‑
вих. Далі наведено поради, як максимально зруч‑
ними в використанні їх зробити:

1. Звіти повинні бути графічно візуально про‑
стими.

Людський розум не може одночасно обробляти 
занадто багато даних, не перевантажуючись. Погли‑
нання призводить до втоми рішення, що ускладнює 
управління командою стратегічно. Тому, коли спра‑
ва доходить до звітності з питань управління, повинні 
пам’ятати, що повинно бути відображено 3–4 показ‑
ники ефективності, що є у звіті хорошою вибіркою.

Обов’язково пам’ятати, що графік повинен роз‑
повісти історію.

2. Потрібно обрати правильні показники ефек‑
тивності для аудиторії, для якої готується звіт.

Вибір показника залежить від вибраної аудито‑
рії — від їхньої роботи, від рівня стажу роботи та 
зацікавленості.

3. Потрібно за допомогою даних розповісти іс‑
торію.

Передусім люди переконуються через два види 
інформації: точні дані та їх історія розвитку/спаду.

4. Зробити свій звіт дуже чітким.

У розробці управлінської звітності чіткість є го‑
ловною метою. Потрібно дотримуватись встановле‑
них принципів дизайну. Не забувати про дрібниці, 
наприклад діапазон дат відображається поруч із 
даними і т. д. Використовувати загальні показники, 
які кожен, хто прочитав/побачив звіт, зможе зро‑
зуміти та потім їх використовувати у своїй роботі.

5. З паперу перейти до ІТ.
Використовувати інтерактивні інструменти зві‑

тування — це чудовий ресурс для бізнесу, оскільки 
вони пропонують в реальному часі можливості для 
оновлення, економії коштів та скорочення витрат. 
Окрім того, ці цифрові звіти можуть бути інтерак‑
тивними, що дає змогу отримувати більшу кіль‑
кість графіків або зменшити їх, як вам потрібно.

Розглянемо реальний приклад того, як можна 
вибірково використовувати показники ефективнос‑
ті, щоб розповісти конкретну історію як фінансо‑
во‑управлінський звіт: ви керуєте HR‑відділом в при‑
ватній медичній клініці і вам потрібно обґрунтувати 
поточні витрати на customer service консультанта 
для співробітників.

Ви можете продемонструвати такі змінні (показ‑
ники ефективності), щоб розповісти історію:
 • Дохід в порівнянні з минулим кварталом. Є
 • Кількість задоволених клієнтів в порівнянні 
з минулим кварталом.

 • Скільки нових рекламацій, які ви отримуєте 
в середньому за тиждень.

 • Кількість рекламацій на сервіс, на професійність 
і т. д. на співробітників мережі.

 • Збиток через рекламації на одного клієнта.
Використовуючи всі ці дані, можна отримати 

відповідь на таке запитання: скільки нового доходу 
згенерує нова маркетингова стратегія в залученні 
customer service в організацію?

Це така історія, яка може спричинити або при‑
пинити розподіл коштів на відділ.

З вищезазначеного можна зробити наступні ви-
сновки. Фінансова звітність є фундаментом в управ‑
лінні підприємством, але одних чітко регламентова‑
них фінансових звітів для щоденного ефективного 
керування підприємством замало. Необхідні управ‑
лінські звіти, які ґрунтуються на фінансових, адже 
на практиці управлінські звіти більш фокусуються на 
потребах управлінців, які реалізують стратегію під‑
приємства для отримання максимального прибутку.
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Аннотация. В  статье освещены актуальные вопросы цифровизации экономики. Обобщены научные взгляды на 
трактование сущности концепции Индустрия 4.0. Разработаны рекомендации относительно ее внедрения в Украине. 
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Summary. The article highlights the actual issues of digitization of the economy. Generalized scientific views on the inter-
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Наукові погляди на концепцію «Індустрія 4.0» 
різняться з огляду на фокус уваги на пев‑

них особливостях цифровізації економіки. На‑
приклад, McKinsey [1] визначає Індустрію 4.0 як 
оцифрування виробничого сектора з вбудованими 
датчиками практично у всіх компонентах про‑
дукту та виробничого обладнання, повсюдних кі‑
берфізичних системах та аналізі всіх відповідних 
даних. Вона керована чотирма кластерами про‑
ривних технологій. Перший складається з даних, 

обчислювальної потужності та з’єднання — одним 
з прикладів є малопотужні широкосмугові мере‑
жі. Аналітика та інтелект становлять другий, тоді 
як взаємодія між людиною та машиною — третій 
кластер, що включає, наприклад, інтерфейси до‑
тику та розширену реальність. Четвертий — це 
цифро‑фізичне перетворення: розширені робото‑
техніка та 3D‑друк є двома прикладами.

Найчастіше сутність концепції «Індустрія 4.0» 
у наукових дослідженнях трактують як:
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1) цифрову трансформацію систем промислового 
виробництва від початку до кінця життєвого ци‑
клу продукції. (McKinsey, BCG та багато інших 
дослідників) [1–10];

2) новий етап організації та контролю стосовно 
ланцюжка доданої вартості протягом всього жит‑
тєвого циклу продуктів, де зростаючий попит 
клієнтів на персоналізацію є рушійною силою 
та гнучкістю, а моделі послуг з використанням 
інформаційних технологій йдуть рука об руку 
з переходом до більш автономного прийняття 
рішень, зміною ролей для робочої сили, новими 
промисловими, організаційними та спільними 
парадигмами та кібер‑фізичними системами, 
пов’язаними з безпекою шляхом проектування 
та перетворення даних з різних ІТ і ОТ‑систем 
у інтелект (PwC) [11];

3) Четверта промислова революція — наступна 
велика «хвиля» економічної активності та іннова‑
цій на користь; зближення цифрових, людських 
та фізичних доменів, коли програмне забезпе‑
чення «їсть світ»; руйнівник існуючих силових 
структур (хто виграє і хто втрачає‑ питання да‑
леко не вирішено); радикальний зсув майбутньої 
праці, освіти та навичок (це не людина проти ма‑
шини …); тригер для нового набору норм навколо 
технології та людства (ми змінюємо технології, 
технології змінюють нас). (WEF та ін.) [12–14];

4) способи, через які розумні, пов’язані технології 
вбудовуються в організації, а також у повсякденне 
життя людей. Ідея новачка може порушити уста‑
лену галузь, або широкий набір цифрових даних, 
доповнений штучним інтелектом, а складні моделі 
можуть конкурувати з досвідом, зібраним протя‑
гом багатьох років. Знання, які десятиріччями 
отримувала організація, стають більш доступними 
для нових організацій з меншим досвідом, але 
правильними технологіями. (Deloitte) [15].
У процесі дослідження встановлено, що первин‑

ними цілями в галузі Індустрії 4.0 — є, як правило, 
автоматизація, вдосконалення виробничих проце‑
сів та оптимізація продуктивності / виробництва; 
більш зрілі цілі — це інновації та перехід до нових 
бізнес‑моделей та джерел доходу, особливо пов’я‑
заних з інформацією та послугами.

У цифровому підприємстві дані, зібрані з фізич‑
них систем, використовуються для запуску інтелек‑
туальних дій у фізичному світі. Внаслідок зворотних 
зв’язків виникають великі можливості для нових 
продуктів та послуг, кращих способів обслуговуван‑
ня клієнтів, нових типів робочих місць та абсолютно 
нових бізнес‑моделей. Відбувається зближення двох 
світів, які до теперішнього часу були роз’єднані: 
інформаційні технології (ІТ) та операційні техно‑
логії (OT) з гіперпов’язаною цифровою індустрією, 
з’єднання цифрових та фізичних кібер‑фізичних 
систем виробництва та промислового Інтернету ре‑
чей як елементів четвертої промислової революції.

Як і в попередніх промислових революціях, вплив 
цих змін може призвести до проривів у різних га‑
лузях, підприємствах та громадах, що впливає не 
тільки на те, як ми працюємо, але й на те, як ми 
живемо та взаємодіємо між собою. Але на цей раз 
революція розвивається надзвичайно швидкими тем‑
пами, керованими технологіями, що розвиваються за 
експоненціальною швидкістю. На тлі демографічних 
змін і безпрецедентного глобального підключення — 
не лише технологічного, а й соціального та еконо‑
мічного — промисловість 4.0 може наголосити на 
більших можливостях, ніж у будь‑яких попередніх 
революціях, і несе більший ризик.

Незважаючи на те, що концепція є дуже комплек‑
сною та складною, можна виокремити три основні 
тези:
 • Концепція Індустрія 4.0 не обмежується лише 
безпосереднім виробництвом в компанії, але 
включає також повний ланцюжок вартості від 
постачальників до клієнтів та всіх бізнесових 
функцій підприємства;

 • Індустрія 4.0 передбачає широку підтримку 
всього життєвого циклу систем, продуктів і се‑
рій, що поширюються як просторово, так і орга‑
нізаційно;

 • Індустрія 4.0 — це спеціалізація Інтернету ре‑
чей, що застосовується до виробничо‑промисло‑
вого середовища. Він передбачає збирання даних 
в режимі реального часу, що веде до вирішення 
проблеми аналізу величезних даних та кібербез‑
пеки.

Доцільним, на нашу думку, є використання під‑
ходу до впровадження концепції Індустрія 4.0, що 
запропонувала Бостонська Консалтингова Група 
(BCG), і в основу якого покладено наступні імпе‑
ративи [16]:

 – cприйняття Індустрії 4.0 в якості стратегічної 
бізнес‑теми, а не ІТ мегапроекту;

 – чітке управління трансформацією та координа‑
ція діяльності (напр., через створення керівного 
комітету чи департаменту);

 – забезпечення правильного балансу між центра‑
лізованим управлінням та місцевим делегуван‑
ням повноважень (це особливо важливо, коли 
розробляються пілотні проекти, оцінюються 
результати та приймаються рішення, які саме 
технології розгортати);

 – визначення найкращого методу бюджетування 
(інвестувати в Індустрію 4.0 з централізованого 
чи місцевого бюджету або обрати гібридний під‑
хід);

 – постійний моніторинг новацій у темі Індустрії 
4.0 (деякі з найсучасніших компаній створи‑
ли партнерські відносини з дослідницькими 
центрами, фінансували стартапи, брали участь 
у відкритих інноваційних ініціативах або ство‑
рювали екосистеми, щоб контролювати та ви‑
вчати нові технології).
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Щоб максимально використовувати переваги 
цифрової трансформації для інновацій, зростання 
та соціального процвітання, країни зосереджують 
зусилля на політичних аспектах цифрових трансфор‑
мацій, удосконаленні вимірювання та розробці основ 
комплексної політики на засадах цілісного підходу 
в межах держави. Незважаючи на значний прогрес 
у впровадженні національних цифрових стратегій 
(НЦС), координація в рамках ОЕСР залишається 
головною проблемою. Деякі країни ЄС поки що не 
мають посадовців чи органів влади високого рівня, 
які займаються цифровими справами та координа‑
цією НЦС. В Україні — навпаки — є і посадовці, 
і органи влади (напр., Державне агентство з питань 
електронного урядування, Комітет ВР з питань ін‑
форматизації та зв’язку), які опікуються питаннями 
цифровізації, але немає належним чином розробле‑
ної та затвердженої НЦС. Офіційно затверджені 
Стратегія сталого розвитку «Україна‑2020» [17] 
та «Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2020 року» [18] вже застаріли, оскільки не 
містять ані терміну «цифрова економіка», ані цілей 
цифровізації та способів їх досягнення. Розробле‑
на у 2016 році «Цифрова адженда України‑2020» 
[19] не була прийнята, оскільки не відповідала за 
структурою: в ній не конкретизовано цілі, завдання, 
принципи, пріоритети цифровізації та відповідно, не 
визначено, яким чином вони мають бути реалізова‑
ні. Позитивним зрушенням є схвалення Кабінетом 
Міністрів України у січні 2018 року «Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства Укра‑
їни на 2018–2020 рр.» [20] та затвердження плану 
заходів щодо її реалізації. Перевагами цієї Концепції 
є наголос на ключових елементах та сферах циф‑
ровізації, що дозволяє розробити на її основі НЦС. 
План заходів щодо реалізації Концепції містить 
дуже важливі та необхідні завдання, виконання 
яких значно прискорить і полегшить проведення 
цифрових трансформацій в національній економіці. 
Недоліками Концепції вважаємо не зовсім логічну 
послідовність викладення матеріалу (наприклад, 
визначення терміну «цифровий розвиток» передує 
визначенню терміну «цифрова економіка»), відсут‑
ність повноти охоплення сучасних трендів цифрової 
трансформації економіки (наприклад, поза увагою 
залишилися хмарні технології, штучний інтелект, 
адитивні технології).

Погоджуємось із спікерами Парламентського 
круглого столу «Стратегія розвитку промисловості 
України» [21], що часу на розробки стратегічних іні‑
ціатив вже немає. Процес деіндустріалізації в країні 
це наочно підтверджує.

Таким чином, для вирішення проблеми розроб‑
ки стратегій цифровізації (у першу чергу — націо‑
нальної та для промисловості) пропонуємо органам 
виконавчої влади, які відповідальні за цифровіза‑
цію національної економіки терміново вирішити 
наступні завдання:

 – розробити та затвердити Національну Цифрову 
Стратегію (це можна зробити, узявши за основу 
проект Стратегії сталого розвитку України на 
період до 2030 року [22] та з врахуванням поло‑
жень «Концепції розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 рр.»;

 – доопрацювати та затвердити проект «Стратегії 
розвитку промисловості України» [23] (на наше 
переконання, цифровізація економіки в Украї‑
ні має починатися з пріоритетних галузей про‑
мисловості, що дозволить отримати максималь‑
ний ефект із поширенням його на інші галузі та 
сфери економіки);

 – розробити комплекс заходів щодо модернізації 
національної системи освіти для приведення 
у відповідність якості та кількості освітніх по‑
слуг із наявними та майбутніми потребами циф‑
рової економіки.
Визначені нами завдання вважаємо ключовими та 

першочерговими, які потребують згуртованої роботи 
органів влади, науковців, галузевих асоціацій (пред‑
ставників бізнесу). Виконання цих завдань дозволить 
у короткостроковому періоді пригальмувати темпи 
деіндустріалізації, а згодом і забезпечити зростання 
промисловості, а також і національної економіки.

Дослідження показали, що в цілому, керівники 
в усьому світі перебувають на ранніх стадіях під‑
готовки своїх організацій до використання всього 
потенціалу Індустрії 4.0. У міру їхнього прогресу 
існують можливості зміцнення ключових зв’язків, 
які надають перевагу їхнім клієнтам і працівникам, 
їхнім організаціям, громадам та суспільству.

Найважливішими аспектами впровадження кон‑
цепції Індустрія 4.0 в межах організації вважаємо 
аналогічні, як і для економіки країни в цілому:
1) Стратегія. Застосування цілісного підходу до 

стратегічного планування з дослідженням того, 
як основні можливості можуть бути посилені 
новими для розробки нових продуктів та послуг, 
а також для створення нових цінностей для більш 
широкого кола зацікавлених сторін.

2) Компетенції і робоча сила. Встановлення пріо‑
ритетом підготовку робітників для опанування 
промисловості 4.0 шляхом створення культури 
навчання і спільної роботи, а також створення 
можливостей навчання як в межах організації, 
так і зовні її.

3) Технології. Перегляд технологій як найпотуж‑
нішого фактору, що відрізняє організацію у сві‑
ті Індустрії 4.0, та інвестування в інтеграцію 
нових програм, які можуть підтримувати нові 
бізнес‑моделі. Найголовніше — зрозуміти, що 
технології Індустрії 4.0 не повинні обмежуватися 
лише однією частиною організації; вони повинні 
бути інтегровані через всю організацію, щоб кра‑
ще підтримувати широкий спектр обов’язків та 
зацікавлених сторін, необхідних для процвітання 
в світі Індустрії 4.0.
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Цифрові інновації та нові бізнес‑моделі стимулю‑
ють трансформацію, включаючи роботу та торгівлю. 
Інновації, нові бізнес‑моделі та цифрові додатки 
змінюють роботу науки, урядів, міст та сфер еконо‑
міки, як, наприклад, охорона здоров’я та сільське 
господарство. Політики країн щодо підтримки циф‑
рових інновацій мають тенденцію зосереджуватися 
на інноваційних мережах, доступу до фінансування 
та використання даних (повторного використання), 
але приділяють меншу увагу інвестиціям у ІКТ, 
накопиченому знаннями капіталу та аналізу да‑
них. Ефекти цифрового перетворення проявляються 
в руйнуванні та створенні робочих місць у різних 
секторах, появі нових форм роботи та перебудові 
торговельного ландшафту, зокрема, у сфері послуг. 
У відповідь на це багато урядів переглядають трудові 
закони та торгові угоди.

Ефективне використання ІКТ у житті та на ро‑
боті потребує більш спеціалізованих та загальних 
цифрових навичок. Тим часом загальні цифрові 
навички є недостатніми серед багатьох працівників, 
котрі використовують ІКТ щодня, а також основні 
навички ІКТ, такі як вирішення проблем та кому‑
нікація, які все більше необхідні для адаптації до 
цифрових робочих місць.

«ІТ‑персонал» займає друге місце серед десяти 
робочих місць, які роботодавці мають труднощі 
з наповненням, особливо у сфері послуг, хоча де‑
фіцит знань спеціалістів у сфері ІКТ здебільшого 
обмежений лише деякими країнами, принаймні 
в Європі. Кілька країн ЄС реалізують програми, 
що відповідають сучасним пріоритетам у галузі 
ІКТ, з очікуваними потребами у кваліфікації, однак 
лише деякі з них вже затвердили стратегію навичок 
використання ІКТ. [24]

Незважаючи на поточні наслідки кризи, послу‑
ги з інформаційних технологій продовжують зро‑
стати та стимулювати позитивний прогноз. Піс‑
ля глобальної економічної кризи додана вартість 
в галузі інформаційно‑комунікаційних технологій 
(ІКТ) в цілому в ОЕСР зменшилася у відповідності 
до загальної доданої вартості. Проте в секторі ІКТ 
додана вартість у телекомунікаційних службах та 
у виробництві комп’ютерів та електроніки зменши‑
лась, а в службах інформаційних технологій (ІТ) 
збільшилася, і залишається незмінною у видав‑
ництві програмного забезпечення. Очікується, що 
ці контрастні тенденції, які відображають рівень 
зайнятості ІКТ в ОЕСР, будуть продовжуватися 
протягом найближчих років, оскільки частка вен‑

чурного інвестування в ІКТ — індикатор очікувань 
бізнесу — повертається до піку 2000 року. Сектор 
ІКТ залишається ключовим фактором інновацій, що 
становить найбільшу частку витрат на дослідження 
та розробку ОЕСР, а також понад третину загальної 
кількості заявлених патентів у всьому світі. [24]

В Україні ІТ‑галузь формує 3,4% ВВП та займає 
третю позицію за обсягом експорту. З 2011 року 
український ринок програмного забезпечення зріс 
у понад двічі. Зростання цього ринку відбувалося 
і після кризи 2013–2014 років, коли інші галузі 
економіки демонстрували падіння. З 2011 по 2016 
рік внесок ІТ у ВВП країни зріс з 0,6 до 3,3%. [25] 
Разом з тим, однією з головних проблем галузі за‑
лишається відсутність розробленої та затвердженої 
стратегії розвитку галузі ІТ, освітніх програм щодо 
цифрових компетенцій та навичок майбутніх фахів‑
ців. Поточний рівень технічної освіти не відповідає 
існуючим запитам галузі. Немає державної програми 
розвитку технологічного сектору на найближчі 5 або 
10 років. Все це, а також масовий відплив кваліфіко‑
ваних фахівців та молоді за кордон створює загрози 
для стабільного зростання провідної галузі країни.

Ключовою тенденцією цифровізації є розробка 
платформ, що підтримують технології, які поєдну‑
ють в собі як попит, так і пропозицію, щоб порушити 
існуючі структури промисловості, такі, як ті, що ми 
бачимо в рамках «спільної» економіки або економіки 
«за запитом». [26] Ці технологічні платформи, прості 
у використанні через смартфон, привертають людей, 
активи та дані, створюючи таким чином абсолютно 
нові способи споживання товарів та послуг. Крім 
того, вони знижують бар’єри для бізнесу та окремих 
осіб для створення багатства, зміни персонального 
та професійного середовища працівників.

Таким чином, Індустрія 4.0 дає організаціям 
можливість скористатися мережевими, автоматизо‑
ваними та керованими даними, автономними та піз‑
навальними цифровими та фізичними технологіями 
для створення дійсно інноваційних бізнес‑рішень, 
а не просто використання технології для покра‑
щення тих же старих способів ведення бізнесу. Але 
в процесі цей ефект може розповсюджуватись на 
все те, з чим стикається організація. Тому важливо 
розуміти основні зв’язки між бізнесом та потреба‑
ми суспільства; між фінансовими результатами та 
інноваційними стратегіями; між продуктивністю 
робочої сили та почуттям стабільності та добробуту 
людей; між інтеграцією існуючих технологій та 
створенням абсолютно нових рішень.
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