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Шановні учасники конференції!

Під впливом глобальної цифрової трансформації сучасний бізнес стрім-
ко змінюється – з’являються нові технології взаємодії з клієнтами, партне-
рами та державою, відбувається глибока індивідуалізація виробництва 
і споживання на цифровій основі, створюється національна цифрова інфра-
структура підтримки бізнесу, міжнародні сіткові структури. Кожному з вас 
у своєму професійному житті доведеться опанувати цифрові бізнес-моделі 
та процеси, навчитися користуватися ними, а також здійснювати консалтин-
гову підтримку в цій сфері. Тому кафедра економічної теорії з радістю вітає 
Ваше прагнення дослідити цифрове середовище бізнесу, його можливості, 
а також виклики та загрози цифровізації. Ми глибоко переконані, що науко-
ві пошуки наших студентів, під час яких вони вчаться досліджувати й  ар-
гументувати власну точку зору, обмінюються знаннями та ідеями, складуть 
надійну основу їх подальших професійних успіхів.

У рамках цьогорічної конференції «Цифрові трансформації бізнесу: 
економіка та консалтинг» будуть працювати дискусійні панелі:

1. Цифрова трансформація бізнесу. 
2. Бізнес-моделі інноваційної економіки.
3. Консалтинг бізнес-процесів.
4. Цифровізація економіки: виклики та загрози.
5. Держава та міжнародні організації у цифровій економіці.
Бажаємо всім учасникам конференції плідної дискусії та подальших 

здобутків у науково-дослідній діяльності!

Організаційний комітет
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Dear participants of the conference!

Under the influence of global digital transformation, modern business is 
changing rapidly – new technologies of interaction with customers, partners and 
the state are emerging, a deep individualization of production and consumption 
on a digital basis occurs, a national digital infrastructure to support business and 
international network structures are created. Each of you will have to master 
digital business models and processes in your professional life, learn to use them, 
as well as provide consulting support in this area. Therefore, the Department of 
Economic Theory welcomes your desire to explore the digital business environ-
ment, its opportunities, as well as the challenges and threats of digitalization. We 
are deeply convinced that the scientific research of our students, during which 
they learn to research, argue their own point of view, exchange knowledge and 
ideas, will form a reliable basis for their further professional success.

Within the framework of this year’s conference “Digital Transformations 
Business: Economics and Consulting” discussion panels will work:

1. Digital Transformation of Business.
2. Business Models of Innovative Economy.
3. Consulting of Business Process.
4. Digitalization of the Economy: Challenges and Threats.
5. State and International Organizations in the Digital Economy.
We wish all the participants of the conference productive discussions and 

further achievements in their research activity!

Organizing Committee
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ДИСКУСІйНА пАНЕЛь № 1: 
ЦИФРОВА  

ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ

Українська Л. О.,
д.е.н., професорка, професорка кафедри

економічної теорії  
та економічної політики,

Харківський національний  
економічний університет

 імені Семена Кузнеця, м. Харків 

ЦИФРОВА ЕВОЛЮЦІЯ пЛАТІЖНИХ СИСТЕМ: 
пЕРСпЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕСОМ

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є тим підґрунтям, 
на якому сформувалися основи цифрової економіки. Цифрова економі-
ка в науковому сенсі є економічною категорією, що, з одного боку, відо-
бражає певні виробничі відносини, що мають місце між учасниками 
в процесі інформатизації суспільного виробництва, а з іншого, є надсу-
часним методом господарювання. 

В результаті з’явилися і стрімко розвиваються нові ринки, нові фор-
ми комунікацій, нові підходи до організації та управління виробництвом 
товарів і надання послуг. Цифровізація сприяла певним і досить істотним 
змінам у світогляді – поряд із матеріальними або «відчутними» ціннос-
тями, з’явилися цифрові: починаючи від прав на об’єкти інтелектуальної 
власності і закінчуючи персонажами в комп’ютерних онлайн-іграх.

Ці товари і послуги стали обертатися на глобальному цифровому 
ринку, який з моменту своєї появи не мав географічних кордонів. Особ-
ливістю цього ринку є те, що переважна більшість товарів і послуг спо-
живаються і використовуються в цифровому просторі, наслідком чого є 
прискорення комунікації між продавцями і покупцями і постачання 
цифрових продуктів. 

Зіткнення цифрового середовища і аналогових каналів передачі 
цінностей призводило до невідповідності швидкості і вартості транзакцій 



8

можливостям цифрового середовища і потребам учасників угод, до того 
ж мав місце ризик втрати цифрової власності і грошей в результаті шах-
райських дій третіх осіб. 

Поява криптовалют, як продукту цифрової економіки  стала спробою 
технологічної відповіді на виниклі проблеми і виклики трансформації 
світової економіки і діючої системи державного регулювання. Крипто-
валюта є продуктом цифрової економіки; інтернаціональним продуктом, 
створеним в інтересах і для обслуговування всіх учасників розрахунків, 
при створенні якого застосовуються алгоритми, засновані на об’єктивних 
математичних законах;  контроль обігу криптовалют здійснюється самою 
системою, що робить цю систему більш стійкою по відношенню до дій 
третіх осіб; до того ж криптовалюта дозволяє знижувати трансакційні 
витрати, полегшує зберігання та трансфер цінностей. Таким чином за 
окремими критеріями криптовалюта навіть більш приваблива у викорис-
танні, ніж функціонуючі в обігу види грошей.

Проте, якщо обсяги цифрових грошей як і інших форм грошового 
матеріалу, що емітуються державою, контролюються у відповідності до 
потреб обслуговування руху товарів, то криптовалюта в переважній 
більшості випадків не забезпечена будь яким товаром і не гарантована 
державою. Таким чином, її цінність визначається одночасно виходячи 
з індивідуального сприйняття і від того, як вона оцінюється іншими 
членами суспільства, тобто рівнем довіри до неї. Випуск криптовалюти 
розглядається також як зручний спосіб залучення приватних інвестицій 
для фінансування запуску і/або фінансового забезпечення поточних 
бізнес-проектів.

З точки зору бізнесу це, перш за все, інший формат взаємодії еконо-
мічних агентів із скороченням числа посередників в особі банків, дер-
жавних і квазідержавних інститутів. Згода сторін-учасників визнавати 
криптовалюту в якості засобу платежу/обігу передбачається.

Окрему цінність може представляти незворотність транзакцій в по-
рівнянні з можливістю скасування будь-якої банківської транзакції або 
оспорювання і розірвання угод в судових інстанціях. Проте, щодо цього 
аспекту є питання, оскільки учасники угоди, що забезпечується крипто-
валютой, мають бути впевненими у якості і кількості товару, рух якого 
опосередкується крипто-грошима. 

Певні переваги в цьому сенсі є у технології блокчейн яка забезпечує 
можливість спільного управління базою даних. З точки зору інвестора 
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блокчейн може також використовуватися для інших цілей, наприклад, 
компанії можуть випускати одиниці крипто-вартості, так звані маркери, 
які представляють цінні папери. Дивіденди і відсотки виплачуються 
автоматично. 

Вербицька С. В.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
факультет адвокатури,

1 курс, 1 група

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ: SMM-
ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИй ІНСТРУМЕНТ 

УпРАВЛІННЯ ЛОЯЛьНІСТЮ СпОЖИВАЧІВ

Результатом надзвичайного прогресу в сфері інформаційних техно-
логій та всеохоплюючого розвитку інтернет-ресурсів стала поява у ко-
ристувачів можливості використовувати широкий простір, де вони 
можуть легко комунікувати один з одним. У межах такого простору 
кожне підприємство може дістатися території споживача й, «спілкую-
чись з ним», заслужити довіру, а отже одержати максимальне число 
прихильників своєї продукції чи послуг [1]. Інструментом такого 
«проникнення» на територію споживача є, в тому числі, SMM-технології. 

Під SMM (англ. Social Media Marketing – маркетинг у соціальних 
медіа) варто розуміти процес залучення уваги через соціальні 
платформи, використання соціальних медіа для бізнес-комунікацій, 
реклами, маркетингових досліджень і безпосередньої реалізації товарів 
і послуг [2]. Згідно з К. Тарнером та Ф. Каппе, SMM – це процес 
отримання трафіку для сайту, упровадження маркетингу через соціальні 
мережі [3].

Однак з останнім погодитися важко, оскільки соціальні медіа не 
обмежуються лише соціальними мережами, а й охоплюють більш 
широкий спектр соціальних платформ: блоги, форуми, сервіси для 
спільної роботи з документами, сервіси знайомств, краудфандингові 
платформи та їм подібні тощо [4].
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Цикл роботи SMM-технологій включає чотири етапи [5]:
1. Нульовий (підготовчий): визначення цілей та мети присутності 

в соціальних медіа, встановлення цільової аудиторії.
2. Активація (запуск): створення акаунтів на медіа платформах, 

у тому числі в найпопулярніших соціальних мережах. В Україні це 
Facebook, YouTube та Instagram [6].

Соціальні мережі дозволяють сегментувати користувачів за тради-
ційними критеріями, за рахунок чого комунікаційний вплив має більш 
спрямований характер, що підвищує ефективність маркетингових зу-
силь.

3. Менеджмент (управління): основним завданням є «тактичне» по-
силення присутності компанії на соц. платформі, шляхом наповнення 
контентом профілів компанії, проведення опитувань, створення заходів. 
Результат: зростання трафіку, формування та нарощування лояльної 
аудиторії.

4. Оптимізація (стратегія): просування товарів і послуг компанії, 
управління репутацією і клієнтська підтримка, а також розробка інте-
грованих з брендом ігрових і сервісних додатків у соціальних мережах. 
Результатом цього етапу є зростання прибутковості компанії [6].

Основними інструментами SMM, якими користуються сучасні 
підприємства, є: моніторинг соціальних медіа; агрегація соціальних 
медіа (збір контенту з різних медіа-сервісів); соціальні вкладки; 
соціальна аналітика (дослідження тенденцій); обладнання; соціальні 
мережі; програмне забезпечення; моніторинг соціальних медіа; агрегація 
соціальних медіа (збір контенту з різних медіа-сервісів); соціальні 
вкладки; соціальна аналітика (дослідження тенденцій); обладнання; 
соціальні мережі; програмне забезпечення [7].

У сучасному світі розвиток цифрових технологій сприяє активному 
використанню Інтернет-інструментів для просування товарів і послуг, 
брендингу компаній. Серед широкого спектру інструментів Інтернет-
маркетингу особливу увагу заслуговує використання соціальних медіа 
для досягнення тактичних і стратегічних цілей компаній. SMM (Social 
Media Marketing) дозволяє компанії комунікувати безпосередньо 
з цільовою аудиторією, партнерами, лідерами громадської думки, 
проводити маркетингові дослідження, реалізовувати комплексні 
рекламні кампанії та безпосередньо продавати товари і послуги.
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пРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ  
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ пОСЛУГ

Діджиталізація ринку юридичних послуг є невідворотним процесом, 
який спрямовано на безперервність технологічних змін. Ці зміни не 
надають юристам спокою, так само, як і постійні зміни в законодавстві. 
Технології випереджають прийняття відповідних законодавчих норм, 
і роль юриста суттєво змінюється: знати лише закони стає недостатнім. 
Він водночас має знаходити сучасні технологічні рішення та інноваційні 
способи, які доступні для професії та прокладають шлях до нових 
клієнтів, економлять їм час, спрощують обслуговування в юридичній 
сфері. Юридичний департамент будь-якої організації, що вільно володіє 
темою IT, має карт-бланш на реалізацію трансформаційних стратегій 
у юридичні практиці. Це забезпечує конкурентні переваги фірм на 
сучасному юридичному ринку. 

Аналіз наукової та практичної літератури дозволяє виділити основні 
цифрові тенденції розвитку юридичної сфери сучасності та спрогнозувати 
їх у майбутньому. По-перше, хмарні технології продовжать завойовувати 
ринок. «У будь-який час, у будь-якому місці» — саме так можна 
охарактеризувати очікування клієнтів щодо доступу до юридичних 
документів, зокрема у залі суду і навіть у відрядженні. Мобільні версії 
документообігу роблять його привабливішим, вони успішно крокують 
ринком юридичних послуг. Те ж саме стосується цифрових екосистем, 
комфортних для користувачів. «Хмарними» можуть бути навіть юридичні 
компанії, адже надання юридичних послуг у віртуальному просторі стає 
дедалі більш розповсюдженою практикою. 

По-друге, динамічно зростають нові технології просування відносин 
зі споживачем та управління ними. Мобільні додатки, CRM-системи, що 
призначені виключно для потреб юридичної фірми, нові ідеї використання 
масових комунікацій на Web-платформі (так звані соціальні медіа) — все 
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це формує нову маркетингову тактику, яка спрямована на пошук нових 
клієнтів з певними контактними даними. Наразі усі процеси піддаються 
автоматизації, а саме управління контактами, постановка завдань, від-
стеження перебігу справи, створення типових документів, обчислення 
робочого часу юриста, виставлення рахунків, фінансова звітність і бух-
галтерія.

По-третє, розвиваються та залишаються у центрі уваги блокчейн 
і кібербезпека як відповідь на технологічний вибух та стрімку діджита-
лізацію. Ці питання знаходяться в центрі запеклих дискусій, оскільки 
йдеться не лише про безпеку даних, цінність яких очевидна, та конфі-
денційність, але й про економічну свободу суб’єктів ринку і людей вза-
галі. Врешті-решт, ринок знайде «золоту середину» між відкритістю та 
безпекою. Однак до того часу і юристам, і розробникам інформаційних 
продуктів варто шукати спільну мову і організовувати для всіх ефектив-
не та безпечне співробітництво. Світовий та український ринки юридич-
них послуг, імовірніше за все, пройдуть через кризу, але водночас це 
буде шанс для впровадження цифрової економіки. 

По-четверте, відбувається зміна мислення та поведінки юристів-про-
фесіоналів, формування у них культури використання цифрових даних. 
Діджиталізація економіки більшою мірою полягає не в тому, щоб просто 
автоматизувати бізнес-процеси, а в тому, щоб зробити ці процеси більш 
ефективними завдяки цифровим технологіям. Суспільна роль юристів 
у цьому питанні полягатиме в розробленні меж і правил користування 
цими технологіями. 

По-п’яте, розробляються аналітичні продукти, засновані на штучно-
му інтелекті. Його використання, як платформи, стає більш поширеним 
і доступним не лише для великих компаній, але й для малого бізнесу. 
Продукти, створені на цій основі, здатні аналізувати великі обсяги юри-
дичної інформації та навіть пропонувати рішення. Крім того, вони мо-
жуть пришвидшити революцію в юридичній сфері та зробити її інвести-
ційно привабливою. Наразі вже є низка популярних сайтів для цифрові-
зації юридичних процесів – наприклад Megapolis, DocNet (inbase.com.ua), 
Monday (monday.com), Miro (miro.com). Їх застосовують для таких дій, 
як підписання договорів та актів на ринку юридичних послуг з викорис-
танням електронного цифрового підпису; вирішення завдань автомати-
зації певних внутрішніх процесів та управління проєктами;  управління 
завданнями клієнтів та планування часу для їх виконання; візуалізація 
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графічних демонстрацій, яка дозволить чітко позначити межі проєкту 
і побудувати необхідні технічні та бізнес-гіпотези.

По-шосте, потужним вектором розвитку юридичного ринку є так 
звані «юридичні біржі», які працюють на електронній основі і дозволя-
ють кожному охочому обрати юридичну компанію чи юриста та зверну-
тися до нього за допомогою. Знову ж таки, сьогодні на таких платформах 
формуються прості запити, які не потребують унікальних рішень, однак, 
вірогідно, що юридичний ринок розвиватиметься у цьому напрямку дуже 
швидко. 

Проте є декілька чинників, які перешкоджають  повноцінному вхо-
дженню юридичних фірм до цифрової економіки. По-перше, чимало 
замовників юридичних послуг залишаються консерваторами, їм зручні-
ше особисте «живе» спілкування з юристом. Цифровізацію вони сприй-
мають як певний тиск на їхню поведінку. По-друге, дуже актуальним 
залишається питання щодо конфіденційності під час роботи з онлайн-
юристом, адже практика свідчить про численні приклади витоку інфор-
мації. По-третє, здається сумнівним, що на онлайн платформи підуть 
запити від клієнтів, які вимагають унікальних рішень. Постає також 
питання зрілості суспільства, яке матиме цифрові технології і здатне їх 
розуміти й використовувати.

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ЕЛЕКТРОННЕ УпРАВЛІННЯ 
ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ  

(е-CRM системи)

Високий рівень конкуренції, поширення на ринку ідентичних товарів 
і послуг, постійно зростаюча вимогливість споживачів, що встановлюють 
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для виробників власні умови, загострює боротьбу за клієнтів. Покупцю 
сьогодні важлива не тільки наявність необхідних йому товарів, а й те, як 
до нього ставляться, наскільки ефективно і швидко готові розв’язувати 
його проблеми. Тому фундаментом успішного існування і подальшого 
розвитку бізнесу стає ефективне управління взаємовідносинами з клієн-
тами (ефективні CRM).

Загалом, під СRM розуміють спрямовану на побудову стійкого біз-
несу концепцію бізнес-стратегії, ядром якої є «клієнто-спрямований» 
підхід [1]. Однак унаслідок розвитку інноваційних технологій CRM 
стала функціонувати у віртуальному просторі і, в результаті поєднання 
з глобальною мережею Internet, еволюціонувала в e-CRM-системи. 
Сформувалося таке розуміння цього поняття: «e-CRM – це набір додат-
ків, пов’язаних єдиною бізнес-логікою та інтегрованих у інформаційне 
середовище компанії (часто у вигляді надбудови над ERP (англ. Enterprise 
Resource Planning – планування ресурсів підприємства) на основі єдиної 
бази даних» [2].

Е-СRM заснована на використанні передових управлінських й ін-
формаційних технологій, за допомогою яких компанія збирає інформа-
цію про своїх клієнтів, вилучає з неї знання і використовує їх у власних 
інтересах шляхом вибудовування взаємовигідних відносин зі своїми 
клієнтами [1]. Технологія дозволяє значно пришвидшити потік інфор-
мації, що, в свою чергу, збільшує оперативність реакцій на запити, 
швидкість обігу коштів та знижує витрати [3].

За рівнем оброблення інформації розрізняють такі типи е-CRM-
систем [4]:

1. Операційні (oCRM). Здійснюють функції реєстрації вхідного 
трафіку; зберігання даних про клієнтів; автоматизації документообігу; 
нагадування про заплановані зустрічі; фіксування просування угод 
у «воронці продажів».

2. Аналітичні (aCRM). Такі системи представлені двома інструмен-
тами: OLAP (аналіз даних в реальному режимі часу), що включає засоби, 
які дозволяють швидко представити дані, збережені в базі даних у по-
трібному розрізі, і Data Mining (дослівно «розробка даних»). До Data 
Mining належать графічні, математичні та статистичні засоби, що дають 
можливість знаходити певні закономірності в масивах даних [5]. aCRM 
дозволяють визначати «цінність» клієнта, здійснювати моніторинг його 
поведінки на кожному етапі операції, аналізувати динаміку продажів, 
їхній обсяг тощо.
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3. Колабораційні (cCRM). Такі CRM налагоджують комунікації 
з клієнтами для збору зворотного зв’язку. Інформація, отримана з їхньою 
допомогою, сприяє коригуванню асортименту товарів, цінової політики, 
а також процесу обслуговування покупців. Пропозиції cCRM на ринку 
незначні. Це зумовлено тим, що колабораційний процес у більшості ви-
падків суто індивідуальний.

Класифікація е-CRM є умовною, адже більшість систем містять усі 
три складові: оперативність, аналітику і технічні засоби зв’язку.

Серед десятки лідерів на ринку е-СRM-технологій виділяють: 
Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, Microsoft, Nice System та інші [6].

Більшість програмних продуктів CRM пропонуються за моделлю 
SaaS (програмне забезпечення як послуга), тобто через хмарні платфор-
ми. Основна перевага моделі SaaS для споживача полягає у відсутності 
витрат, пов’язаних зі встановленням, оновленням і підтримкою працез-
датності обладнання та розгорнутого софту. Існують також локальні 
технології (програмне забезпечення розташоване на серверах самої 
компанії), що є гарним вибором для організацій із суворою політикою 
безпеки.

У результаті використання е-CRM систем стають можливими: опе-
ративне прийняття рішень завдяки систематизації даних та прискоренню 
їх оброблення; раціональне використання робочого часу, оскільки спів-
робітники можуть швидко отримувати всю інформацію без необхіднос-
ті тимчасових витрат на її пошук; продуктивні маркетингові заходи за 
рахунок індивідуалізації, що є результатом використання інформації про 
кожного окремого клієнта; висока точність звітів; правильна розстанов-
ка пріоритетів; відмова від використання паперових документів; поліп-
шення якості обслуговування і, як наслідок, мінімізація втрат клієнт-
ського потоку; впорядкування робочих процесів, виключення виконання 
подвійної роботи співробітниками тощо. Саме тому актуальність е-СRM 
систем дедалі зростає.
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Е-КОМЕРЦІЯ ЯК СКЛАДОВА Е-БІЗНЕСУ

Ми живемо в суворих реаліях ринкової економіки, де вислів: «Ком-
панії бувають швидкими або мертвими», – набуває все більшого зна-
чення. Із розвитком цифрової економіки виникає стійка потреба вноси-
ти корективи до свого бізнесу і бути відкритим до нового. Саме цифро-
ва трансформація бізнес-процесів існує для того, щоб компанії якомога 
швидше підлаштовувалися під зміни уподобань своїх клієнтів та робили 
сервіс більш якісним і швидким. Виходячи з цих вимог, виникає електро-
нний бізнес, а з ним і електронна торгівля.
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E-commerce – це угоди в мережі Інтернет з реклами, продажу та по-
ширення товарів і послуг за  допомогою технічних пристроїв.

Електронна комерція має декілька напрямів, найбільш розповсюдже-
ними серед яких є такі:

С2С (Consumer-to-Consumer). Схема «споживач-до-споживача». На 
торгівельних цифрових майданчиках (OLX, eBay) люди купують та про-
дають товари і послуги, навіть, якщо вони не зайняті бізнесом система-
тично. 

B2B (Business-to-Business). Схема «бізнес-до-бізнесу». Продавцями 
і покупцями є фірми, товари рухаються оптовими партіями від вироб-
ника до розповсюджувача. Останній збуває послуги або товари дрібним 
оптом інтернет-магазинам, які потім продають їх своєму клієнту.

B2C (Business-to-Consumer), «бізнес-до-споживача». Це придбання 
кінцевими споживачами товарів через інтернет-магазини, а також послуг 
(придбання матеріалів марафону зі схуднення чи доставка замовленої 
їжі). 

E2E (Exchange-to-Exchange), «біржа-до-біржі». Це інформаційний 
обмін або угоди між сайтами, що можуть бути посередниками між по-
купцем і продавцем або біржою.  Наприклад, сплата послуг таксі через 
телефонний додаток. 

G2C (Government-to-Citizens), «уряд-до-громадян». Це є сплата дер-
жавного мита, оплата дозволів на роботу або рахунків за опалення тощо. 
Громадяни можуть дізнатися важливу державну інформацію, що, до речі, 
не є електронною комерцією.

 У міру того, як покупці внаслідок пандемії COVID-19 пішли до ін-
тернет-магазинів, змінилися їхні вимоги до електронної торгівлі. За 
звітом State Of Retail Tech, за перший квартал 2021 року роздрібні про-
давці та бренди інвестували у більш персоналізований досвід електронної 
комерції. Щоб відповідати очікуванням покупців в Інтернеті, інвестиції 
надходитимуть до технологічних компаній, які персоналізують резуль-
тати пошуку, дозволяють віртуальні примірки та підтримують комерцію 
в прямому ефірі.

У сфері роздрібної торгівлі є безліч прикладів того, як компанії ак-
тивно купують і використовують нові технології електронної комерції 
та роздрібної торгівлі різними способами. Наприклад:

– відео Condé Nast дозволяє глядачам купувати одяг, який демон-
струють на екрані, наприклад, серію in Vogue’s “7 Days, 7 Looks”;
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– L’Oréal використовує придбання компанії AR Modiface для за-
пуску функцій, які дозволяють користувачам спробувати її продукти 
практично з дому через застосунок;

– Asos співпрацює з ізраїльською технологічною компанією Zeekit 
у випробуванні технології, яка дозволяє користувачам приміряти одяг 
онлайн;

– Zara використовує вдосконалену систему штучного інтелекту й 
аналітику великих даних для прогнозування тенденцій в одязі і мінімі-
зації відходів.

Що ми можемо спостерігати в Україні?
Протягом останніх років спостерігається збільшення кількості та 

якості створення сайтів, й аналітики стверджують, що дана тенденція 
наступні п’ять років збережеться, оскільки в економічно розвинутих 
країнах показники, що характеризують електронну торгівлю, щорічно 
зростають вдвічі. Станом на початок 2020 р. в Україні успішно функці-
онують більше 8 тис. магазинів інтернет-торгівлі, і лише в 300 із них 
товарообіг є досить значним.

Варто зауважити, що серйозною проблемою, яка асоціюється з елек-
тронною комерцією в Україні, є неякісний сервіс в українських Інтер-
нет-магазинах. У Інтернет-компаній немає часу, щоб замислитися над 
перспективами бізнесу і потребами споживачів. Багато компаній ство-
рюються наспіх, бізнес-плани не містять таких ключових для бізнесу 
моментів, як логістика та платіжні системи.

Однак після впровадження карантинних обмежень та надзвичайної 
ситуації для протидії COVID-19, виникли нові можливості для розвитку 
інтернет-ритейлу. Так, на умовах співпраці Міністерства охорони здо ров’я 
України та онлайн-ритейлера «ROZETKA» розроблено алгоритми до-
ставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину з метою мак-
симального обмеження контактів, надавши перевагу онлайн-замовленням. 

Отже, зважаючи на виклики часу, нагальні потреби споживачів у то-
варах та послугах, електронний товарообіг збільшується та має чималі 
перспективи для подальшого розширення. Розвиток електронної комер-
ції має відбуватись шляхом урізноманітнення методів та моделей про-
сування товарів та послуг через Інтернет, що однозначно потребує до-
даткового дослідження. 

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.



20

Лисенко С. В.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
господарсько-правовий факультет,

1 курс, група 02е-21м-01

РОЛь ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ  
У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Розвиток Інтернету, підвищення пропускної здатності Інтернет-
з’єднань, збільшення кількості підключених до світової мережі персо-
нальних комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів, планшетів та інших при-
строїв суттєво збільшили можливості Інтернет-торгівлі. Змінилося 
і бачення покупцями та продавцями ролі світової мережі у пошуку, 
підборі та купівлі товарів й послуг. У певному сенсі можна говорити про 
перехід кількісних змін у якісні. Тож не дивно, що проблеми та актуаль-
ність розвитку Інтернет-торгівлі в останні роки висвітлюються як еко-
номістами, так і фахівцями інших спеціальностей. 

Електронна торгівля в сучасних умовах швидко розвивається і по-
стійно модернізує модель ведення бізнесу. Бізнес в Інтернеті має охо-
плювати такі аспекти: встановлення контактів з цільовою аудиторією 
покупців шляхом привертання уваги (реклама, яскраве та водночас 
зручне, ергономічне оформлення сайту), продаж товарів і послуг, забез-
печення повного контролю за операціями оплати, доставки та післяпро-
дажного обслуговування. Інтернет-магазин може бути як основою ство-
рення бізнесу, так і допоміжним інструментом, націленим на розвиток 
і розширення вже наявного бізнесу. Основними драйверами розвитку 
Інтернет-торгівлі можна вважати загальне підвищення купівельної спро-
можності населення, зростання конкуренції Інтернет-магазинів, дина-
мічний розвиток електронних платіжних систем.

Розвиток Інтернет-торгівлі прискорюється такими перевагами: низь-
ка вартість трансакцій, практично необмежене коло потенційних клієн-
тів, відносно низький обсяг первинних вкладень (через відсутність по-
треби у купівлі чи оренді торговельних приміщень та устаткування), 
наявність запобіжників несумлінності чи недосвідченості продавців, 
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простота обліку руху товару, зручність проведення маркетингових до-
сліджень, значний потенціал розвитку системи роботи із клієнтами. 
Бізнес в Інтернеті пов’язаний із відкриттям сайту і віртуальних магазинів, 
використанням електронної реклами та маркетингу, електронного до-
кументообігу, тобто застосуванням сучасних інформаційних технологій 
у бізнесі, підприємництві. Особливим напрямом, що сьогодні активно 
розвивається, є маркетинг у соціальних медіа.

Аналіз ставлення користувачів до Інтернет-торгівлі дозволяє визна-
чити основні стимулюючі та стримуючі фактори її розвитку. У власному 
Інтернет-магазині підприємство має можливість регулювати роздрібну 
ціну, надавати клієнту варіанти більш зручного способу оплати та до-
ставки, вчасно інформувати про продукцію, знижки, акції тощо. Реалі-
зація продукції в е-просторі може здійснюватися різними шляхами: на 
власному веб-сайті (Інтернет-магазині), через спеціалізовані е-магазини, 
через е-аукціони чи за допомоги соціальних мереж. Нові канали про-
дажу через мережу Інтернет мають доповнювати й розвивати старі. Якщо 
йдеться про відомий бренд, що вже давно продається, Інтернет може 
зміцнити імідж та інформаційну підтримку марки, дає можливість ви-
користовувати більш гнучку систему ціноутворення.

Сьогодні розвиток електронного бізнесу позитивно впливає на світо-
ву економіку, оскільки прискорює економічне зростання, знижує інфля-
цію, підвищує продуктивність та збільшує зайнятість. Хоча Україна 
долучилася до цих процесів із певним запізненням, вона активно скоро-
чує відставання, запроваджуючи сучасні підходи. Зрозуміло, що Інтер-
нет-торгівля, як і сам Інтернет, вже стала невіддільною частиною циві-
лізації. Вона не замінить звичайну торгівлю, так само як електронні 
документи ніколи не замінять традиційних паперових, просто всі вони 
будуть гармонійно співіснувати.

Науковий керівник: Губін К. Г., к. е. н., доцент кафедри економічної теорії 
НЮУ імені Ярослава Мудрого
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КОНСАЛТИНГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІй  

БІЗНЕСУ 

У сучасному світі цифрові трансформації притаманні суб’єктам під-
приємницької діяльності сфери послуг та розваг, виробництва та дис-
трибуції, консалтингового обслуговування бізнесу, державних послуг та 
громадських об’єднань. Карантинні обмеження ще більш акцентували 
необхідність адаптації організаційної структури підприємств, процесів 
виробництва та обслуговування до сучасних цифрових технологій.

Для консалтингової діяльності цифровізація важлива з двох аспектів: 
перший – обумовлений внутрішніми змінами та особливостями діяль-
ності фірм-клієнтів в умовах цифрових трансформацій бізнесу, а дру-
гий – пов’язаний з новими методами та формами консалтингового об-
слуговування, що актуалізує дослідження у цій сфері.

Консалтинговий цикл уособлює собою постійний рух знань та ін-
формації від консалтингової фірми та консультантів до клієнтів та від 
клієнтської організації та її працівників до консультантів, що створює 
умови для застосування ІК та цифрових технологій передачі даних та 
комунікацій між учасниками консультаційного процесу. 

За структурою консалтингового циклу консалтингове обслуговуван-
ня бізнесу має такі основні форми:

– повне: включає продукування, обмін та впровадження консалтин-
гового продукту у практику діяльності об’єкта консультування;

– часткове: продукуюче, результат консультування – отримання 
клієнтом необхідних знань та інформації щодо розв’язання проблем його 
бізнесу, та впроваджувальне – отримання вигод від застосування знань 
та інформації, отриманих раніше.
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Як процес надання професійної допомоги клієнтам, консалтингове 
обслуговування можна поділити на декілька стадій: 

1) початкова стадія: початок співпраці консультант-клієнт, поста-
новка проблеми, завдань, формування консультаційної пропозиції, 
укладення договору з надання консалтингових послуг;

2) основна стадія: аналіз клієнтської організації, формулювання про-
блеми, обґрунтування шляхів її вирішення. Основна стадія включає: 

– фазу розроблення консультаційного проєкту;
– фазу впровадження рекомендацій;
3) заключна стадія: оцінка ефективності проєкту та визначення на-

прямів і форм подальшої співпраці консультантів і клієнтів.
Цифрові технології діяльності консалтингових фірм мають упрова-

джуватися у всіх формах та на всіх стадіях обслуговування бізнесу, 
включаючи оптимізований прийом звернень та даних від клієнта, обмін, 
розповсюдження та структурування отриманої інформації. Окрім цього 
необхідно враховувати комплексність діяльності суб’єктів консалтинго-
вого бізнесу, яка охоплює інтелектуальну діяльність, консультування, 
комунікацію, підприємництво. 

Слід зазначити, що цифровізація змінює структуру попиту на 
консалтингові послуг, є чинником зростання попиту на послуги IT-
консалтингу, консультування з економічних, правових та інших проблем 
цифрових трансформацій бізнесу, сприяє розвитку онлайн консалтингу 
та сполученню офлайн та онлайн каналів консалтингового обслугову-
вання клієнтів, використанню цифрового маркетингу консалтингових 
послуг тощо.

 Таким чином, конкурентоспроможність консалтингової фірми на 
ринку в сучасних умовах буде залежати від оптимізації та переформа-
тування компаній із застосуванням цифрових бізнес- та інтелектуальних 
моделей консалтингового обслуговування, професійної компетенції та 
кваліфікованості кадрів й наявності навичок впроваджування та вико-
ристання цифрових технологій бізнес-консалтингу.

 
Науковий керівник: Марченко О. С., д. е. н., професорка, професорка кафедри 

економічної теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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імені Ярослава Мудрого,
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пІДпРИЄМНИЦТВО У ЦИФРОВІй ЕКОНОМІЦІ

Час не стоїть на місці, і технологічні інновації все більше стосують-
ся не тільки розважальної частини життя, а і сфери науки та економіки. 
Зараз майже ніхто не зможе уявити свою трудову діяльність без техно-
логічних засобів, а для певних фахівців праця – це і є технологічні впро-
вадження. Цифрова економіка базується на комп’ютерних технологіях: 
виробництво, продажі та постачання продуктів відбувається через 
комп’ютерні мережі. Основна мета цифровізації економіки полягає 
у модернізації та створенні нових галузей економіки, а також трансфор-
мації усіх сфер життєдіяльності людини до ефективніших та сучасних. 

 Водночас цифрова трансформація економіки – це впровадження 
сучасних технологій у бізнес-процеси підприємства. Її успіх залежить 
від спільних узгоджених зусиль держави і підприємців. Цей складний 
шлях передбачає зміни бізнес-моделі, стратегії розвитку, перегляд бізнес-
середовища та правил ведення бізнесу. У цифровій економіці змінюєть-
ся як характер праці, так і весь ринок праці. Його особливістю стає 
глобальний характер, а взаємодія суб’єктів відбувається через різні 
онлайн-платформи. Головним результатом функціонування цифрового 
ринку праці є трудова, інтелектуальна послуга, створена за допомогою 
інформаційно-комп’ютерних технологій. Сфера послуг зараз у пріори-
теті, це дозволяє виходити на арену праці підприємцям-новаторам. 

Характерними рисами підприємницької діяльності в умовах цифро-
вої економіки є такі:

– формування особливого типу господарника за своїми новаторськи-
ми здібностями, успіх якого побудовано на інноваційній діяльності;

– діяльність на цифрових платформах, що забезпечує безпосередні 
комунікації між виробниками та споживачами;

– скорочення трансакційних витрат за одночасного підвищення про-
дуктивності праці; 
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– глобальна присутність завдяки виходу на електронні ринки та гі-
перконкуренція;

– підвищення споживчої цінності товарів і послуг внаслідок їх пер-
соналізації; 

– омніканальність (використання різних каналів) комунікацій зі 
споживачами та покупцями;

– скорочення життєвого циклу інновацій і продуктів; 
– зростання ризиків і рівня невизначеності при прийнятті страте-

гічних рішень внаслідок динамічних змін технологій та кон’юнктури 
ринків.

Щодо конкуренції у цифровій економіці, то вона часто переростає 
у партнерство завдяки допомозі, яку надають досвідчені першопроходь-
ці молодим підприємцям. Вони також слідкують за ринком і тим, як 
приймається новий продукт споживачами. Цифрові технології можуть 
стати основою конкурентних переваг нового типу, наприклад, нова якість 
обслуговування клієнтів за рахунок доступу до глобальних цифрових 
платформ, одержання доступу до нових баз клієнтських даних і нових 
технологій. 

Для успішного формування підприємництва у цифровій економіці 
потрібні три компоненти: нормативно-правова база, яка сприятиме кон-
куренції і виходу на ринок нових фірм; навички підприємців та робітни-
ків для використання можливостей цифрових технологій; ефективні 
і підзвітні інститути, що використовують Інтернет для розширення прав 
і можливостей громадян.

До переваг цифровізації економіки можна віднести економічний 
і соціальний ефект для бізнесу та суспільства; підвищення якості життя; 
виникнення нових моделей і форм бізнесу, що дозволяють підвищити 
його прибутковість і конкурентоспроможність; просування товарів і по-
слуг (комерційних і некомерційних) аж до світового масштабу, забез-
печення доступності до них людей усього світу. 

Разом із тим, треба не забувати про загрози суцільної цифровізації. 
Так, з’являється проблема посилення напруженості між державами за 
технологічне домінування. Одним із прикладів є торговельна війна між 
США і Китаєм. Крім того, штучний інтелект не приносить прибутку. 
Автоматизація корисна лише в тому випадку, якщо допомагає наблизи-
ти бізнес до клієнта. Замінюючи людину штучним інтелектом на етапі 
довідкової служби або цілодобового чату, бізнесмени, навпаки, ризику-
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ють втратити клієнтів. Певні загрози несуть так звані «цифрові розриви», 
«цифрова нерівність» і поляризація суспільства та світу. З глобальним 
розповсюдженням технологій, країни «третього світу» стають ще на 
рівень нижче у розвитку. Багато людей втрачають місце роботи: праців-
ники «старої закалки» залишаються ні з чим.

Цікавими є прогнози для молодих підприємців. За сучасними тен-
денціями, кожен з них повинен розумітися не тільки в особливостях 
ринку та економіки своєї країни, а і звертати увагу на перетворення 
у глобальній, цифровій економіці загалом. Широкий простір сучасного 
підприємства дозволяє молоді реалізувати себе у всіх сферах життя. 
Можна прогнозувати: цифрова економіка і надалі буде захоплювати 
бізнес.

Для того, щоб набувати цифрове лідерство в інноваційних сферах 
економіки необхідно виділяти пріоритетні цифрові проекти та працюва-
ти над ними. Ключові пункти, над якими цифрові команди повинні зо-
середити максимальну кількість зусиль – це розвиток цифрових страте-
гій, управління цифровою діяльністю через національні компанії, а також 
перетворення в операційні переваги їх цифрове виконання.

 Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОГРІВЛІ 
(НА пРИКЛАДІ УКРАЇНСьКОЇ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ)

Цифрова трансформація – це оптимізація бізнес-процесів за рахунок 
інформаційних технологій. За останні роки цифрова трансформація на-
була дуже важливого значення в різних сферах бізнесу. Роздрібна тор-
гівля не стала виключенням – сьогодні цифрові технології проникли 
всюди, в тому числі в торгові мережі.
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Великі торгові мережі України, такі як «АТБ» та «Сільпо», існують 
серед жорсткої конкурентної боротьби в умовах, коли ринок споживача 
домінує, а обсяг пропозиції на ринку постійно зростає. Саме тому вони 
починають шукати нові способи покращення своєї роботи за допомогою 
цифрових технологій для залучення ще більшої кількості покупців.

Розглянемо застосування цифрових технологій на прикладі торгової 
мережі «Сільпо». По-перше, супермаркет має власний додаток «Сільпо», 
який сповіщає про акції, бонуси і розрахунки. Картки лояльності є 
звичним засобом утримання клієнтів та пропонування більш персона-
лізованих пропозицій. Супермаркет, як і зарубіжні мережі, удосконалив 
їх використання: за допомогою програм штучного інтелекту надає 
клієнтам додаткові функції. Додаток заміняє пластикові карти лояль-
ності і дає можливість користуватися програмою «Власний рахунок» 
у смартфоні.

По-друге, у супермаркетах «Сільпо» з’явилася система покупок без 
касира. «Сільпо» є мережею, яка запровадила не лише безконтактну 
оплату карткою, але і оплату за QR-кодом. Покупці, що використовують 
мобільний додаток «Сільпо», отримали можливість оплачувати покупки 
за допомогою QR-коду, тому зникає необхідність клієнтам використо-
вувати свою платіжну карту. Швидкі розрахунки стали можливими за-
вдяки інтеграції платформи цифрових гаманців Masterpass у додаток 
мережі супермаркетів «Сільпо».

По-третє, для організації та взаємодії з клієнтами, їх підтримки, від-
повіді на запитання мережа супермаркетів «Сільпо» запустила тестуван-
ня KISSA (Key Intellectual Silpo System Assistant), унікальну для україн-
ського ринку рітейлу програму штучного інтелекту. Робот на ім’я KISSA 
відповідає на запитання й відповіді на гарячій лінії «Сільпо», а також 
працює з великим обсягом даних (Big Data).

За допомогою спеціальних сканерів робітники торгового залу супер-
маркету можуть проводити інвентаризацію продукції, а далі інформація 
з пристроїв зчитується та опрацьовується комп’ютерною програмою.

Також слід зазначити, що торгова мережа «Сільпо» має власний 
телеграм канал, але він лише сповіщає клієнтів про акції, знижки та 
актуальні торгові пропозиції. 

Для того, щоб удосконалити торгові мережі роздрібної торгівлі, 
можна запропонувати такі шляхи оптимізації процесів за допомогою 
цифрових технологій: 
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введення цифрових цінників, які допоможуть зекономити витрати 
та час, які потрібні для їх заміни;

впровадження розумних полиць, які допомагають виявити недоста-
чу товарів, їх терміни зберігання, і як результат – забезпечити у магази-
нах постійну наявність продуктів в усіх відділах та оптимізувати роботу 
персоналу;

удосконалення телеграм каналу чат-ботом, який буде відповідати на 
більшість запитань клієнта без необхідності втручання людини. Такий 
бот дасть можливість знизити кількість непорозумінь між клієнтами та 
працівниками при наданні консультацій;

використання штучного інтелекту з CRM-системою, що допоможе 
контролювати всі канали комунікацій з клієнтами та автоматизувати 
продажі;

для підтвердження даних про відвідувачів супермаркетів «Сільпо» 
можна встановити IBeacons та технологію FaceFirst для розпізнавання 
обличчя. Синергія технологій штучного інтелекту допоможе уникнути 
крадіжок, зменшити недостачі та, відповідно, штрафні санкції для пра-
цівників, що підвищить їх лояльність до роботодавця;

застосування у супермаркетах роботів-мерчендайзерів та цифрових 
панелей допоможе торговій мережі «Сільпо» уникнути загрози дефіци-
ту робочої сили на українському ринку, зменшити витрати на оплату 
праці, виключити людський фактор у роботі, перерозподілити сили та 
завдання персоналу.

Підсумовуючи наведене, можна робити висновок, що наразі роз-
дрібна торгівля в Україні переживає активну цифрову трансформацію, 
але приклади зарубіжних країн показують, що вітчизняним роздрібним 
мережам є куди рухатись і вдосконалюватись. 

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ДИСКУСІйНА пАНЕЛь № 2:
БІЗНЕС-МОДЕЛІ  

ІННОВАЦІйНОЇ ЕКОНОМІКИ

Можайкіна Н. В.,
к.е.н., доцентка, 

доцентка кафедри економічної теорії
та міжнародної економіки,

Биковська Г. В.,
студентка магістратури,

Харківський національний університет 
міського господарства імені 
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РОЛь БІЗНЕС-МОДЕЛЕй  
У ЦИФРОВІй ТРАНСФОРМАЦІЇ

Сьогодні нові цифрові технології, інноваційні бізнес-моделі про-
никають в усі сфери господарського життя суспільства, впливаючи на 
саму суть економіки, формуючи в ній якісні структурні зміни. В резуль-
таті формується цифрова економіка, як підсистема економіки традицій-
ної, що відрізняється активним використанням цифрових технологій 
і оборотом специфічних електронних товарів. Рівень розвитку цифрової 
економіки тісно корелює з конкурентоспроможністю країни, що вимагає 
особливої уваги держави і бізнесу до її розвитку.

Цифрова трансформація – шлях непростий. Це не тільки інвестиції 
в нові технології та можливості, але й глибоке перетворення продукції 
та послуг, структури організації, стратегії розвитку, праці з клієнтами, 
корпоративної культури та інше.

Наразі існує три сфери цифрової трансформації: клієнтський досвід, 
операційні процеси та бізнес-моделі. Компанія не витрачає усі сили на 
кожну зі сфер, а обирає лише одну. Багато історій успіху починалися 
саме з інноваційної бізнес-моделі, а не з чудового продукту: «Amazon» – 
стало найбільшим інтернет-магазином в світі, не маючи жодного тради-
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ційного магазину; «Skype» – найбільший телекомунікаційний провайдер 
в світі, хоча і не має власної мережевої інфраструктури. Якщо казати про 
бізнес-моделі, то це зміна їх меж, створення цифрових продуктів, осво-
єння нових ринків чи взагалі їх створення.

Звичайно якісний продукт і процеси відіграють велику роль, але вони 
не визначають майбутнього успіху або невдачі компанії. Ми вступили 
в епоху, коли доля компаній залежить від їхнього вміння застосувати 
відповідну інноваційну модель для більш ефективної монетизації тех-
нології, а також виділитися серед посередніх конкурентів. Результати 
досліджень «IBM» і «BCG» показують, що 14 з 25 найбільш новатор-
ських компаній у світі застосовують інноваційні бізнес-моделі і що лі-
дери оновлюють свою бізнес-модель в два рази частіше, ніж відстаючі 
компанії.

Бізнес-моделі компаній фокусуються на тому, як саме організація 
веде свій бізнес, як створює та забезпечує цінність для ринка. Інші дві 
сфери діджиталізації не є такими перспективними та взагалі доволі ри-
зиковані. Набагато доцільніше та раціональніше вибудувати шлях циф-
рової бізнес-моделі. Вона не обтяжена активами, а спирається на дані 
прямої взаємодії з клієнтами та використовує цифрові платформи для 
побудови прямих інноваційних та інвестиційних взаємодій з партнерами. 
Розвиток підприємств, які здійснили перехід на цифрові бізнес-моделі, 
здійснюється з максимальним використанням ефекту синергії, масштабу 
та розвитку мережі. У той час, коли операційні моделі націлені на успіх 
та збільшення ефективності поточної діяльності, то бізнес-моделі орієн-
товані на довгострокову перспективу.

Головним фактором, що активізує становлення й розвиток цифрової 
економіки, звичайно, є інновації. Як показують дослідження нових ін-
новаційних бізнес-моделей, інновацією є творче відтворення і реком-
бінація існуючих шаблонів бізнес-моделей. Але слід зазначити, що 
найбільш успішні інноваційні прориви у світовій економіці були не 
технологічними, а пов’язані саме із трансформацією бізнес-моделей. 
Прикладом може служити компанія «Uber». Вона у своїй історії зроби-
ла революцію на ринку транспортних послуг таксі, але не на платформі, 
а саме на новій бізнес-моделі. Виник термін «уберизація», що означає 
саме корінну трансформацію бізнесу, економіки та суспільства загалом, 
а не лише впровадження інноваційних цифрових технологій та плат-
форм.
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Мета будь-якої інновації бізнес-моделі – зламати домінуючу галузе-
ву логіку таким чином, щоб ваш клієнт отримав ще більше цінності, 
а компанія конкурентну перевагу і більше прибутку. Саме це і вдалося 
компаніям, які реалізували інновацію бізнес-моделі. Нові бізнес-моделі, 
засновані на цифрових технологіях, в тому числі, на цифрових платфор-
мах, що надають компаніям унікальні конкурентні переваги у трансфор-
мованій економіці. Зміна цієї моделі не обов’язково повинна бути ради-
кальною або супроводжуватися підвищеними ризиками, існують мож-
ливості еволюційного шляху цифрової трансформації, який збільшує 
цінність та змінює відносини з клієнтами. 

Щоб в умовах розвитку цифрової економіки встигнути створити 
успішну бізнес-модель компанії, яка відповідає реаліям прискорювано-
го розвитку цифрового середовища, необхідно не просто підключитися 
до деякої цифрової платформи, а ефективно управляти каналами і по-
тужностями своїх екосистем і використовувати їх в багатосторонній 
системній моделі бізнес-взаємодії на базі цифрової платформи.

Все більше європейських ритейлерів почали впроваджувати бізнес-
моделі на основі мережевої взаємодії за допомогою цифрових платформ. 
Французький ритейлер електроніки «Darty» вийшов на сторонню торго-
вельну платформу в 2014 р., різко розширивши вибір товарів, які він 
тепер може запропонувати своїм клієнтам, значно розширивши трафік 
на свій веб-сайт, і отримав у два рази більше прибутку від товарів, що 
продаються на ринку, у порівнянні з його традиційним торговельним 
бізнесом. «Zalando» – успішний європейський сайт електронної комерції, 
що спеціалізується на моді і одязі, нещодавно включив у свою бізнес-
модель мережеву взаємодію, відкривши свою цифрову платформу для 
третіх сторін. 

Отже, зростання бізнесу на основі цифрових технологій – це 
обов’язкова умова розвитку цифрової економіки. Підприємствам необ-
хідно в найкоротші терміни усвідомити можливість і необхідність інно-
ваційних змін своїх бізнес-моделей відповідно до викликів цифрової 
економіки. Інноваційні цифрові технології, за рахунок застосування яких 
ряд компаній вибороли лідируючі позиції в сучасній економіці, можуть 
бути впроваджені і використовуватися в компаніях будь-якого розміру 
і галузі для прискорення процесу цифрової трансформації. За прогнозами 
експертів, перехід до цифрової економіки провідних країн світу може 
бути завершений у найближчі п’ять років і привести до подвоєння їх ВВП.
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ІНТЕРНЕТ-ІНКУБАТОРИ: СТВОРЕННЯ УМОВ 
ДЛЯ УСпІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

Головним завданням бізнес-інкубаторів є створення умов для успіш-
ного розвитку компаній-початківців із тим, щоб, пройшовши через 
програми інкубування, вони знайшли комерційну і організаційну само-
стійність і життєздатність на ринку. Аналіз проблем розвитку малого 
підприємництва в Україні, з одного боку, і вивчення розвитку бізнес-
інкубаторів за кордоном і високих показників ефективності викорис-
тання механізму БІ в рішенні економічних і соціальних проблем, з ін-
шого боку, доводять доцільність упровадження бізнес-інкубаторів 
у сучасних умовах розвитку України.

У класичному розумінні Інтернет-інкубатор – венчурна інвестицій-
на компанія, метою якої є організація прискореної підготовки і швид-
кого виведення на ринок Інтернет-компаній та їхніх проєктів. Така 
форма бізнесу, як Інтернет-інкубатори, на перший погляд, мало від-
різняється від венчурних фондів. Різниця полягає в цілях, які переслі-
дують творці Інтернет-інкубаторів, і в характері взаємовідносин між 
інвестором (фірма-інкубатор) і інвестованою організацією («вироще-
ний» проєкт). Традиційний інвестор вкладає гроші в компанії пере-
важно з метою отримання прибутку. Цілі, які переслідує Інтернет-ін-
кубатор, вкладаючи кошти в перспективний з його точки зору проєкт, 
набагато різноманітніше, і в ряді випадків про отримання прибутку 
взагалі не йдеться.

Мета бізнес-інкубатору – забезпечення сприятливих організаційно-
економічних умов для розвитку малого і середнього бізнесу, підвищен-
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ня конкурентоздатності підприємств і компаній на ринку шляхом на-
дання всебічної допомоги підприємцям на всіх стадіях організації 
і функціонування підприємств, сприяння формуванню і розвитку інф-
раструктури підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових 
робочих місць. 

Основним напрямом діяльності Інтернет-інкубаторів стало посеред-
ництво між генераторами ідей, що не мають достатнього обсягу ресурсів 
для їх втілення в життя, і компаніями, що мають необхідні, перш за все, 
фінансові ресурси. Інтернет-інкубатори відбирають із запропонованих 
бізнес-ідей (проєктів) на конкурсній основі найбільш гідні і починають 
інвестувати ці проєкти. На першій стадії відбору ідей використовуються 
автоматичні роботи-реєстратори, що пропонують авторам проєкту запо-
внити надто докладну анкету, надавши (на конфіденційній основі) де-
тальні дані за проєктом. 

На основі цих даних проводиться первинна оцінка Інтернет-компа-
ній, заснована на розрахунках стандартних показників інвестиційного 
проєктування (таких як чистий приведений дохід, внутрішня норма 
рентабельності, дисконтований період окупності), доповнена маркетин-
говим аналізом обсягу цільового ринку і перспектив завоювання про-
єктом його частки. За наслідками аналізу відбираються проєкти, з твор-
цями яких зв’язуються співробітники Інтернет-інкубатора для призна-
чення особистих зустрічей, отримання додаткової інформації, аналізу 
наявних документів і проведення переговорів.

Подальші дії залежать від типів Інтернет-інкубаторів. Але слід за-
значити, що Інтернет-підприємствам, початківцям треба дивитися на 
Інтернет-інкубатор не як на джерело фінансування, а як на можливого 
партнера.

Ще один плюс створення Інтернет-інкубатора – постійне піджив-
лення власної діяльності новими ідеями. Наявність в структурі компанії 
інкубатора дає їй деяку фору перед конкурентами, оскільки вона може 
дозволити собі розвивати бізнес у декількох напрямах, перспективи 
яких неясні, не витрачаючи при цьому великих коштів. Багато проєктів, 
що фінансуються, можуть виявитися безперспективними і бути закри-
тими, зазнають лише збитків. Але деякі ідеї, швидше за все, зможуть 
довести свою життєздатність і почнуть приносити прибуток. У цьому 
випадку компанія-інкубатор може спокійно купити цей бізнес цілком 
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(причому задешево) і отримати гарантовану віддачу від вкладення ко-
штів. А конкурентам доведеться закладати подібні проєкти з нуля, 
оплачуючи повну їх вартість. Крім того, така структура, як інкубатор, 
дозволяє купувати великі частки в фірмах, які починають свою діяль-
ність, не вводячи їх в свою структуру. Це потрібно тому, що найчастіше 
збитки невеликих куплених фірм серйозно псують фінансові показники 
основної компанії. Створивши Інтернет-інкубатор, можна купувати 
великі пакети акцій в цікавих їй організаціях і не робити їх частиною 
головної компанії.

Після успіху Idealab, Інтернет-інкубатори почали активно розвива-
тись, найпотужнішими з них зараз є «I-Hatch», «IntedChange», «Venture-
Frogs», «VenCatalyst». Указані компанії швидко виводять на ринки нові 
компанії за рахунок розгалуженої мережі зв’язків із фірмами, які надають 
ресурси та організаційно-координаційні послуги для реалізації іннова-
ційних проєктів.

Процес розвитку бізнес-інкубаторів постійно удосконалюється. 
У міру створення БІ в різних країнах, відбувається пристосування їх до 
певних умов і для вирішення певних завдань. Розвиваються і удоскона-
люються організаційні форми інкубаторів, створюються нові методики 
роботи з клієнтами, інвесторами та спонсорами, розробляються схеми 
кооперації БІ в рамках місцевих громад, різні підходи до ведення госпо-
дарської діяльності, до вирішення фінансових проблем, маркетингу, 
різні моделі і типи БІ, що відповідають специфіці поставлених перед 
ними завдань.

Отже, концепція інкубації бізнесу полягає в створенні умов для пере-
творення новачка у сфері бізнесу з підприємницькою ідеєю на успішно-
го суб’єкта підприємницької діяльності з випробуваним бізнес-проєктом 
та успішно функціонуючим прибутковим бізнесом і одночасним вирі-
шенням інвестиційних проблем. Враховуючи традиційно віддалену від 
індивідуального прийняття ризикових рішень ментальність значної 
частини наших громадян, велика увага у становленні бізнесмена повинна 
приділятись формуванню підприємницького світогляду.
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КОНСАЛТИНГ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ  
СТАРТАп-пРОЄКТУ

Одне з найвідоміших визначень стартапу (за С. Бланком) звучить 
так: «тимчасова організація, створена для пошуку придатної для масш-
табування бізнес-моделі». Саме формування останньої є ключовою пе-
редумовою та головним критерієм успіху стартап-проєкту: не просто 
знайти ринок, споживачів, створити унікальну ціннісну пропозицію, 
отримати прибуток, а забезпечити стале масштабування! Виключна не-
визначеність, притаманна стартапам на початкових етапах життєвого 
циклу (інформація являє собою лише набір гіпотез), робить недоцільним 
розроблення детального бізнес-плану. Натомість бізнес-модель є ефек-
тивним інструментом, що уможливлює узагальнення та перевірку гіпо-
тез досвідним шляхом. 

Бізнес-модель називають ядром, макетом бізнесу: вона описує спосіб, 
у який стартап створює цінність для клієнтів та отримує від цього при-
буток. Основні елементи бізнес-моделі часто описують за допомогою 
формули «хто-що-як-чому»: 1) цільові споживачі (хто: які сегменти 
охоплюються); 2) ціннісна пропозиція (що пропонується: яка проблема 
споживача вирішується; як і чому клієнти оберуть продукт); 3) ланцюжок 
створення вартості (як цінність створюється і постачається: процеси, 
ресурси, їх розподіл); 4) механізм отримання прибутку (чому генеруєть-
ся прибуток; за що готовий сплачувати споживач, джерела доходів, 
структура витрат; що робить модель прибутковою). Зміна будь-якої зі 
складових спричинює зміни інших. Функції бізнес-моделі: 1) стратегічні: 
визначення місії, стратегічного бачення та перспектив розвитку на об-
раних ринках; 2) операційні: оптимальний розподіл ресурсів, організація 
ефективної системи бізнес-процесів, перетворення інновацій у цінність; 
3) фінансові: генерування доходів і прибутку, залучення інвесторів та ін.

Бізнес-моделювання означає здійснення економічного, аналітичного 
та графічного обґрунтування вибору найбільш ефективного варіанта 



36

розвитку проєкту. У практиці стартап-консалтингу застосовують різні 
технології, інструментарій, алгоритми формування, тестування та зміни 
бізнес-моделі. Як не парадоксально прозвучить, але розроблення оригі-
нальної бізнес-моделі ґрунтується на застосуванні шаблонів, найвідо-
мішим і найпоширенішим з яких є Lean Canvas (автор – Еш Маурья). 
«Бережливий» шаблон має в основі методологію Business Model Canvas 
(ВМС) О. Остервальдера та І. Піньє – інструменту, що застосовується 
для формалізації бізнес-моделей діючих підприємств. ВМС являє собою 
таблицю, яка містить 9 взаємопов’язаних блоків: ціннісна пропозиція, 
споживчі сегменти, канали збуту, взаємовідносини зі споживачами, 
ключові ресурси, ключові види діяльності, ключові партнери, структура 
витрат, потоки доходів. Утім, специфіка стартапів – виключна невизна-
ченість на початкових етапах життєвого циклу – унеможливлює запо-
внення всіх блоків шаблону (відсутні партнери, неочевидні/відсутні 
канали збуту, змінюються ключові види діяльності) і зумовлює необхід-
ність адаптації популярних інструментів бізнес-моделювання для стар-
тап-проєктів. Призначення Lean Canvas: узагальнення гіпотез у канві 
бізнес-моделі (схематичне зображення того, як компанія створює цін-
ність для себе і клієнтів); постійна перевірка гіпотез та отримання зво-
ротного зв’язку («розвиток клієнтів»); використання методики гнучкої 
розробки продукту (створення мінімально життєздатного продукту, його 
подальше тестування, зміни). 

У підсумку Lean Canvas містить наступні блоки. Перший: сегменти 
споживачів та ранні послідовники: хто є клієнтом, першими користува-
чами (слід вирізняти покупців і користувачів); перші користувачі бра-
тимуть участь у розробці та запуску продукту. Другий: проблема та іс-
нуючі альтернативи (яку потребу цільових сегментів вирішує продукт); 
ідентифікація всіх конкурентів (так, якщо продуктом є сервіс доставки, 
що задовольняє потребу в економії часу, конкурентами будуть не лише 
аналогічні сервіси, а й таксі, виробники автівок, велосипедів і т. п.). 
Третій блок: унікальна ціннісна пропозиція (чим продукт кращий за 
аналоги). Четвертий: вирішення проблеми (як саме продукт вирішить 
проблему користувача: опис процесу, враховуючи результати перевірки 
гіпотез). П’ятий: канали збуту (як просувати продукт: опис каналів, 
методології продажів). Шостий та сьомий блоки: структура витрат (ви-
робництво, залучення клієнтів та ін.) і потоки доходів (чому споживачі 
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будуть платити). Восьмий: ключові метрики (як зрозуміти, що продукт 
успішний: критерії, за якими буде оцінено результат). Дев’ятий блок: 
прихована перевага (у чому полягає особливість продукту – сильна пере-
вага, яку конкурентам складно або неможливо скопіювати).

Заповнення шаблону Lean Canvas дозволяє отримати перелік осно-
вних характеристик для вибору формату бізнес-моделі та переходу до 
наступного етапу її розроблення. Формат бізнес-моделі стартапу класи-
фікують за двома критеріями: за типом клієнтів та за моделлю монети-
зації (отримання прибутку). 

За типом клієнтів вирізняють наступні формати: B2B (продавець 
і покупець – підприємці); B2C (взаємодія з кінцевим споживачем); B2G 
(стартап пропонує товари / послуги для держави); C2C (P2P) − (взаємо-
дія між фізичними особами за участю «третьої» сторони; цифрові плат-
форми); C2B (споживач сам пропонує бізнесу оплату продукту; приклад: 
користувач сплачує за контент, самостійно обираючи розмір внеску); 
C2G та G2C (споживач – уряду, уряд – споживачеві; портал ДІЯ). Вибір 
формату бізнес-моделі за типом клієнтів зазвичай передує розробленню 
моделі монетизації проєкту. 

За моделлю монетизації вирізняють більш як 50 видів бізнес-моде-
лей. Серед них: оренда, аукціон, передплата, франчайзинг, краудфандінг 
та ін. Наприклад, бізнес-модель «довгий хвіст» («Amazon», «Netflix») 
означає, що більша частина прибутку припадає не на основні продукти, 
а на «довгий хвіст» нішевих, які самі по собі (кожен окремо) не забез-
печують значної маржі. Розроблення бізнес-моделі стартапу полягає 
у перетворенні, рекомбінуванні, перенесенні успішних шаблонів у від-
повідну сферу: 90 % успішних бізнес-моделей містять елементи вже іс-
нуючих. Для цього застосовують принципи: 1) подібності: пошук/ оці-
нювання потенціалу адаптації шаблону X для стартапу; 2) конфронтації: 
спроба вийти за межі «логіки галузі» і застосувати абсолютно непри-
таманні їй складові з відомих більш як 50 шаблонів. Останній підхід 
потребує специфічних умінь і навичок, утім забезпечує розроблення 
унікальних бізнес-моделей, придатних для масштабування. Нерідко 
бізнес-модель доводиться не лише корегувати, а й принципово зміню-
вати. Радикальну зміну бізнес-моделі називають «півотом». Причини: 
недостатній PMF (product-market fit), маркетингові проблеми, брак фі-
нансування. Означена процедура також потребує застосування спеціаль-
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них методів, як-от: півот-збільшення (Zoom-In Pivot), півот-зменшення 
(Zoom-Out Pivot), півот сегмента споживачів (Customer Segment Pivot), 
півот потреби цільової аудиторії (Customer Need Pivot), півот платформи 
(Platform Pivot), Pivot бізнес-архітектури (Business architecture pivot), 
півот монетизації (Value Capture Pivot), механізму зростання (Engine Of 
Growth Pivot), каналів збуту (Channel Pivot), півот технології (Technology 
Pivot) та ін. 

Lean Canvas та видові шаблони бізнес-моделей – інструменти, що 
дозволяють узагальнити перші гіпотези, почати їх тестувати, покращу-
ючи/уточнюючи параметри проєкту, вивчити цільову аудиторію, вияви-
ти ключові проблеми, знайти ефективні рішення. Тестування має під-
твердити прибутковість і сталість бізнес-моделі – адже лише підтвер-
джена модель підлягатиме масштабуванню. Таким чином, обов’язковою 
передумовою успіху стартап-проєкту є володіння навичками застосу-
вання спеціальних методів, технологій, інструментарію бізнес-моделю-
вання, розуміння алгоритму розроблення, перевірки, зміни бізнес-моде-
лі з урахуванням притаманної стартапам специфіки. Потенціал консал-
тингу бізнес-моделювання стартап-проєктів полягає у здатності 
підвищити шанси стартапів на швидке проходження «долини смерті» та 
подальше успішне масштабування. 

Науковий керівник: Левковець О. М., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
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ІНСТИТУТ ФЕРМЕРСТВА  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІй 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Сучасні трансформації аграрного сектора економіки зумовили певні 
зміни інституту фермерства, що актуалізує дослідження впливу зовніш-
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нього та внутрішнього середовища агробізнесу на стан та розвиток 
фермерських господарств як ефективної організаційної форми вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, що базується на приватній 
власності, сімейній праці та найманій праці, особистому інтересі щодо 
результатів господарської діяльності. 

За нормативним підходом, по-перше, інститут фермерства є сукуп-
ністю соціальних (формальних та неформальних) норм та правил еко-
номічної поведінки суб’єктів сільськогосподарського виробництва, ор-
ганізаційною формою яких є фермерське господарство (одноосібне та 
сімейне). 

По-друге, фермерство є комплексним інститутом, що поєднує:
– інститути власності, оренди, підприємництва, ринку, родинних 

відносин, найманої праці, договірних відносин та ін. 
– інститути зовнішнього та внутрішнього середовища фермерсько-

го господарства, що є регуляторами його діяльності з задоволення сус-
пільних потреб у сільськогосподарській продукції. 

Змісту інституту фермерства притаманні як загальні характеристики 
інституту загалом – це комплекс дій та зразків поведінки, система норм 
та правил, обмеження і засоби мінімізації трансакційних витрат та ін., 
так і особливості, що обумовлені специфікою аграрного сектора еконо-
міки, та її відображають.

Дослідження інституту фермерства та його розвитку в умовах сучас-
них соціально-економічних та цифрових трансформацій аграрного 
сектору базувалося на аналізі господарської діяльності ФГ «Петровсько-
го» – фермерського господарства, що займається вирощуванням зерно-
вих культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур, 
оптовою торгівлею зерном та кормами для тварин. Спираючись на ре-
зультати аналізу, слід визначити, що основними складовими комплек-
сного інституту фермерства є 

1) норми і правила відносин власності на землю – ведення фермер-
ського господарства здійснюється на основі права власності або корис-
тування земельною ділянкою, у тому числі оренди;

2) норми і правила членства в підприємницьких організаціях – чле-
нами сімейного фермерського господарства можуть бути подружжя, їх 
батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі;
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3) оскільки членами сімейного фермерського господарство є родичі, 
важливо вказати на таку складову інституту фермерства, як норми і пра-
вила родинних відносин;

4) норми і правила підприємництва відповідно до статусу фермера 
як фізичної особи-підприємця, фермерського господарства як юридичної 
особи;

5) договір (декларація) про створення сімейного фермерського гос-
подарства без статуту юридичної особи (договір);

6) правовий режим спільного майна членів господарства;
7) норми і правила кооперації фермерських господарств з іншими 

суб’єктами господарювання;
8) норми і правила регулювання та підтримки державою фермерства 

в Україні та ін.
У сучасних умовах інституту фермерства в Україні притаманні пев-

ні зміни, що обумовлені багатьма чинниками – техніко-технологічними, 
економічними, соціальними, правовими; галузевими, національними, 
міжнародними. Наприклад:

– відкриття ринку землі змінює норми і правила діяльності фермер-
ських господарств, яка базується на власності на земельну ділянку 
(оренді);

– зона вільної торгівлі Україна-ЄС характеризується певними пра-
вилами, що регулюють діяльність фермерських господарств, яка повинна 
відповідати нормам європейського ринку сільськогосподарської про-
дукції;

– цифрова трансформація агробізнесу, складовою якого є фермер-
ство, спонукає фермерів впроваджувати інформаційно-комунікаційні й 
цифрові технології та діяти за правилами цифрової економіки та ін. 
Тобто зміст інституту фермерства набуває нових складових.

Науковий керівник: Марченко О. С., д. е. н., професорка, професорка кафедри 
економічної теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ 

У сучасний період технології Індустрії 4.0 охоплюють як реальний, 
так і фінансовий сектори економіки. Цифрові фінансові технології 
(Fintech) представлені онлайн-банками (необанками), краудфандингом, 
Р2Р кредитами, автоматизованими кредитами, мобільним банкінгом, 
блокчейн- технологіями та криптовалютами, штучним інтелектом 
(Artificial intelligence), платіжними сервісами, платформами грошових 
переказів та ін. 

Одним із основних напрямів Fintech є іншуртех (InsurTech) – ін-
новаційні фінансові технології у сфері страхування. За визначенням 
Л. В. Нечипорук, InsurTech пропонує об’єкти для інвестицій та рішен-
ня щодо подолання таких проблем як: послаблення інтересу до певних 
продуктів, обмеження розвитку ємності страхових ринків та перехід 
на цифрові технології; надає переваги споживачеві страхової послуги, 
який може через додаток в телефоні придбати необхідний йому про-
дукт [1].

У теперішній час іншуртех має високі темпи розвитку, про що свід-
чать дані аналітичної компанії Infoholic Research LLPолл. Інвестиції 
в глобальний іншуртех-сектор у 2020 р. зросли на 60 %: іншуртех-стар-
тапи залучили 10 млрд дол., уклавши більше 400 угод [2]. Згідно з про-
гнозами аналітиків до 2023 р. сукупна виручка іншуртех-компаній 
у світі складе 1,12 млрд дол. [3].

Іншуртех-проєкти забезпечують пропозицію на страховому ринку 
автоматизованих страхових продуктів, використання мобільних додатків, 
P2Р (від персони до персони)-страхування, страховий андеррайтинг та 
ін. «Сучасний іншуртех має багато напрямків, від інтегрованих платформ, 
інтернету речей до рішень, що допомагають автоматично запобігати 
страховому шахрайству та інструментів поведінкової аналітики [4].
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У галузях страхового захисту бізнесу Іншуртех забезпечує поширен-
ня онлайн-страхування як дистанційного продажу полісів через Інтернет, 
застосування смарт-контрактів та технологій блокчейн [5], використан-
ня ботів при продажах і обслуговуванні (включаючи врегулювання 
збитків) [6], застосування електронних полісів, створення цифрових 
контактних центрів для клієнтів, інтернет-кабінетів клієнтів, інтернет-
магазинів страхових продуктів тощо.

Прикладом іншуртех у страхуванні відповідальності є сучасна 
практика встановлення в автомобіль застрахованого клієнта пристрою, 
завдяки якому можна відстежити манеру водіння і розрахувати інди-
відуальний тариф, що дозволить гнучкіше підійти до страхової полі-
тики [6]. 

У корпоративному медичному страхуванні іншуртех забезпечує: 
– персоніфікацію страхових продуктів за рахунок використання 

підключених пристроїв – це фітнес-трекери, «розумні» ваги, трекери сну 
та інші гаджети; 

– оформлення медичних страховок онлайн; 
– корпоративне медичне страхуванням за моделлю селф-фандінг 

(самофінансування) як можливість роботодавця оплачувати тільки ті 
медичні послуги, якими працівники підприємства скористалися [7].

Таким чином, у сучасний період підвищення ефективності та конку-
рентоспроможності страхових компаній, що надають послуги страхово-
го захисту бізнесу, базується на цифрових трансформаціях страхового 
бізнесу на основі впровадження іншуртех-проєктів. Іншуртех дозволяє, 
по-перше, удосконалити та підвищити ефективність традиційних стра-
хових технологій та продуктів, по-друге, впровадити інновації у страхо-
вому бізнесі на основі поєднання цифрових трансформацій бізнес- та 
страхових процесів і формування ефективної цифрової моделі страху-
вання, по-третє, підвищити доступність страхових послуг та забезпечи-
ти високий рівень задоволення потреб бізнесу у його ефективному 
страховому захисті.
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АНТИКРИЗОВА пРОГРАМА пІДпРИЄМСТВА: 
СТРУКТУРА ТА КОНСАЛТИНГ 

Антикризова програма підприємства спрямована на подолання / за-
побігання його кризового стану, підвищення фінансової стійкості, забез-
печення сталого розвитку та охоплює стратегічні й тактичні заходи 
оптимізації господарської діяльності в умовах, виявлених у процесі діа-
гностування зовнішніх та внутрішніх загроз та ризиків.

Основними складовими комплексної антикризової програми, що 
формують її структуру, є такі:

1) цілі та показники результатів антикризової програми, що визна-
чаються на основі висновків діагностування майнового та фінансового 
стану підприємства;

2) ресурсні обмеження антикризової програми підприємства, від яких 
залежить досягнення її цілей. Аналіз ресурсного потенціалу є необхідним 
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етапом діагностування кризового стану підприємства, визначення цілей 
антикризової програми та шляхів їх досягнення. Визначається період 
(часові обмеження) антикризової програми;

3) бюджет програми;
4) антикризова стратегія. Наприклад, якщо на етапі діагностування 

стану підприємства було визначено, що йому загрожує криза ліквід-
ності, антикризову стратегію слід обирати серед таких стратегій забез-
печення платоспроможності підприємства, як: стратегія збереження 
платоспроможності, яка спрямована на недопущення зниження ліквід-
ності порівняно з її рівнем, досягнутим у поточному періоді господар-
ської діяльності підприємства; стратегія відновлення платоспромож-
ності, яка обирається, якщо динаміка показників ліквідності у періоді, 
що аналізується, є негативної; стратегія підвищення платоспромож-
ності підприємства, реалізація якої забезпечить подолання загроз 
кризи ліквідності та досягнення її більш високого рівня порівняно 
з поточним періодом;

5) антикризові поточні заходи, що повинні відповідати стратегічним 
напрямам реалізації антикризової стратегії та сприяти досягненню мети 
антикризової програми. Реалізація антикризових заходів дозволить по-
долати кризові явища та закласти основи подальшого ефективного 
функціонування та розвитку підприємства;

6) інформаційне забезпечення програми, заходи цифровізації її здій-
снення та контролю.

7) організаційно-кадрове забезпечення антикризової програми, опти-
мальним варіантом якого є поєднання послуг антикризового консалтин-
гу та діяльності співробітників підприємства щодо її розроблення та 
впровадження. Розробка та реалізація антикризової програми є завданням 
менеджменту підприємства, для якого звернення до професійної допо-
моги консультантів сприяє розв’язанню багатьох проблем: відсутність 
на підприємстві фахівців необхідного рівня кваліфікації; необхідність 
своєчасного та адекватного реагування на загрози виникнення кризових 
ситуацій; конфлікт інтересів; відсутність необхідної інформації, знань 
сучасних методів антикризової діяльності, проблеми із автоматизацією 
бізнес-процесів та ін.

Антикризовий консалтинг забезпечує менеджмент підприємств 
спеціальними знаннями та інформацією з питань діагностування, про-
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гнозування, попередження та подолання їх кризових станів. Основне 
завдання антикризового консалтингу – це попередження криз підпри-
ємства, виявлення та подолання їх негативних наслідків за умови забез-
печення його збереження та розвитку як цілісної господарської системи. 
Професійна допомога консультантів є чинником ефективності анти-
кризової діяльності бізнес-організацій.

Науковий керівник: О. В. Ярмак, к. е. н., доц., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Спасських Д. Д.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет,

3 курс, 1 група

ЯК пРАЦЮЮТь IT–КОМпАНІЇ В УКРАЇНІ

Сфера IT як на українському ринку, так і по всьому світу розвива-
ється неймовірними темпами. Нижче наведу показники, які демонстру-
ють важливість цієї сфери для України:

– ІТ – це 20 % від сервісного експорту України;
– темп зростання галузі – 26 % на рік;
– в ІТ-сфері працює близька 4 тис. компаній;
– в ІТ-сфері зосереджено понад 200 тис. фахівців (дуже мобільні, 

з різних міст країни);
– близька 90 % фахівців оформлені як ФОП;
– 60 % фахівців влаштовані в аутсорсингові компанії (тобто працю-

ють для зовнішнього ринку);
– 25 % всіх фахівців в IT – жінки. Середній вік ІТ-фахівця в Україні 

у 2021 році – 27–28 років.
Проте український внутрішній ІТ-ринок – бідний, мало проєктів 

усередині країни вітчизняного походження. В основному це проєкти для 
середнього і великого бізнесу, так само державні проєкти, але не у ве-
ликій кількості. Вітчизняні ІТ-фахівці створюють продукт для зовніш-
нього ринку. Це виправдано такими факторами:
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– спектр можливих проєктів значно ширший і різноманітний;
– великі масштаби і можливості особистісного розвитку фахівців;
– можливість тісної співпраці з всесвітньо відомими компаніями;
– заробітна плата значно вища.
У зв’язку з тим, що більшу частину ринку займають аутсорсингові 

компанії, українському фахівцеві вкрай необхідне знання англійської 
мови (81 % клієнтів з США). Для того щоб влаштуватися на роботу, ви-
стачить розмовної англійської. Адже треба зрозуміти поставлені завдан-
ня і мати можливість висловити свою позицію. Проте для подальшого 
розвитку впевнена англійська мова вкрай необхідна.

На IT-ринку України склалися доволі специфічні відносини між на-
йманими працівниками та роботодавцями. Найчастіше використовують 
так звану «схему роботи з ФОПами» (ФОП 3-ї групи, 63-й КВЕД). Роз-
глянемо на наочному прикладі. Якщо роботодавець оформляє співробіт-
ника як штатного, йому необхідно щомісяця сплачувати ЄСВ (22 % 
фонду оплати праці). А сам працівник платитиме з зарплати 18 % по-
датку на доходи фізичних осіб та 1,5 % військового збору. Зрозуміло, 
роботодавець намагається оптимізувати податкові зобов’язання, оскіль-
ки 80 % витрат IT-компанії – заробітна плата співробітників. Тому пра-
цівників оформлюють як ФОП та надалі співпрацюють з ними за дого-
вором підряду. 

Компанія, до якої «працевлаштовується» співробітник, допомагає 
відкрити ФОП, а бухгалтер компанії, як правило, за працівника веде 
звітність. У цьому разі «працівник» сплачує єдиний податок у розмірі 
5 % від суми доходу, тобто заробітної плати (а не 18 % як раніше), а та-
кож ЄСВ за себе (22 % мінімальної зарплати). «Роботодавець» не пла-
тить ЄСВ за працівника. Також компанія на загальній системі оподат-
кування повинна заплатити податок на прибуток і ПДВ. Благо, експорт 
програмного забезпечення звільняється від ПДВ – на даний момент для 
IT-фахівців діє пільговий режим. Ще до 2023 р. тимчасово звільняється 
від ПДВ продаж і перепродаж софта. Ця норма вводилася, щоб підтри-
мати місцеві продуктові компанії.

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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МІСЦЕ БІЗНЕС-пЛАНУВАННЯ У СФЕРІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛьНОГО ГОСпОДАРСТВА

Зараз житлово-комунальне господарство перебуває в критичному 
стані, без наявності позитивних змін у його функціонуванні. В Україні 
комунальні підприємства є самостійними статутними суб’єктами госпо-
дарювання, що можуть здійснювати різноманітну виробничу, науково-
дослідну та комерційну діяльність з метою одержання відповідного 
прибутку (доходу).

Зазвичай комунальні підприємства створюються для управління 
комунальною власністю, що належать до природних монополій (центра-
лізоване водопостачання та водовідведення, передача та розподіл елек-
тричної енергії, транспортування теплової енергії) і в тих сферах, що 
регулюються вільними ринковими відносинами (транспорт, благоустрій, 
поводження з побутовими відходами тощо) [1, с. 7].

Оскільки дана галузь є значущою для всього населення України, 
наразі комунальні підприємства не в змозі задовольнити потреби спо-
живачів та неспроможні якісно надавати послуги. Варто зазначити, що 
більшість підприємств ЖКГ працює в умовах невизначеності та постій-
ної збитковості, що має значний негативний вплив на економіку країни. 

Основними причинами, що призвели до критичного стану, є: від-
сутність інвестицій у галузь; недостатність обігових коштів підприєм-
ства; неспроможність підприємств самостійно модернізувати та реор-
ганізувати матеріально-технічну базу та покращити якість надання 
відповідних послуг; невідповідність вартості послуг до рівня тарифів, 
що пояснюється збитковістю підприємств через необґрунтованість та-
рифів тощо. 

Також варто зазначити, що на законодавчому рівні відсутня обо-
в’язковість розроблення та впровадження бізнес-планів на підприємствах 
ЖКГ, що, в свою чергу, також призводить до негативних наслідків. 
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Фундаментальний внесок у розроблення основ дослідження фінан-
сово-господарської діяльності підприємств ЖКГ зробили провідні ві-
тчизняні вчені: О. В. Димченко, Т. М. Качала, В. Полуянов, В. Логви-
ненко, Г. В. Савицька та інші. Л. М. Пісьмаченко [2] бачив проблеми 
в даній сфері та виділив їх в наступні галузі: організаційно-управлін-
ські, соціально-економічні, фінансово-інвестиційні, технічно-іннова-
ційні. 

Комунальні підприємства в Україні є відносно самостійними юри-
дичними особами, що діють на основі статутних документів, мають са-
мостійні фінансові баланси, мають на меті отримання прибутку.

Комерційна діяльність таких підприємств спрямована на збільшення 
прибутку, зменшення сукупності витрат та задоволення потреб населен-
ня у наданні якісних послуг [3, с. 31].

Створення бізнес-плану такого підприємства дозволить оцінити 
конкурентоздатність підприємства, визначити можливості їх реалізації 
задля задоволення відповідних потреб з одного та отримання прибутку 
з другого боку. В подальшому це дозволить забезпечити підприємству 
підвищення ефективності та конкурентної переваги. 

Першочергово запровадження бізнес-плану повинно мати на мені 
приведення фінансового стану в стабільний стан, а далі, що не виклю-
чено, – приведення підприємств до підвищення їх результатів, скорочен-
ня плинності кадрів, збільшення відсотку компетентності працівників 
та розширення підприємств. Необхідно провести аналіз фінансово-гос-
подарської діяльності в частині доходів та витрат. 

Оцінку ефективності управління фінансовими ресурсами підпри-
ємства слід здійснювати за наступними показниками: фінансової стій-
кості; фінансової ліквідності; фінансової платоспроможності; ділової 
активності.

У бізнес-плані повинні бути прописані такі аспекти, як початковий 
стан підприємства, бажаний стан і найбільш ефективний шлях метод 
отримання результатів. Призначення бізнес-плану полягає у вирішенні 
основних завдань: визначення перспективи розвитку майбутнього ринку 
збуту продукції та послуг; оцінка витрат, що будуть понесені через необ-
хідність виготовлення продукції та надання послуг та їх збуту; визна-
чення потенційної прибутковості проєкту; визначення ризиків та пропо-
зиції щодо їх мінімізації; виокремлення критеріїв та показники, що ха-
рактеризують успішність проєкту [4, с. 58].
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Отже, застосування бізнес-планування в сучасних умовах діяльнос-
ті ЖКГ дозволить значною мірою продовжити розвиток цієї галузі на 
більш високому рівні. Прибутковість та життєздатність комунальних 
підприємств може бути забезпечена лише за допомогою відповідного 
планування діяльності, встановлення перспектив розвитку прогнозуван-
ня ймовірних ризиків та обґрунтування доцільності запровадження змін 
в діяльності підприємства.
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НЕОБХІДНІСТь І ТРУДНОЩІ  
ІТ-КОНСАЛТИНГУ ЕКСпОРТНОЇ ДІЯЛьНОСТІ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ пІДпРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Цифрова трансформація фармацевтичного бізнесу спрямована на 
інноваційний розвиток, підвищення якості ліків та мінімізацію витрат 
виробництва. Майже всі консалтингові компанії, що працюють в Україні, 
надають послуги із впровадження IT-технологій у бізнес і проводять 
дослідження у цьому напрямі. Керівник стратегічного та технологічно-
го консалтингу «Deloiite Ukraine» у 2021 р. виступила в ролі модерато-
ра панельної дискусії про цифровий розвиток фармації у межах конфе-
ренції «Digital Pharma». Особливо він важливий для підприємств, які 
намагаються збільшити експорт фармацевтичної продукції, здійснити 
його міжнародну диверсифікацію і посилити європейський вектор. 
Сьогодні це завдання під силу тільки великим підприємствам – АТ 
«Фармак», «Дарніца», «Артеріум» (м. Київ), «Здоров’я» (м. Харків). 
Наприклад, АТ «Фармак» уже постачає продукцію у 28 країн світу 
і планує суттєво розширити присутність у ЄС та вийти на ринок США. 
Що стосується невеликих підприємств, то їм не вистачає для цього 
фінансових ресурсів та нових технологій. Вони потребують консульта-
цій ІТ-фахівців.

Дійсно, на перший план виходять завдання оптимізації витрат ви-
робництва і збільшення прибутковості фармацевтичних підприємств, 
причому не за рахунок збільшення цін на фармацевтичні препарати, бо 
жорстка конкуренція на вітчизняному ринку майже унеможливлює цей 
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процес. Рентабельне підприємство в змозі збільшувати кількість фінан-
сових та інвестиційних ресурсів, особливо тоді, коли підприємство 
стикається з протекціонізмом, тобто з імпортними чи експортними ми-
тами, нетарифними обмеженнями. Або підприємство виходить на віль-
ний європейський ринок, але перевищує квоти і далі має сплачувати 
митні податки. 

Зазвичай консультанти пропонують бізнесу налагоджувати співро-
бітництво з Експортно-кредитним агентством України, яке бере на себе 
відповідальність за страхування ризиків експортної діяльності. Оскільки 
фармацевтична продукція містить високу додану вартість, тому її експорт 
знаходиться у пріоритеті цього агентства. На початковому етапі воно 
може компенсувати слабку кредитну політику підприємств. Цей шлях 
вже довів свій успіх у країнах Європи. Консультанти рекомендують 
також участь своїх клієнтів у міжнародних глобальних тендерах ВООЗ, 
UNICEF, UNFPA.

Проте більш дієвим для збільшення коштів фармацевтичного під-
приємства та його інноваційного розвитку є впровадження IT-тех нологій, 
які принаймні допомагають оптимізувати витрати виробництва та тран-
сакційні витрати. Наприклад, вони скорочують оперативний докумен-
тообіг, зменшують ризики грошових утрат через людські помилки, 
сприяють розрахункам «день у день», тобто мінімізують затримки ім-
порту активних фармацевтичних інгредієнтів та можливу опортуністич-
ну поведінку контрагентів. Одночасно інформаційні технології допо-
магають формуванню європейських стандартів якості ліків – GMP, які 
відповідають нормам директиви комісії ЄС 91/356/ЄЕС. 

Разом з тим, на фармацевтичного ринку виникають певні виклики 
для IT-консалтингу через надвисокий рівень регульованості цього рин-
ку. Відомо, що кожна інновація має пройти цілу низку затверджень 
і формальних процедур, тому є небезпека її швидкого старіння та появи 
на ринку нових рішень. Ризики посилюються також тим, що ціна по-
милки в охороні здоров’я є надто високою – це людське життя, і вироб-
ник несе відповідальність за кінцевого споживача.

Ще один виклик на шляху діджиталізації полягає в тому, що середній 
вік працівників у фармацевтичній галузі перевищує 50 років. Складаєть-
ся така ситуація: люди, які давно працюють на виробництвах, мало 
орієнтовані на впровадження IT-технологій. Представників середнього 
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покоління практично немає, а молодь спроможна до інновацій, але не 
має досвіду роботи на фармацевтичному підприємстві. Тому виникають 
труднощі з підвищення цифрової грамотності працівників. Проте ігно-
рувати цифровізацію бізнес-процесів у фармації неможна, оскільки цей 
інноваційний напрям є основною умовою для структурування бізнес-
процесів. 

Труднощі цифровізації фармацевтичного бізнесу пов’язані також із 
тим, що ІТ-консультанти зосереджені на кількості продажів своїх по-
слуг, а клієнти – на конкретних ІТ-рішеннях з удосконалення експорт-
но-імпортної діяльності. Сьогодні консалтингові компанії втрачають 
багато грошей на розробку ідей та відносно мало – на їх упровадження 
і донесення до клієнтів основних переваг. Скоріше за все, відповідаль-
ність за цифрову перебудову має бути покладена на головного марке-
толога консалтингової компанії та на топ-менеджера фармацевтичного 
підприємства, який повинен мати фундаментальне розуміння нових 
технологій та відслідковувати, яке місце підприємство посідатиме на 
зовнішньому ринку через 3–5 років. Тобто, за своєю сутністю, керівни-
цтво має володіти відповідними компетенціями й навичками відносно 
цифровізації бізнес-процесів. 

Але поки що за результатами глобального дослідження консалтин-
гової компанії «Deloitte», 55 % керівників підприємств указують на 
значну невідповідність між наборами навичок, які є актуальними зараз 
і знадобляться в майбутньому, 25 % опитаних все ще вважають за краще 
наймати нових працівників замість того, щоб займатися підвищенням 
цифрової кваліфікації існуючих. Тому існують прогалини у впроваджен-
ні ІТ-технологій у фармацевтичний бізнес, які треба якнайшвидше 
усувати.

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ОСНОВНІ НАпРЯМИ ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ 
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ДІЯЛьНОСТІ  

ЦЕНТРІВ НАДАННЯ БЕЗОпЛАТНОЇ  
ВТОРИННОЇ пРАВОВОЇ ДОпОМОГИ 

Безоплатна вторинна правова допомога — це державна гарантія 
доступу до правосуддя у формі захисту соціально вразливих категорій 
населення, представлення їх інтересів у суді та складання процесуальних 
документів [1].  Зазначені види діяльності здійснюють центри за надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги (ЦБВПД). За даними Мі-
ністерства юстиції України, у першому кварталі 2021 р. в Україні діяло 
107 ЦБВПД, з них: 23 – регіональні (обласні) і 84 – місцеві. До їх робо-
ти залучено 1500 юристів [2]. Тільки Охтирським місцевим центром із 
надання безоплатної вторинної правової допомоги було здійснено 
33 виїзди мобільних консультаційних пунктів, забезпечено діяльність 
18 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, 
487 осіб звернулися за отриманням консультації та роз’яснень з право-
вих питань. У 2020 р. за всіма ЦБВПД пройшло 82 тис. справ у кримі-
нальному процесі [2].

ЦБВПД є неприбутковими організаціями, орієнтованими на специ-
фічну клієнтську аудиторію. Клієнтоорієнтованість ЦБВПД – це ураху-
вання та якісне задоволення потреб певних верств населення у забез-
печенні їх доступу до правосуддя. Забезпечення високого рівня клієнто-
орієнтованості діяльності ЦНБПД є умовою ефективності виконання їх 
функцій з захисту інтересів громадян в судах і в інших офіційних інстан-
ціях. Підвищення рівня клієнтоорієнтованості ЦНБПД повинно охоплю-
вати такі основні напрями, як:

1) управління якістю послуг ЦНБПД. З точки зору клієнтів клієнто-
орієнтована діяльність – це, насамперед висока якість послуг, що нада-
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ються. Саме якість послуг є критерієм оцінки клієнтами діяльності та 
вибору ЦНБПД як джерела якісної правової допомоги;

2) управління асортиментом послуг, що диктує необхідність певно-
го оновлення та розширення переліку послуг з безоплатної вторинної 
правової допомоги, що надаються; 

3) управління процесом обслуговування з метою формування ефек-
тивних відносин з клієнтами, розширення клієнтської бази, створення 
мережі постійних клієнтів; 

4) управління лояльністю клієнтів;
5) управління персоналом у контексті його клієнтоорієнтованості як 

здатності формувати та розвивати клієнтську мережу ЦНБПД.
Комплексним заходом, що охоплює всі напрями забезпечення клі-

єнтоорієнтованості ЦНБПД є цифровізація процесу юридичного обслу-
говування клієнтів, розвиток консультування он-лайн. 

Формування системи управління клієнтоорієнтованістю ЦНБПД, що 
базується на використанні цифрових технологій інформування населен-
ня щодо послуг ЦНБПД, формування клієнтської бази, розширення ка-
налів взаємозв’язку юристів центрів та їх клієнтів є важливим фактором 
розвитку та підвищення ефективності надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.
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СУЧАСНИй СТАН КОНСУЛьТУВАННЯ 
З УпРАВЛІННЯ пЕРСОНАЛОМ В УКРАЇНІ

Розвиток консультування з управління персоналом в Україні по-
в’язаний із процесами ринкової трансформації. На жаль, наша держава 
помітно відстає від розвинених країн у тому, що стосується розбудови 
консалтингу. Проте вже зроблено досить багато. Необхідно проаналізу-
вати сучасний стан консультування з управління персоналом, аби визна-
чити проблеми та зрозуміти перспективи розвитку цього напряму кон-
салтингу. 

Ринок кадрового консалтингу (кадрового консультування, HR-кон-
салтингу) є сегментом ринку управлінського консультування. Управлін-
ське консультування є послугою категорії В2В, тобто послугою, яка 
надається одним бізнесом іншому бізнесу. Управлінський консультант 
може залучатися клієнтською бізнес-організацією для корекції бізнес-
моделі та моделі розвитку компанії, для підвищення конкурентоспро-
можності фірми на ринку.

Кількість організацій, які надають послуги кадрового консультуван-
ня в Україні, стає дедалі більшою. Це різноманітні за організаційними 
формами та розмірами фірми. Особливо бурхливого зростання кадровий 
бізнес-консалтинг зазнав у період сприятливої макроекономічної ситу-
ації. Однак у період кризи зменшення бюджетів компаній призвело до 
істотного скорочення кількості учасників ринку кадрового консалтингу 
і загострення конкурентної боротьби: компанії-консультанти в прямому 
сенсі слова здійснюють боротьбу за кожного клієнта.

Доцільно виділити такі головні проблеми ринку кадрового консуль-
тування в Україні:

– ринок кадрового консалтингу реагує першим і вкрай негативно на 
зменшення бюджетів компаній унаслідок кризи;

– порівняно низькі бюджети на управління персоналом;
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– висока конкуренція компаній і індивідуальних надавачів послуг 
з кадрового консалтингу;

– кваліфікація консультантів у регіонах суттєво розрізняється: у від-
далених від столиці регіонах консультантам почасти не вистачає знань 
і досвіду для адекватної оцінки бізнес-ситуацій.

Для розв’язання першої проблеми учасникам ринку кадрового кон-
сультування необхідно розвивати свою гнучкість і пропонувати клієнтам 
пакети антикризових пропозицій з управління персоналом (грамотне 
скорочення штату, програми з вивільнення персоналу, організацію пере-
кваліфікації, лізинг, аутсорсинг, аутстафінг). За такого підходу кадрові 
консультанти будуть затребувані завжди, а не тільки для навчання і роз-
витку співробітників в періоди процвітання економіки.

Порівняно низькі бюджети на персонал закладаються в структуру 
витрат у першу чергу через недостатню кваліфікацію фахівців з управ-
ління персоналом у питаннях обґрунтовування інвестицій. Якщо фінан-
совий директор постійно обґрунтовує інвестиції, оцінює проєкти та 
планує результат, то для директора з персоналу такий інструментарій 
виявляється найчастіше занадто складним. Тому бюджет на персонал 
формується за залишковим принципом. Цю проблему необхідно вирі-
шувати шляхом підвищення фінансової грамотності кадрових консуль-
тантів і навчання їх грамотному веденню переговорів з керівниками 
компаній.

Проблему високої конкуренції компаній та індивідуальних надавачів 
послуг із консультування можна розв’язати на основі підвищення якос-
ті наданих послуг з урахуванням сучасних підходів та інтенсифікації 
зусиль із просування продукції на ринок. При цьому завжди будуть пере-
можці та переможені, тому завдання консультантів – опинитися серед 
тих, хто перемагає у конкурентній боротьбі.

Нерідко рівень освіти кадрових консультантів із регіонів досить 
низький, їх компетентність недостатня. Розв’язанням цієї проблеми може 
бути вкладення коштів консалтинговими компаніями в організацію 
якісного навчання регіональних співробітників, а також обмін досвідом 
зі столичними колегами. В такому разі фірми зможуть не витрачати 
кошти на відрядження професіоналів з великих міст, а спрямувати зеко-
номлені суми на оплату діяльності співробітників в регіонах.

Необхідно розуміти, що стан консультування з управління персона-
лом тісно пов’язаний із загальноекономічною ситуацією в країни. Якщо 
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економічне пожвавлення останніх років перетвориться на стійку тенден-
цію, можна розраховувати на те, що і кадровий консалтинг дістане по-
дальшого розвитку в Україні. Зокрема, зросте кількість консалтингових 
фірм, розшириться асортимент послуг із кадрового консультування та 
підвищиться їх якість.

Науковий керівник: Губін К. Г., к. е. н., доцент кафедри економічної теорії 
НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Карафетова Е. О.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет,

2 курс магістратури, 
група 10е-з-20м-01

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  
ЕКСпОРТНОГО пОТЕНЦІАЛУ  

СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ

Брендинг – це діяльність із формування, закріплення, підвищення 
іміджу консалтингової фірми на національному та світовому ринку по-
слуг бізнес-консалтингу, що забезпечує її приєднання до глобального 
бренду міжнародної консалтингової діяльності. 

Одним з ефективних заходів брендингу у сфері бізнес-консалтингу 
є діяльність національних компаній під брендом міжнародних мереж 
консалтингових фірм. Прикладом цієї моделі брендингу суб’єктів 
українського ринку бізнес-консалтингу є консалтингові компанії «БДО 
Україна» (міжнародна аудиторсько-консалтингова мережа BDO), 
«БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (глобальна мережа бухгалтерського та 
ділового консультування Baker Tilly International), «МАККІНЗІ І КОМ-
ПАНІЯ Україна» (міжнародна консалтингова компанія «McKinsey & 
Company») та ін.

Основними перевагами надання послуг бізнес-консалтингу під 
брендом міжнародної мережі консалтингових фірм є такі: можливість 
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доступу до новітніх методик і технологій бізнес-консалтингу, що на-
копичені учасниками міжнародних мереж; можливість виходу на рин-
ки консалтингових послуг різних країн завдяки використанню відо-
мого у світі бренду міжнародної консалтингової мережі; отримання 
конкурентних переваг, що надає діяльність під брендом міжнародної 
мережі; доступ до практичного досвіду учасників мережі; участь 
у освітніх заходах міжнародної мережі та її членів; мережева система 
маркетингу послуг міжнародного бізнес-консалтингу; висока репутація 
міжнародної мережі як чинник довіри та лояльності клієнтів її учасни-
ків; доступ до інновацій мережі міжнародного консалтингу; інтерна-
ціоналізація консалтингового бізнесу; можливість фірмам із різних 
країн брати участь в одному консалтинговому проєкті, що дуже ефек-
тивно для обслуговування міжнародних клієнтів; професійний розвиток 
персоналу та можливість обміну працівниками всередині мережі; 
єдині стандарти надання послуг, методичні матеріали та спільний про-
грамний продукт.

Важливою перевагою діяльності під брендом міжнародних мереж 
консалтингу є використання автоматизованих систем консалтингу, на-
приклад, сучасної інноваційної автоматизованої методології аудиту 
Global Focus, яка підтримується і постійно розвивається командою фа-
хівців глобальної мережі Baker Tilly International.

 Таким чином, імідж бренду міжнародної мережі дозволяє презенту-
вати українську консалтингову фірму в міжнародному конкурентному 
середовищі, підвищити її зовнішньоекономічний потенціал та конкурен-
тоспроможність. 

У своїй діяльності незалежний член міжнародної мережі консал-
тингу спирається на знання, досвід, методики та інновації, накопичені 
її учасниками, має можливість формувати та використовувати клієнт-
ську базу у різних країнах, брати участь у міжнародних консалтингових 
проєктах, сприяти професійному зростанню персоналу тощо. Така 
модель брендингу забезпечує просування національних суб’єктів біз-
нес-консалтингу в глобальному економічному просторі, ефективність, 
прибутковість і конкурентоспроможність консалтингових фірм, але й 
вимагає значних витрат на забезпечення та постійне дотримання тако-
го рівня якості консалтингової діяльності, що відповідає вимогам між-
народної мережі. Щоб здійснювати консалтингову діяльність під 
брендом міжнародної мережі, треба пройти складну перевірку та діяти 
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на основі єдиних професійних та етичних стандартів, що контролюєть-
ся головним офісом. 

Науковий керівник: Марченко О. С., д. е. н., проф., професорка кафедри еко-
номічної теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Кострубов Є. О.,
Національний юридичний університет

 імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет,

1 курс, група 10е-з-20-01

КОНСАЛТИНГОВІ пОСЛУГИ  
У СФЕРІ КІБЕР-БЕЗпЕКИ

Убезпечення власного бізнесу – важливе завдання для суб’єктів 
господарської діяльності всіх форм власності. Дедалі частіше сучасні 
корпоративні організації стикаються з новими типами загроз, сформо-
ваними у віртуальному середовищі. Чільне місце серед них посідають 
кібер-загрози. 

Вивчивши під час проходження стажування діяльність підприємств, 
що надають послуг із забезпечення кібербезпеки, мною розроблено 
комплексну модель такої послуги. Зокрема, обґрунтовано, що комплек-
сна послуга із забезпечення кібербезпеки замовника має передбачати три 
етапи: консалтингова послуга з оцінки кібербезпеки; роботи із забезпе-
чення кібербезпеки та реалізація товарів – технічних засобів, що забез-
печують захист господарської діяльності від інформаційних загроз. За-
значенні складові послуги із забезпечення кібербезпеки є взаємо по-
в’язаними між собою та випливають один з одного. 

Дамо характеристику кожному з етапів. 
Етап 1. Консалтингова послуга із забезпечення кібербезпеки підпри-

ємства замовника. Вказаний етап може включати в себе такі види послуг: 
аудит кібербезпеки, навчання персоналу, розробка політик протидії кі-
берзагрозам, управління кіберстійкістю, розробка інфраструктури за-
хисту, вибір контрагентів, консультаційна підтримка та інші. Відповідно 
зазначений етап передбачає оцінку кібербезпеки підприємства-замовни-
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ка та розробку сукупності заходів із підвищення її рівня в майбутньому, 
що визначатимуть рівень комплексної безпеки суб’єкта господарювання;

Етап 2. Роботи із забезпечення кібербезпеки підприємства-замов-
ника. Даний етап комплексного забезпечення кібербезпеки може перед-
бачати такі види робіт: цифрові розслідування, тест на проникнення 
в інформаційну систему підприємства-замовника, захист мережі та даних 
підприємства-замовника, автентифікація та контроль доступу (порядок 
отримання доступу до різного роду інформації про господарську діяль-
ність підприємства), захист кінцевих точок. Такі види робіт можуть бути 
як складової єдиної послуги із забезпечення кібербезпеки так і надавати 
окремо, що залежить від бажання замовника та потреби.

Етап 3. Реалізація товарів, які необхідні для підвищення рівня кібер-
безпеки підприємства-замовника. Так, відповідні види робіт передбача-
ють потребу у придбанні певних видів технічних засобів для модерніза-
ції інформаційної мережі підприємства замовника. Причому це можуть 
бути як пристрої виявлення загроз, так і весь процес модернізації інфор-
маційної системи підприємства-замовника. 

Взаємозв’язок між охарактеризованими етапами комплексної по-
слуги із забезпечення кібербезпеки підприємства-замовника проявляєть-
ся так: 

– по-перше, в результаті консалтингової послуги із забезпечення 
кібербезпеки підприємства-замовника отримується загальна оцінка ста-
ну кібербезпеки, характеристика основних ризиків та загроз, на основі 
чого визначається сукупність заходів із підвищення її рівня; 

– по-друге, сформовані пропозиції із забезпечення належного рівня 
кібербезпеки мають передбачати певну сукупність робіт, які може нада-
вати як підприємство, що їх сформувало, так і інше підприємство-ви-
конавець, тобто усі види робіт здійснюються виходячи із першого ета-
пу – консультаційної послуги; 

– по-третє, запропоновані заходи та виконані на їх основі роботи 
зазвичай вимагають підвищення рівня технічної оснащеності, тобто 
передбачення певних видів товарів, що дозволять ідентифікувати за-
грози та підвищити якість захисту інформаційно-комп’ютерної системи 
підприємства-замовника. 

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ЕФЕКТИВНІСТь РИНКОВОГО пОТЕНЦІАЛУ 
КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ: ЗАГРОЗИ 

ТА НАпРЯМИ ЗАБЕЗпЕЧЕННЯ

Ринковий потенціал бізнес-консалтингу є базовою складовою його 
економічного потенціалу, від його ефективності безпосередньо залежать 
результати господарської діяльності консалтингової фірми у цілому, її 
результативний потенціал. 

Основними та взаємопов’язаними складниками ринкового потенці-
алу консалтингової фірми є її:

1) маркетинговий потенціал як сукупність ресурсів, можливостей 
та потенційних результатів маркетингової діяльності;

2) мережевий потенціал ринкової діяльності;
3) потенціал конкурентоспроможності;
4) потенціал управління ринковою діяльністю консалтингової  

фірми.
Сучасними зовнішніми загрозами ефективності ринкового потенці-

алу консалтингу є структурні зміни попиту на ринку консалтингових 
послуг, обумовлені коронакризою та певними економічними та інсти-
туціональними обмеженнями підприємницької діяльності клієнтів. 
Зростає попит на послуги антикризового консалтингу, консалтингу 
економічної безпеки бізнесу, стратегічного консалтингу та ін. У той 
самий час зменшується попит на традиційні послуги, оскільки в умовах 
обмеженої платоспроможності клієнти вимушені економити на консал-
тингових послугах. Внутрішньою загрозою ефективності ринкового 
потенціалу консалтингу є відсутність у керівництва консалтингової 
фірми системного підходу до розроблення та впровадження заходів 
збереження та розвитку ринкового потенціалу консалтингу. Але керів-
ництво консалтингової фірми має певні ресурси та можливості подо-
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лання загроз ефективності ринкового потенціалу в умовах, що склали-
ся, спираючись на високопрофесійний кадровий потенціал, управлінські 
інновації, професійну допомогу фахівців з бізнес-консалтингу – парт-
нерів консалтингових мереж.

Важливими напрямами забезпечення ефективності ринкового по-
тенціалу бізнес-консалтингу в сучасних умовах є:

– формування маркетингового комплексу, що враховує сервісні ха-
рактеристики консалтингового бізнесу; 

– застосування інструментів цифрового маркетингу;
– розвиток консультування он-лайн, здійснення заходів он-лайн 

конференц-консалтингу тощо;
– розвиток внутрішнього та інтерактивного маркетингу, спрямованих 

на залучення консультантів до активної участі в маркетинговій діяль-
ності фірми. 

– розвиток мережевого потенціалу ринкової діяльності консалтин-
гової фірми на основі цифровізації: а) комунікацій з клієнтами та 
партнерами, які є незалежними учасниками її зовнішніх мереж, що є 
чинником збільшення як ресурсного, так і ринкового потенціалу бізнес-
консалтингу та його можливостей щодо реалізації певних бізнес-про-
єктів; б) внутрішніх комунікацій, що базуються на внутрішньофірмо-
вому русі знань та інформації, взаємодії робочих команд консультантів, 
співпраці у консультаційному процесі. Цифровізація внутрішніх та 
зовнішніх мереж консалтингу, по-перше, забезпечує оптимізацію кон-
сультаційного та бізнес-процесів, по-друге, акумуляцію, оптимальний 
розподіл та ефективне використання ресурсів учасників партнерських 
мереж з надання консалтингових послуг, формування позитивного 
клієнтського досвіду як основи мережі постійних клієнтів бізнес-кон-
салтингу. 

Науковий керівник: Марченко О. С., д. е. н., проф., професорка кафедри еко-
номічної теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ  
ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ пІДпРИЄМСТВА

Бізнес-консалтинг – це вид послуг, який професіонали надають клі-
єнтам, що зацікавлені в оптимізації бізнесу. Консалтинг регулює досить 
широке коло питань: управління бізнесом, ведення бізнесу, фінанси та 
економіка підприємств, інвестиційна діяльність, дослідження ринків 
збуту, руху цін тощо.

На сьогодні процес загострення конкуренції на ринку консалтингу 
створює необхідність здійснення консультантами конкретних заходів 
щодо збереження та формування цільового ринку, розвитку мережі по-
стійних клієнтів, вдосконалення консалтингових послуг. Звідси отриму-
ємо, що бізнес-консультант – це професіонал-експерт, який має знання 
й досвід не тільки в конкретній галузі господарської діяльності, а й 
у веденні та розвитку консалтингового бізнесу.

Специфіка товару визначає особливості функціонування ринку 
управлінського консультування – консалтингової послуги, що представ-
ляє собою інтелектуальний продукт, який залишається у розпорядженні 
клієнта після завершення процесу консультування. Консалтингові про-
дукти різняться за формою, різна методологія розроблення та зміст 
створюють їх диференціацію. На основі даних, отриманих під час про-
ведення аналізу теоретичних основ консалтингу, визначено особливості 
консалтингової послуги як товару:

– унікальність послуг;
– невідчутність послуг, які пропонується;
– складність кількісно виміряти послуги та переваги споживача;
– обов’язкова наявність індивідуального споживача; 
– залежність якості консалтингових послуг від особистої майстер-

ності консультантів. 
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Консалтингові послуги надаються будь-яким організаціям, що сти-
каються з управлінськими проблемами. Прикладами таких установ є 
приватні компанії, банки, державні установи, професійні асоціації, ін-
вестиційні фонди.

Бізнес-консалтинг є складником: 1) трансакційного сектору сфери 
послуг національної економіки – це консалтингові послуги з професій-
ного забезпечення ринкових угод, які мають на меті зниження трансак-
ційних витрат для суб’єктів господарювання. Трансакційними є юридич-
ні послуги з підготовки, укладення, супроводу та контролю виконання 
договорів оренди, купівлі-продажу і т. д.; 2) інформаційного сектору 
сфери послуг – дані послуги, пов’язані з передаванням професійних знань 
та інформації як ресурсів бізнесу суб’єктам господарювання.

На сьогодні характерною тенденцією розвитку консалтингу є акцент 
на практичний результат. Консультант надає не тільки теоретичні по-
ради, а й алгоритми практичних дій щодо впровадження своїх рекомен-
дацій із можливим підключенням напрацьованих каналів руху продукції, 
власних зв’язків і технологій із підключенням до співробітництва зна-
йомих йому третіх осіб. 

Надання консультацій – один з елементів довгострокового співро-
бітництва, який визначається власною зацікавленістю консультанта 
в оптимальності та актуальності порад і рекомендацій, а також підвищує 
ступінь довіри клієнтів у вирішальних рішеннях. Виокремлюють п’ять 
функціональних потреб підприємств, до рішення яких залучаються кон-
сультанти: 

корпоративний розвиток – стратегічний консалтинг; 
операційний розвиток – операційний консалтинг;
організаційний розвиток – організаційний консалтинг; 
інформаційно-технологічний розвиток – ІТ-консалтинг;
підбір кадрів вищої управлінської ланки – HR-консалтинг.
Цінність консалтингу – об’єктивне прогнозування прибутків. На 

успіх бізнес-консалтингу впливають такі чинники: складність управлін-
ських проблем, які виникають на підприємствах; невизначеність зовніш-
нього середовища та його впливу, який спричиняє невпевненість управ-
лінців у своїх діях і змушує їх звертатися за консультаціями та допо-
могою; відсутність єдиних узгоджених стандартів.

Узагальнення досвіду консультування з питань управління, аналіз 
тенденцій розвитку підприємства, особливість надання консалтингових 



65

послуг важливі не тільки для вдосконалення сфери консалтингу, а й для 
розвитку кожного підприємства зокрема, що покликане: ідентифікувати 
та аналізувати управлінські потреби; пропонувати альтернативні варі-
анти вирішення проблем; надавати допомогу в реалізації рекомендацій 
та впровадженні конструктивних змін, які визнані доцільними та акту-
альними.

Науковий керівник: Москаленко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

петрова А. І.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет,

група 10е-з-20м-01

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА  
СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ пЕРСОНАЛУ

Одним із важливих напрямів сучасного консалтингу є консалтинг 
у сфері мотивації персоналу. Доволі часто суб’єкти бізнесу стикаються 
з необхідністю змінити чинну систему винагород та покарань. Причи-
нами оновлення системи мотивації можуть бути зміни в бізнесі, його 
реорганізація, перегляд корпоративних цінностей, зміна організаційної 
структури тощо. Залучення консультантів у такому випадку дає можли-
вість подивитися на ситуацію «свіжим» поглядом, знайти нестандартні 
для цієї бізнес-організації рішення. Консалтингові послуги, які надають-
ся конкретному підприємству у сфері мотивації працівників, містять такі 
складники: 1) аналіз та оцінка чинної системи мотивації; 2) виявлення 
«слабких» місць; 3) обґрунтування заходів, спрямованих на удоскона-
лення системи мотивації працівників. 

Під час проходження стажування я аналізувала та оцінювала систе-
му оплати праці та її мотивації ТОВ «ТНХ-АГРО СЕРВІС». Це підпри-
ємство розташоване у м. Житомір, працює з 2016 р. Усього на підпри-
ємстві працює 50 осіб. Середньооблікова чисельність персоналу не 
змінювалася протягом 2016–2021 рр. та залишалась стабільною. Про-



66

тягом усього періоду існування підприємства було звільнено лише де-
кілька осіб за власним бажанням та на їх місце одразу прийнято нових 
працівників. Усі працівники перебувають у легальних трудових відно-
синах з підприємством. Ніхто з них не надає послуг за цивільно-право-
вими угодами. Тобто підприємство не вдається до «сірих» схем оптимі-
зації заробітної плати. 

Якщо порівняти рівень середньомісячної заробітної плати 
у ТОВ «ТНХ-АГРО СЕРВІС» та в країні у цілому, то можна дійти ви-
сновку, що заробітна плата на підприємстві (13000 грн.) є трохи нижчою, 
ніж загалом по Україні. Так, за даними Державної служби статистики, 
середня заробітна плата по країні протягом 2021 р. становила 14239 грн., 
у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 14539 грн., у промисловості – 
15387 грн. Таким чином, неможливо розглядати заробітну плату як 
чинник закріплення персоналу на підприємстві. Стабільність колективу, 
на мою думку, пояснюється іншим: сприятливою організаційною куль-
турою, зручним місцем розташування підприємства. Це посилює роль 
нематеріальних заходів мотивації у досягненні бізнес-цілей. 

Основна заробітна плата на підприємстві визначається за тарифним 
принципом. Розбіжність між окладами низькокваліфікованих та квалі-
фікованих працівників становить 62 %. Так, заробітна плата директора 
перевищує заробітну плату комірника на 62 %.

Додаткова заробітна плата передбачає сплату таких надбавок: гро-
шові виплати за виконання поставлених цілей (найбільш поширений тип 
мотивації). Такі виплати здійснюються за відповідність працівником 
деяким заздалегідь встановленим критеріям; спеціальні індивідуальні 
винагороди – це спеціальні премії, що виплачуються за володіння нави-
чками, які необхідні підприємству в даний момент.

Під час проходження стажування я провела опитування працівників, 
у ході якого з’ясувалося, що більшість працівників усвідомлює, як ви-
значається оклад, але слабко уявляє, за що сплачуються додаткові вина-
городи. Також працівники висловили готовність до більш активного 
залучення у діяльність компанії, зокрема вони прагнуть брати участь 
у плануванні робочих графіків. 

Тому мої пропозиції керівництву ТОВ «ТНХ-АГРО СЕРВІС» щодо 
вдосконалення системи мотивації на підприємстві зводяться до такого: 
1) розробити положення про преміювання, а також ввести надбавки за 
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стаж роботи; 2) частіше вживати заходи нематеріальної мотивації, спря-
мовані на підвищення згуртованості колективу (створення міні-команд 
з наданням їм можливості самостійно розподіляти між виконавцями 
отримані завдання). 

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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пІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІйКОСТІ 
СУБ’ЄКТА ГОСпОДАРЮВАННЯ (НА пРИКЛАДІ  

прАТ «АГРОпРОМИСЛОВА КОМпАНІЯ»)

Сучасні економічні умови України диктують нові правила та вимоги 
для ведення бізнесу. За період останніх років левова частка компаній 
зменшили виробничі потужності, скоротили свої штати співробітників, 
втратили свої клієнтів та контрагентів, а деякі повністю припинили свою 
діяльність через банкротство. ПрАТ «Агропромислова компанія» по-
трапила, як і більшість компаній, під негативний зовнішній вплив еко-
номічної кризи, що демонструє скорочення виробництва, поступова 
зміна діяльності з виробництва готової продукції на сировину та збіль-
шення короткострокових і довгострокових зобов’язань. Подібна тенден-
ція може бути зумовлена не тільки загальним спадом економіки, а й 
внутрішньою політикою підприємства, для підтвердження подібних 
припущень необхідний достатньо всеосяжний маркер, котрий дозволить 
простежити динаміку компанії, подібним інструментом може стати ко-
ефіцієнт фінансової стійкості [1]. 

Фінансова стійкість – одна з частин загальної стійкості підприємства, 
що демонструє загальний баланс грошових потоків, наявність необхід-
ного грошового ресурсу для життєдіяльності та подальшого розвитку за 
певний проміжок часу. Коефіцієнт фінансової стійкості один з важливих 
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показників для надання фінансових позик бізнесу банками та іншими 
фінансовими організаціями [2]. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень компанії необхід-
но проаналізувати результати останніх 5 років діяльності та в подаль-
шому зіставити з подіями на ринку, змінами в законодавчому полі та 
внутрішніми рішеннями керівництва. Низька фінансова стійкість під-
приємства може призвести до неплатоспроможності, а дуже висока – до 
створення «непотрібних» запасів і резервів, що може призвести до ви-
датків на їх утримання, що знизить прибуток та темпи економічного 
росту підприємства. 

Фінансова стійкість підприємства залежить від декількох чинників: 
чинники 1 рівня – базові, тобто фази економічного розвитку підприєм-
ства, стадія життєвого циклу суб’єкта господарювання; чинники 2 рів-
ня – похідні, які залежать від чинників 1 рівня, до них входять: екзоген-
ні чинники, середній рівень доходів населення, демографічна ситуація 
країни, політика держави як соціальна так і політична, грошово-кредит-
на політки та амортизаційна політика країни; ендогенні чинники: під-
ходи до управління обсягами діяльності підприємства, управління акти-
вами, управління капіталом та управління грошовими потоками. 

Чинники 3 рівня – деталізуючи: рівень конкурентної середи, інфля-
ції, склад та структура активів, політика розподілу та використання 
прибутку та управління ризиком [2].

Аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання вимагає роз-
рахунок відносних та абсолютних показників, за результатами яких 
визначається тип фінансової стійкості досліджуваного суб’єкта госпо-
дарювання. 

Для аналізу фінансової стійкості взято форму № 1 фінансової звіт-
ності ПрАТ «Агропромислова компанія» за період з 2016 – 2020 рр. 
Виходячи з проведеного аналізу можна дійти висновку, що ПрАТ «Агро-
промислова компанія» має абсолютну фінансову стійкість у період 
останніх 5 років (рис.1.).

Але, не дивлячись на позитивний результат, при розрахунку темпів 
зростання за відповідний період виявлено негативну динаміку таких 
показників: надлишок (нестача) власних обігових коштів і довгостроко-
вих зобов’язань, надлишок (нестача) основних джерел фінансування 
запасів. Останні п’ять років спостерігається залежність підприємства від 
запозичених коштів, які розподіляються на вироблення оборотних акти-
вів підприємства та фінансування запасів. Стрімкий спад цих показників 
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спостерігається в період з 2018 по 2019 рр. Також у відповідний період 
знизилася наявність постійних та довгострокових пасивів для фінансу-
вання запасів.

 
Рис.1 Результати аналізу фінансової стійкості ПрАТ «Агропромислова 

компанія» 2016 - 2020 рр. [3] 
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Рис. 1. Результати аналізу фінансової стійкості  
ПрАТ «Агропромислова компанія» 2016–2020 рр. [3]

 
Проведений аналіз фінансової звітності ПрАТ «Агропромислова 

компанія» демонструє абсолютну фінансову стійкість, але, не дивлячись 
на це, на підприємстві існує пряма залежність від залучених коштів. На-
ведений у дослідженні методичний підхід до аналізу фінансової стійкос-
ті суб’єкта господарювання за допомогою розрахованих індикаторів 
дозволив визначити, що підприємство потребує здійснення оптимізації 
внутрішніх ресурсів для зниження залежності від запозичених коштів.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОРпОРАТИВНОЇ КУЛьТУРИ 
пІДпРИЄМСТВА (НА пРИКЛАДІ ТОВ «БАУБУД»)

Корпоративну культуру можна визначити як систему норм поведін-
ки і цінностей, що забезпечують ефективне досягнення цілей організації, 
а також піднімають авторитет організації серед співробітників, партнерів 
по бізнесу та інвесторів. Організаційні цінності і норми поведінки до-
зволяють створити єдиний вектор розвитку компанії та її співробітників. 
Ефективна корпоративна культура дозволяє не тільки поліпшити вну-
трішні комунікації, а й забезпечує лояльність співробітників, допомагає 
підтримувати командний дух колективу, від якого часом залежить без-
пека компанії. 

Незважаючи на важливість корпоративної культури для сучасних 
бізнес-організацій, далеко не всі вітчизняні компанії усвідомлюють це. 
За даними аналітиків, тільки 10-15 % компаній займаються формуванням 
корпоративної культури. Під час проходження практики, я поставив ціль 
оцінити ефективність корпоративної культури ТОВ «БАУБУД» та її 
вплив на організаційну поведінку співробітників та подальші перспек-
тиви розвитку компанії. Для досягнення поставленої мети було прове-
дено серію інтерв’ю з керівником, а також опитування працівників. 
Також було проаналізовано внутрішні документи компанії, які регла-
ментують поведінку співробітників. 

ТОВ «БАУБУД» – це компанія з м. Одеса, яка надає послуги з об-
лаштування підлогових покриттів з використанням технологій високо-
міцних підлог. Компанія також виробляє підлоги промислового призна-
чення з тривалим терміном експлуатації і якісними характеристиками 
(рівні та безпилові покриття, стійкі до пожеж і різних механічних впли-
вів), які найкращим чином зарекомендували себе не тільки в Європі, а й 
в Україні.

Основоположними цінностями, які декларує компанія, та яких вона, 
на думку керівництва, намагається дотримуватися, є:
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1) відповідальність. Співробітники мають розуміти поставлені 
перед ними завдання та виконувати їх свідомо. Працівники проходять 
регулярне щорічне навчання за рахунок компанії та мають підтвердити 
власну профпридатність шляхом участі у корпоративних тренінгах. Такі 
заходи допомагають полегшити впровадження нововведень. Працівни-
ки краще розуміють зміст робіт, відповідально ставляться до своєї про-
фесійної підготовки;

2) прозорість. Від співробітників, які обіймають керівні посади, 
очікують, що вони будуть відверто обговорювати зі своїми працівни-
ками стан справ. Причому йдеться не тільки про проблемні питання 
виробничого характеру, а й труднощі у взаємовідносинах всередині 
трудового колективу. 

Аналізуючи корпоративну культуру ТОВ «БАУБУД», я провів опи-
тування працівників, під час якого були поставлені такі питання: 1) чи 
знають працівники, яких принципів компанія намагається дотримува-
тися у своїй діяльності; якщо так, то в який спосіб вони це з’ясували; 
2) чи можуть вони вільно та відверто повідомляти безпосереднє керів-
ництво про проблеми, що виникають, чи залучають їх до розв’язання 
цих проблем; 3) коли в останній раз вони проходили навчання та брали 
участь у корпоративних тренінгах; 4) чи розуміють працівники, як оці-
нюється їх робота (принципи нарахування основної та додаткової за-
робітної плати); 5) чи існують в компанії поведінкові алгоритми, яких 
працівники мають дотримуватися (щодо розголошення комерційної 
таємниці, міжособистісних комунікацій). 

Результати опитування дали змогу встановити, що корпоративна 
культура компанії суттєво впливає на її розвиток. Серед факторів, які 
позитивно впливають на результати господарської діяльності, виділимо 
такі: 

– працівники відповідально ставляться до виконання робіт (дотри-
муються часових графіків, розуміють виробничу, асортименту, цінову 
політику компанії), що полегшує досягнення очікуваних бізнес-резуль-
татів. Цьому сприяє регулярне навчання та атестація;

– працівники активно залучаються до ресурсного планування, 
у тому до оптимізації графіків робочого процесу, пошуку резервів еко-
номії ресурсів. Вони легко виходять з ініціативами, не бояться їх об-
говорювати в колективі.
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До негативних факторів варто віднести:
– співробітники, які довго працюють в компанії, часто «ставлять 

себе вище» в порівнянні з новими співробітниками, обґрунтовуючи це 
великим досвідом роботи та розумінням даної сфери. «Нові» працівників 
іноді вважають, що оцінка їх роботи необ’єктивна;

– дізнавшись про проблеми, керівники часто шукають «винних», 
замість того, щоб обговорити причини виникнення труднощів;

– деякі співробітники, які мають близькі стосунки з керівництвом, 
мають доступ до конфіденційної інформації. 

– у компанії відсутній кодекс корпоративної поведінки або інші до-
кументи, де визначені принципи організаційної поведінки. 

Виходячи з результатів аналізу, було обґрунтовано пропозиції з удо-
сконалення корпоративної культури ТОВ «БАУБУД», а саме: 1) під час 
корпоративних тренінгів частіше вживати заходи, спрямовані на згур-
тування команди (колективне розв’язання завдань, командні взаємодії); 
2) доповнити корпоративні документи положеннями про преміювання; 
3) розробити кодекс корпоративної поведінки, де визначити поведінко-
ві алгоритми для працівників у проблемних ситуаціях. 

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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УпРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗпЕКОЮ 
пІДпРИЄМСТВА: ЦІЛІ, пРИНЦИпИ ТА ФУНКЦІЇ

Управління економічною безпекою підприємства:
1) за концептуальним підходом – це узгодження інтересів стейкхол-

дерів підприємства щодо його цілей, заходів їх досягнення та результа-
тів як базової умови сталого розвитку бізнесу в умовах загроз і ризиків 
його зовнішнього та внутрішнього середовища;
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2) за управлінськими підходом – це функція менеджменту підпри-
ємства з його убезпечення як цілісної господарської системи; комплек-
сний управлінський процес цілеспрямованого впливу на функціонуван-
ня та розвиток підприємства з метою захисту його економічного потен-
ціалу (ресурсного та результативного) як господарської системи та 
досягнення цілей бізнесу в умовах загроз та ризиків зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємницької діяльності. 

Цілі управління економічною безпекою розділяються на:
1) загальні цілі – це, наприклад, забезпечення стійкого розвитку під-

приємства, максимального використання його економічного потенціалу; 
2) функціональні цілі, що визначаються відповідно до складових 

системи економічної безпеки підприємства як об’єктів управління та 
забезпечують досягнення загальних цілей – це цілі управління фінансо-
вою, ринковою, виробничою, іншими видами економічної безпеки під-
приємства. Наприклад, функціональними цілями є забезпечення техно-
логічної незалежності, фінансової стійкості, силового захисту персоналу 
тощо.;

Управління економічною безпекою підприємства базується на: 
– загальних принципах менеджменту підприємств (організацій) – це 

цілеспрямованість, компетентність, ієрархічність, стимулювання, дис-
ципліна, інноваційність та ін. Загальні принципи повинні бути адапто-
вані до об’єкту управління – системи економічної безпеки підприємства 
та спрямовані на забезпечення її ефективного функціонування та розви-
тку у певному середовищі. Тому важливим загальним принципом управ-
ління економічною безпекою є адаптованість управлінських дій, рішень 
та заходів до їх об’єкту; 

– спеціальних принципах управління системою економічної безпеки 
підприємства, таких як принципи збалансованості централізації та де-
централізації управління економічною безпекою, поєднання ефективно-
го адміністрування у сфері економічної безпеки підприємства та актив-
ної участі персоналу у її забезпеченні; 

– специфічних принципах, що відображають особливості забезпе-
чення економічної безпеки підприємства у певній галузі економіки (ви-
робництво, торгівля, фінанси тощо). 

Серед функцій менеджменту економічної безпеки слід виокремити 
загальні функції – планування, організацію, мотивацію, контроль; та 
специфічні функції, що відображають цілі, напрями та характеристики 
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управлінської діяльності, спрямованої на забезпечення захищеності під-
приємства як цілісної господарської системи, його підрозділів, еконо-
мічного потенціалу, окремих видів господарської діяльності тощо від 
зовнішніх та внутрішніх загроз його стабільному функціонуванню та 
розвитку. Так, специфічною функцією управління системою економічної 
безпеки підприємства є впровадження її нової моделі, що передбачає 
планування цієї діяльності (план впровадження), організацію (організа-
ційно-кадрове забезпечення впровадження), мотивацію персоналу щодо 
впровадження та ефективного функціонування нової моделі, контроль.

Науковий керівник: О. В. Ярмак, к. е. н., доцентка кафедри економічної теорії 
НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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МОЖЛИВОСТІ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ В КОНТЕКСТІ 
КОНСАЛТИНГУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Телемедицина є достатньо новим і прогресивним явищем, що на-
буває поширеності завдяки швидкому розвитку світового ринку медич-
них та on-line послуг. Потужним чинником їх динаміки стає пандемія 
COVID-19. Додатковими чинниками, що обумовлюють популярність 
телемедицини, є такі: можливість вибору зручного часу для пацієнта, 
зокрема в сільській місцевості, та економія його часу; мінімізація ризи-
ку інфікування – і лікаря, і пацієнта; доступність лікаря у смартфоні, що 
означає проведення онлайн-консультування за наявності мобільного 
зв’язку і стабільного Інтернету. Консультації за допомогою онлайн-сер-
вісів надають нові можливості для невідкладної допомоги після спілку-
вання зі спеціалістами різних країн.

До послуг телемедицини можна віднести консультації лікарів, ви-
вчення медичних документів пацієнтів, медичні консиліуми, огляд па-
цієнтів, контроль фізичного стану організму пацієнта, проведення діа-
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гностики та своєчасне призначення лікування. Це можуть бути також 
різні відео-конференції та семінари, тренінги, лекції, що проводяться для 
лікарів з усього світу. Вони стають доступними завдяки новим техноло-
гіям. Більш того, сучасна телемедицина стає дієвим сегментом медич-
ного туризму, оскільки передбачає не тільки експорт-імпорт медичних 
послуг, але й супутні, компліментарні послуги туризму як такого.

Якісне надання міжнародних медичних послуг є можливим при 
злагодженому формуванні для цього всіх умов. Йдеться про формуван-
ня в медичних закладах та установах технологічної бази для таких по-
слуг, ознайомлення лікарів із можливостями платформ для проведення 
онлайн-консультувань та надання інших рекомендацій з приводу орга-
нізації телемедицини. Оскільки для клінік України (і державних, і при-
ватних) – це нове явище, вони потребують консультацій у цій сфері. Їх 
надає, наприклад, Українська Асоціація Медичного Туризму (далі  – 
УАМТ). Вона допомагає медичним установам визначати пріоритетні 
напрями телемедицини і перекладати мову консультацій. УАМТ також 
надає рекомендації щодо використання платформ і сервісів, за допомо-
гою яких можна проводити онлайн-консультування, вона сприяє ефек-
тивній і зрозумілій взаємодії між лікарем, який консультує, та пацієнтом. 
УАМТ надає рекомендації щодо онлайн-тренінгів, конференцій і семі-
нарів для лікарів, де вони активно обмінюються досвідом щодо лікуван-
ня, наприклад, коронавірусу, обговорюють і деталізують протоколи лі-
кування хворих, отримують актуальну інформацію про найефективніші 
препарати проти вірусних захворювань. 

Економічний зміст консалтингу полягає у виборі УАМТ кращого 
on-line лікаря для пацієнтів за формулою «ціна-якість лікування», допо-
мозі з приводу мінімізації витрат лікувальних закладів на процес здій-
снення телемедицини та організації маркетингових досліджень із питань 
не тільки купівлі, але й просування своїх on-line медичних послуг за 
кордон.

 Іншою організацією, що активно здійснює консалтинг у телемеди-
цині, є Українська асоціація розвитку інформаційних технологій у ме-
дицині. Вона допомагає визначити основні напрями цих послуг відпо-
відно до профілю медичних закладів, оптимальну структуру телемедич-
ної мережі та її складових на основі потреб споживачів та системи 
охорони здоров’я загалом. Важливі рекомендації стосуються медичного 
та IT-обладнання і підготовка нормативних документів для телемедици-
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ни. Клініки України активно співпрацюють з цією організацією, надаю-
чи медичні послуги і своїм громадянам, і іноземцям в IT-просторі. За-
вдяки консультаціям заклади охорони здоров’я підвищують також 
професійний рівень персоналу, мінімізуючи свої обмежені ресурси.

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет

СУЧАСНІ ТРЕНДИ HR-КОНСАЛТИНГУ  
В УМОВАХ пАНДЕМІЇ

Сучасний світ значно змінився під впливом пандемії коронавірусу. 
Суб’єкти господарювання, які були зосереджені на дослідженнях ринку, 
конкурентній боротьбі, вдосконаленні технологій тощо, зіткнулись з про-
блемою збереження ефективності роботи персоналу. На допомогу при-
йшла віддалена робота, яка, за результатами досліджень, забезпечує 
зменшення прогулів співробітників, доступність працівників в онлайні 
та гнучкий режим роботи. Однак так стається не завжди, що пов’язано 
з кардинальною зміною робочого укладу, що, в свою чергу, спричиняє 
виникненню психологічних проблем у працівників. Саме тому послуги 
з HR-консалтингу стають все більш затребуваними в сучасних умовах 
невизначеності та забезпечують доцільну та ефективну організацію 
робочого процесу.

У 2021 р. багато корпорацій пропонують віддалену роботу як мож-
ливість повного робочого дня. У зв’язку з цим HR-департаменти повинні 
адаптуватися до нових умов організації робочих місць, щоб співробіт-
ники були максимально ефективно залучені у виробничий процес.

Пройшли ті часи, коли освіта та професійні навички були єдиними 
критеріями набору працівників. ХХІ століття вимагає від рекрутингових 
служб шукати поєднання soft-power skills (навички м’якої влади: емо-
ційний інтелект, світогляд та спілкування) та цифрових навичок у робо-
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чій силі. Сьогодні необхідним є пошук кандидатів з цифровими нави-
чками, такими як аналіз даних та цифрова грамотність. Крім того, сучас-
ні умови роботи персоналу потребують оцінки у кандидатів навичок 
критичного та стратегічного мислення, їх поведінки в конфлікті та 
здатності управління конфліктними ситуаціями. Soft skills (м’які нави-
чки), такі як емоційний інтелект і креативність, сьогодні вважаються 
пріоритетними для бізнесу для гуманістичного робочого середовища. 
Отже, рекрутерам необхідно набирати кандидатів, які навчаються та 
здатні працювати в змішаному техніко-людському режимі роботи.

Через швидкий темп зміни культури праці та конкурентну боротьбу 
рівень стресу у співробітників зростає. Щоб зберегти психічне здоров’я 
персоналу HR-консультанти повинні розвивати програми оздоровлення 
на робочому місці, що дає змогу зміцнити добробут співробітників та 
досягнути балансу між роботою та особистим життям. Таким чином, 
однією з головних завдань HR-спеціалістів стає створення мотивованих, 
зацікавлених і лояльних співробітників, про яких турбується та піклу-
ється компанія. Деякі заходи можуть включати здорові обіди, тімбілдинг, 
заняття з фітнесу, консультації, святкові урочистості та щотижневі інтер-
активні відеодзвінки. Ефективною формою роботи із персоналом є його 
ознайомлення з проблемами психічного здоров’я, такими як депресія, 
тривога та стрес, і роз’яснення щодо методів їхнього подолання.

Алгоритми на основі штучного інтелекту, такі як програмне забез-
печення для відстеження кандидатів, у поєднанні із розширенням хмар-
них обчислень можуть допомогти спеціалістам з управління персоналом 
у підборі кандидатів та оптимізації робочого процесу. Інструменти 
штучного інтелекту сприяють відбору на основі заслуг, усуваючи свідо-
ме чи несвідоме упередження.

Штучний інтелект допомагає HR-спеціалістам керувати адаптацією, 
інтеграцією, навчанням працівників, продуктивністю, звітністю, нара-
хуванням заробітної плати та адмініструванням даних. Отже, необхідним 
є інтегрування роботизованої автоматизації процесів, щоб охопити такі 
навички, як чат-боти, обробка природної мови (natural language 
processing – NLP) і машинне навчання (machine learning) для доступу до 
даних.

HR-спеціалісти часто скаржаться на складність найму талановитих 
співробітників. Їм потрібно адаптуватися до творчих способів відбору 
кваліфікованих претендентів або посад, які вони мають заповнити. Крім 
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штучного інтелекту, команди з пошуку талантів можуть маневрувати 
фірмами, які займаються пошуком керівників, або агентствами з рекру-
тингу, щоб знайти потенційних кандидатів.

Коли не вдається одразу знайти талановитого спеціаліста, HR-
консультант може звернути свою увагу на наявний персонал компанії. 
В даному випадку необхідно побудувати систему управління навчанням 
і запровадити інструменти для полегшення навчання та проведення се-
мінарів. Слід пам’ятати, що сучасний світ надає можливість навчання 
онлайн, багато курсів підвищення кваліфікації та опанування нових 
професій надаються через Інтернет, що сприятиме розвитку майбутніх 
талантів. Крім того, доцільно вводити програми наставництва, тому що 
такі програми значно підвищують рівень утримання співробітників.

З появою цифрової інтеграції кожен відділ, включно з кадрами, ви-
користовує найкращі нові технології для зростання практичного досвіду 
співробітників. Цифрові технології стали основними методами навчання 
для багатьох організацій, таких як страхування, обслуговування клієнтів, 
роздрібна торгівля, будівництво та навчання з безпеки.

Сьогодні HR-консультант повинен знати, що молоде покоління від-
дає перевагу балансу між роботою та особистим життям і забезпечує 
його гнучким графіком та дистанційною роботою. Економіка підробітку 
(гігономіка – gig economy) змінює формат виконання завдань і ставлен-
ня людей до роботи. Людям подобається працювати незалежно, їм все 
більше необхідно мати змогу працювати за їхніми умовами.

Співробітники відмовляються від робочого графіка з 9 до 18, щоб 
працювати на стороні на додаток до щоденної роботи. Інші, як фрілан-
сери та консультанти, люблять працювати на себе 100 % часу. Практики 
з управління персоналом та керівники команд повинні шукати нові спо-
соби підтримувати свої робочі сили ефективними та гнучкими з ураху-
ванням цієї тенденції.

Підприємство працює завдяки своєму кадровому потенціалу. Тому 
HR-консультантам важливо не тільки шукати найкращих, але й намага-
тися створити таке робоче середовище, яке перетворить персонал на 
лояльних співробітників до організації. Отже, необхідно покращувати 
досвід співробітників, забезпечувати програми постійного навчання та 
розвитку навичок, щоб підвищити репутацію компанії, що дозволить 
створити ідеальну компанію для молодих шукачів роботи.
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА –  
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ

У двадцять першому столітті складно уявити наше життя без Інтер-
нету та соціальних мереж, що цілком зрозуміло, бо ця сфера передачі 
інформації дуже швидко розвивається та йде вперед. З розвитком інтер-
нет-послуг поняття цифрова економіка все частіше з’являється у нашо-
му житті. І це є передумовою того, що у майбутньому вона зможе ви-
тіснити матеріальну. Багато з нас уже звикли до онлайн-купівлі речей 
і використання безготівкового рахунку, тому й розвиток цифрової еко-
номіки має принести нові можливості для бізнесу. Але що взагалі являє 
собою цифрова економіка і чи має вона негативний вплив на економічну 
діяльність? 

Цифрову економіку слід розглядати як певну функціонуючу модель, 
яка має специфічні риси і виконує певну роль. Цифрова економіка – це 
специфічна економіка, де в якості виробничого процесу, виробничої 
системи, що створює продукти та послуги, виступає деяка кіберфізична 
система, яка виконує певні функції та впливає на загальну економіку. 
Але, на відміну від інформатизації, цифрова економіка не обмежується 
створенням та впровадженням нових інформаційних технологій, а пере-
творює сфери і бізнес-процеси на базі Інтернету. 

Цифрові зміни набувають обертів у світі, тому вже зараз багато під-
приємців задаються питанням: чи дає цифрова економіка нові можли-
вості для бізнесу? Зараз технології, які були тільки у великих компаніях, 
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уже доступні малому та середньому бізнесу. Завдяки цьому навіть нові 
та невеликі компанії можуть реалізуватися та надати свою продукцію 
всьому світу. З’явилися нові можливості комунікації і з покупцями, і з 
інвесторами, що дуже прискорює та автоматизує ефективність бізнесу. 
Не треба забувати і про те, що серед технологій майбутнього вже сьо-
годні можна виділити такі сучасні технології, які вже широко застосо-
вуються у багатьох сферах діяльності. Це й автоматизація, і роботизація, 
і використання штучного інтелекту задля підвищення ефективності 
продаж та клієнтського сервісу. 

Авжеж, винайдення нової сфери діяльності, як цифрова економіка, 
призводить до створення сучасних ринкових правил для ведення бізне-
су виробників та споживачів. І саме тому підприємці повинні шукати 
нові конкурентні можливості та реалізовувати свої сучасні ідеї. Щоб 
«вижити» у цьому середовищі й розвиватися, компанії повинні розши-
рювати свій кругозір та підвищувати власну компетентність саме у сфе-
рі цифрових інформаційних технологій.

Через велику популярність та швидкий розвиток цифрових техноло-
гій, можна вже зараз визначити певні риси майбутнього розвитку. На-
разі починає з’являтися новий клас приватних грошей, так званих крип-
товалют. На думку багатьох кваліфікованих спеціалістів, цифрова еко-
номіка ще не зробить життя людей простіше. 

Безумовно, процвітання цифрової економіки торкнеться і сфери за-
йнятості людей. Тому в майбутньому з великою ймовірністю можуть 
з’явитися такі професії, як дизайнер інтерфейсів, віртуальний адвокат, 
цифровий лінгвіст та інші. Саме це і свідчить про те, що незабаром зна-
добляться нові кадри, які будуть спеціалізуватися на запропонованих 
професіях, що буде впливати на зміни у таких сферах діяльності, як 
освіта, правова діяльність, медицина, банкова система та багато інших. 

Цифрова економіка – неідеальна модель господарської діяльності, 
про що свідчить наявність таких ризиків, як збільшення безробіття на 
основі роботизації та нерівномірні можливості отримання знання про 
сучасні технології. Головне врахувати досвід цифровізації економік роз-
винутих країн, осмислити його та переходити до більш інноваційних 
технологій.

Науковий керівник: Гриценко О. А., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: 
пРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Уже третє десятиріччя вітчизняні вчені та громадські діячі привер-
тають увагу суспільства до наростання негативних тенденцій у демогра-
фічних процесах в Україні. Відбувається поступове скорочення населен-
ня, яке може призвести до повного зникнення та поглинання нашого 
народу іншими. З кожним роком дана проблема стає все більш пекучою 
в соціально-інформаційному полі нашої держави.

Аналіз проблем і тенденцій демографічної ситуації та способів їх 
вирішення проведено в працях багатьох дослідників, таких як Позняк О., 
Проніна Є., Стешенко В., Глуханова Г., Владечак А., Хижняк М., Лав-
рук І. Г., Лібанова Е. М. та інші [1].

Населення є найважливішим ресурсом будь-якої країни, а її демо-
графічний стан є основою її соціального та економічного розвитку. 
Україна займає 34 місце за чисельністю серед країн світу та становить 
0,56 % світової частки населення. Згідно офіційної статистики у 1991 р. 
населення становило 51 944,4 тис. осіб, проте вже у 2020 р. населення 
стрімко скоротилося до 41 902,4 тис. осіб. Майже за 30 років незалеж-
ності України, її населення скоротилося на 19,33 % [2].

Із року в рік населення України поступово скорочується, і така не-
гативна демографічна тенденція має свої причини, серед яких: низька 
народжуваність і велика смертність; міграція за кордон; епідемія 
COVID-19; економічна нестабільність та інші.

За останні п’ять років кількість народжених стрімко знижується, 
а смертність, навпаки, – стрімко зростає. Як можна побачити нижче 
у таблиці, у 2016 р. кількість народжених становила 397 тис. осіб, а вже 
у 2020 р. – 293,4 тис. осіб. Жахливі дані і по кількості померлих. Так, 
у 2016 р. кількість померлих становила 583,6 тис. осіб, у 2020 р. – 
616,8 тис. осіб. Тобто за цей період кількість новонароджених знизила-
ся на 26,1 %, а смертність підвищилася 5,7 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка приросту (скорочення) населення України за 2016 – 2020 р.р. 

[3]. 
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Рис. 1. Динаміка приросту (скорочення) населення України  
за 2016–2020 рр. [3].

Однією з причин такої статистики є низький рівень розвитку меди-
цини та в цілому низький рівень життя населення. Також через політич-
ну і економічну нестабільність люди не мають бажання народжувати 
дітей.

Головною актуальною причиною великої кількості смертей та  
захворювань наразі є COVID-19, через нього офіційно померло вже 
більше 70 тис. осіб за весь час пандемії, починаючи з 13.03.2020 і по 
04.11.2021 р.р. [2]. 

Таким чином, у сучасних умовах населення України буде продо-
вжувати знижуватися через дію низки факторів. З метою подолання 
гострої демографічної кризи державі потрібно сконцентруватися на 
головних завданнях, а саме: належному соціальному захисту сімей з ді-
тьми та осіб похилого віку, поліпшенні екологічної ситуації, популяри-
зації здорового способу життя, забезпеченні доступності якісної медич-
ної допомоги та ін.
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пЕРСпЕКТИВИ ЧЕТВЕРТОЇ пРОМИСЛОВОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ

Хоча у світі вже сформувалася досить вузька група країн, які є тех-
нологічними лідерами, це не привід для інших держав «опускати руки». 
Україна має ІТ-сектор, який активно розвивається, зростає на 20-30 % за 
рік (у 2019–2020 рр). Це є суттєвою перевагою для впровадження чет-
вертої промислової революції, головне – раціонально використати на-
явний потенціал.

Четверта промислова революція («Індустрія 4.0») передбачає зрос-
тання ефективності виробництва на основі впровадження у промисло-
вості інформаційних технологій, автоматизації бізнес-процесів та за-
стосування штучного інтелекту. Хоча певні кроки у цьому напрямі ро-
бляться вже сьогодні, про «революцію» можна буде говорити лише 
після широкої та всеосяжної інформатизації виробництва. Поняття 
«Четверта промислова революція» доцільно використовувати для харак-
теристики технологій організації ланцюжка створення додаткової вар-
тості з використанням Інтернету речей, Інтернету послуг, а також кібер-
фізичних систем.
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Сформовано декілька основних принципів побудови «Індустрії 4.0», 
дотримуючись яких компанії можуть запроваджувати сценарії четвертої 
промислової революції на своїх виробництвах. Перший з них − це тех-
нічна підтримка. Комп’ютерні системи допомагають людям розв’язувати 
завдання завдяки аналізу, збору всієї інформації, яка накопичується під 
час процесів, що відбуваються з обладнанням, «розумними» продуктами 
та виробництвом у цілому. Другий принцип − деталізація управлінських 
рішень та часткове делегування них кіберфізичним системам (задля 
максимальної автоматизації виробничих процесів). Працівники при 
цьому виконують роль контролерів, що можуть втрутитися в екстрених 
ситуаціях. Третій принцип − сумісність. Це положення означає здатність 
машин, сенсорів, пристроїв та людей взаємодіяти один з одним через 
Інтернет речей. Це веде до наступного принципу − прозорості, яка ви-
никає в результаті такої взаємодії. У віртуальному світі утворюється 
цифрова копія реальних об’єктів, яка точно відтворює все те, що від-
бувається з її фізичним «першоджерелом». Завдяки цьому нагромаджу-
ється максимально вичерпна інформація про всі процеси. 

Сьогодні за впровадженням інновацій Україна відстає від розвинених 
країн на декілька десятиліть. Найбільш критичними для нашої держави 
залишаються доступ до технологій та їх розрив із промисловістю. На 
багатьох великих підприємствах зберігається консервативний і архаїчний 
підхід до ведення господарської діяльності. Удосконалення технологій 
стикається з інфраструктурними обмеженнями: жахливі дороги, про-
блемні залізничні перевезення, недостатня швидкість Інтернету тощо. 
Суттєвою проблемою є й регуляторні вимоги, які через каральну спря-
мованість обмежують ініціативу або заганяють її в тінь.

Але, попри проблеми та обмеження, Україна має потенціал інтегра-
ції ІТ-сектору з промисловістю задля розвитку складних та наукомістких 
інженерних послуг: програмування у сфері промислових продуктів (в 
тому числі на принципах «Індустрії 4.0»); промислова автоматизація та 
комплексний інжиніринг; розробка та виробництво складних, малосе-
рійних або унікальних виробів. В Україні створено рух «Індустрія 4.0», 
якому приділяє велику увагу Асоціація підприємств промислової авто-
матизації України (АППАУ). Вже є приклади практичного втілення цієї 
концепції. Так, у сільському господарстві впроваджується точне рільни-
цтво (з використанням супутникових знімків, дронів та безпілотних 
тракторів).
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Безумовно, стійкими ці тенденції можуть стати лише за умови ство-
рення державою сприятливих умов для генерування та впровадження 
інновацій.

Науковий керівник: Губін К. Г., к. е. н., доцент кафедри економічної теорії 
НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ  
ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Сьогодні важко уявити розвиток суспільства без застосування циф-
рових технологій. Будь-яка прогресивна країна так чи інакше прагне 
впровадити новітні цифрові технології майже в усі сфери своєї життєді-
яльності, тому що вони надають динамізм розвитку, роблять прозорими 
відносини між людьми, надають нові можливості для самореалізації. Це 
актуалізує неабиякий інтерес науковців з різних галузей до проблем 
цифровізації економіки, особливо у підприємницькій діяльності. спо-
нукає їх до глибокого та змістовного вивчення даного питання.

Пропонуємо на початку дослідити визначення поняття «цифрова 
економіка» у працях вітчизняних та закордонних учених. На думку 
С. В. Коляденка, цифрова економіка зосереджена на використанні циф-
рових комп’ютерних технологій. Автор говорить, що цифрову економі-
ку можна визначати як «інтернет-економіку», «нову економіку» або 
«веб-економіку». Вчений підкреслює, що більш узагальнено цифрову 
економіку варто розуміти як специфічний процес виробництва, поста-
чання та продажу будь-якої продукції із застосуванням комп’ютерних 
технологій та мереж [1, с. 106–107]. 

П. Р. Пуцентейло та О. О. Гуменюк пропонують власне визначення 
поняттю цифрової економіки. Дослідники досить ґрунтовно описують 
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поняття цифрової економіки та пропонують розглядати її як результат 
комунікаційних і трансформаційних процесів у сфері інформації, кому-
нікації та мережі Інтернет. Учені резюмують, що головною ознакою 
цифрової економіки є те, що відбувається цифровізація не лише про-
цесу управління, а й самого процесу предметної діяльності. П. Р. Пуцен-
тейло та О. О. Гуменюк пропонують розглядати цифрову економіку двох 
форматів: з одного боку, як інфраструктуру розвитку суспільства в ці-
лому, тобто на рівні держави, країни; з іншого боку, як розвиток окремої 
галузі на рівні національної економіки [3, с. 140]. 

Нам цікаве визначення цифрової економіки як галузевого аспекту, 
що пропонують П. Р. Пуцентейло та О. О. Гуменюк, яке передбачає 
детальне вивчення відповідного сектору послуг та специфіки електронної 
промисловості. Особливо це важливо у підприємницькій діяльності, 
котра потребує розробки відповідного програмного забезпечення, ви-
робництва комп’ютерних комплектуючих, спеціального обладнання та 
підготовки висококваліфікованих кадрів. Розвиток підприємницької 
діяльності неможливий без усіх цих ключових аспектів, адже науково-
технічних прогрес вимагає від сучасного підприємця гнучкості, готов-
ності до інновацій та змін. 

Схожої думки дотримується Н. М. Краус зі співавторами, котрі за-
певняють, що використання інновацій у підприємницькій діяльності не 
уникнути, що спонукає нас стверджувати про своєчасність та доцільність 
використання підприємцями переваг цифрової економіки заради збере-
ження конкурентоспроможності та прибутковості своєї діяльності. 
Українські дослідники Н. М. Краус, К. М. Краус та О. В. Марченко 
ключовими параметрами та трендами процесів цифровізації та іннова-
тизації економіки в період 2020–2021 рр. уважають такі: промисловий 
Інтернет речей; імерсивні технології (застосування віртуальних, зміша-
них та доданих технологій у промисловості) та цифрові двійники (вір-
туальна копія реальної продукції). На думку вчених, майбутнє підпри-
ємств за цифровими технологіями, котрі ефективно вливають на їхній 
розвиток, потужність та популярність, що залучає більше клієнтів та 
свідчить про високу якість продуктів, товарів чи послуг [2, с. 2–3].

Закордонні дослідники Р. Бухт та Р. Хікс уважають, що цифрова 
економіка різко та неухильно поширюється. Вчені дають власне тракту-
вання даного поняття, вони говорять, що цифрову економіку варто ро-
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зуміти як частину економічного виробництва, що походить виключно 
або переважно за допомогою цифрових технологій, заснованою на 
цифрових товарах чи послугах [4, с. 145]. К. Далман зі співавторами за-
стерігають, що цифрова економіка не тільки відкриває можливості, але 
й може створювати загрози. Причиною є виникнення складнощів у ви-
користанні нових можливостей, якщо у підприємців недостатньо високий 
рівень цифрових навичок, а у виробництві – низький рівень упроваджен-
ня технологій [5, с. 20].

Отже, існують різні підходи до розуміння специфіки та ключових 
аспектів розвитку цифрової економіки та її впровадження у підприєм-
ницьку діяльність. Головний практичний висновок полягає у тому, що 
підприємці мають чітко розуміти, як і чому вони повинні використову-
вати цифровізацію у своїй діяльності. Ми вважаємо, що вправне її за-
стосування здатне стимулювати процвітання підприємництва та націо-
нальної економіки загалом.
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТь  
У БАНКІВСьКІй СФЕРІ УКРАЇНИ

У сучасному світі зі зростанням залежності суспільства від інформа-
ційних технологій та Інтернету підвищується рівень загрози зловживан-
ня даними зі злочинною метою. Серед найбільш вразливих до кіберзло-
чинів сфер – фінансовий сектор економіки, а саме банки та їхні послуги 
[1]. Відсутність фізичного контакту з жертвою, анонімність, оператив-
ність здійснення, доступність є ключовими аспектами зацікавленості все 
більшої кількості злочинців у такому виді злочинної діяльності. Наслід-
ками кіберзлочинів у банківській сфері є зниження довіри клієнтів до 
захисту персональних даних, до фінансових операцій, що проводяться 
з використанням новітніх технологій, і, як наслідок, до надійності фі-
нансової системи в цілому. При цьому недовіра клієнтів до ринків фі-
нансових послуг перешкоджає активно використовувати вільні грошові 
кошти населення як інвестиційні ресурси, що спрямовуються на розви-
ток банківської системи та економіки загалом.

В Україні, за словами Максима Вольвака, начальника відділу проти-
дії злочинам у банківській сфері Департаменту Кіберполіції Національ-
ної поліції України, з-поміж 49461 випадків звернення до кіберполіції 
у 2020 р. 27019 випадків стосувалися несанкціонованого списання коштів 
з банківських рахунків, шахрайства з платіжними картками, втручання 
в роботу Інтернет-банкінгу, розповсюдження комп’ютерних вірусів, 
DDoS-атак на Інтернет-ресурси, шахрайства в інформаційних мережах. 
Слід зазначити, що в банківському секторі здійснюється набагато більше 
кіберзлочинів, ніж офіційно повідомляється. А. Г. Бухтіарова та 
А. В. Гуща зазначають, що причиною є те, що багато кібератак не є 
успішними, а виявлені прогалини в системі електронного банкінгу швид-
ко відновлюються. На думку експертів, нині чотири з п’яти банківських 
ресурсів є вразливими, а три з чотирьох атак здійснюються через неза-
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хищені програми, і одна невелика уразливість може становити загрозу 
для всієї фінансової установи [2, с. 58].

В Україні для боротьби з кіберзлочинністю прийнято низку норма-
тивно-правових актів. Нормативна база кібербезпеки України містить 
такі документи: Конституція України, Кримінальний кодекс України, 
закони України «Про основні засади кібербезпеки України», «Про ін-
формацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах», «Про національну безпеку України» та інші закони, а також 
Доктрину інформаційної безпеки України, Конвенцію про кіберзлочин-
ність та інші міжнародні угоди, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

Але, на мою думку, існують чинники, які знижують ефективність 
боротьби з кіберзлочинністю в Україні, особливо в банківській сфері, 
а саме: відсутність достатньої державної фінансової підтримки, неадек-
ватний підхід до виявлення та розслідування кіберзлочинів (заходи та 
методи, що застосовуються для документування традиційних злочинів, 
неефективні в цій галузі), використання зарубіжних технологій та 
комп’ютерних технологій інформатизації державних і комерційних ор-
ганізацій (стратегічна техніко-технологічна залежність від інших дер-
жав). Також я переконана, що банківська сфера потребує особливого 
захисту даних і доступу до них, для цього доцільно та ефективно поєд-
нати правові (законодавчі), технічні, організаційні та інформаційні за-
ходи. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що перспекти-
ва швидкого збагачення та анонімність сприяє розвитку кіберзлочиннос-
ті у банківській сфері. Негативні наслідки такої діяльності накладають 
відбиток на фінансовий сектор України і перешкоджають ефективному 
розвитку економіки в цілому. Більша частина звернень до кіберполіції 
саме з питань онлайн шахрайства свідчить про недосконалий захист 
українських банківських установ від кібератак. Для мінімізації кіберза-
гроз у фінансовій сфері України варто вжити такі заходи: 

1) активна фінансова підтримка з боку держави розробки спеціалі-
зованого програмного та апаратно-технічного забезпечення;

2) створення адекватних інформаційним технологіям норм права 
для більш ефективного розслідування, тісної співпраці правоохоронних 
органів з позивачами, відповідного документування, розгляду справ та 
винесення вироку;
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3) недопущення ігнорування з боку правової системи навіть незна-
чних чи невдалих кібератак.

Забезпечити повний захист даних у банківській сфері неможливо, 
але дотримання елементарних правил безпеки у мережі та постійне усу-
нення недоліків в системі протидії кіберзлочинності, значною мірою 
покращить ситуацію. Впровадження та виконання згаданих заходів до-
зволить відчути переваги цифрового суспільства.
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РОЛь 5G У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Мережі 4G дали нам доступ до смартфонів, багатьох соціальних 
мереж, музичних сервісів, електронних комерційних сервісів на наших 
телефонах, однак це не межа. 5G – це крок уперед. На сьогоднішній день 
ці мережі вже набирають популярність у всьому світі. 5G-мережі зрос-
тають швидше, ніж 4G у свій час. У світі уже понад 160 мереж 5G, і до 
кінця 2021 р. очікується, що їх кількість значно збільшиться. Якщо по-
рівняти профілі користувачів 5G і 4G одного з лідерів ринку, то побачи-
мо, що перші споживають удвічі більше даних і навіть мають доступ до 
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різноманітних типів послуг. Абоненти 5G використовують усемеро 
більше VR-сервісів і у 4 рази більше відеосервісів. Постійне користу-
вання мобільними послугами, впровадження нових сервісів спричиняє 
велику навантаженість мережі, яка при цьому продовжує зростати. Про-
те споживачі потребують ще більшої місткості мережі та більш широ-
кого радіочастотного спектру, і саме тут на допомогу прийде 5G. В умо-
вах карантину та четвертої технологічної революції в економіці воно 
відкриває та відкриватиме нові можливості. Попередні покоління 3G та 
4G були створені для споживачів – окремих людей, смартфонів і досту-
пу в Інтернет. Винятковість же 5G полягає в тому, що воно є технологі-
єю нового покоління, яка розрахована передусім для застосування у про-
мисловості. Мережа 5G набагато більше орієнтована на цифровізацію 
суспільства, підприємств і економіки загалом. 

Дослідження, проведене з Лондонським університетом “Imperial 
College London”, показало, що кожні 10 % збільшення проникнення ін-
тернету – це майже 1 % зростання ВВП. Досить цікавим прикладом є 
Південна Корея. У країні визнали, що 5G є одним із визначальних чин-
ників зростання економіки на найближчі два роки. Оператори інвесту-
вали близько 27 млрд дол. для побудови мереж 5G, і результати були 
надзвичайними: близько 20 % всіх абонентів і 48 % усього трафіку ко-
ристуються послугами мереж 5G. Для Німеччини характерним є те, що 
вже значна кількість великих промислових підприємств застосовує ме-
режі 5G на своїх виробництвах. Наприклад, компанія “Daimler” побуду-
вала новітній завод “Factory 56”, де планується збирати всі флагманські 
моделі “Mercedes”. На заводі впроваджують інновації у сфері автомати-
зації або робототехніки на базі 5G. У Швеції було запущено спільний 
проєкт з розгортання приватної 5G-мережі з однією з провідних гірничо-
добувних компаній “Boliden”. Завдяки цьому компанія змогла покращи-
ти ефективність і підвищити продуктивність на гірничих роботах з що-
річною економією, водночас зменшивши викид вуглецю у навколишнє 
середовище. 

До того ж 5G – шлях, який веде до прийняття різних новітніх рішень 
та створення послуг нового покоління. Яскравим прикладом є концепція 
цифрового двійника. В Італії, у Ліворно, було впроваджено цифрового 
двійника місцевого порту – його копію у віртуальному середовищі, за 
допомогою якого можна створювати, моделювати та прогнозувати різні 
типи алгоритмів оптимізації процесів: виправити недоліки й помилки, 
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передбачити можливу аварію або несправність машини, зрозуміти, що 
може бути покращено, скорочено або автоматизовано. І все це у вірту-
альному середовищі. Таким чином цифровий двійник є рівнозначний 
фізичному, і вони працюють, взаємодіючи один з одним. Ця концепція 
розроблена не лише для заводів, а й для цілих міст. І щоб втілити такі 
справді складні проєкти, потрібен 5G.

В Україні технологія 5G буде корисною для розгортання приватних 
мереж на виробничих підприємствах, впровадження різних типів управ-
ління та контролю, моніторингу обладнання та автоматизації процесів. 
5G-технології затребувані в шахтах. Якщо їх упровадять, то на найне-
безпечніших для життя і здоров’я ділянках робітники будуть лише 
слідкувати за процесом та керувати ним, а роботи та машини працюва-
тимуть замість них. Не залишиться без уваги й важлива для нашої краї-
ни галузь – сільське господарство. Україна – один з провідних експор-
терів зерна у світі, і 5G може підвищити врожайність і ефективність 
сільськогосподарського сектору загалом завдяки моніторингу в режимі 
on line, прогнозній аналітиці, штучному інтелекту, а також з’явиться 
можливість для використання безпілотного транспорту, зокрема тракто-
рів та комбайнів. Усе це можливо втілити в життя, використовуючи 5G. 
Підсумовуючи, варто зазначити, що 5G прискорить цифровізацію життя 
українців і допоможе країні стати більш конкурентоспроможною на 
глобальному рівні.

Отже, мережі 5G  – це важлива складова цифрової економіки, роз-
виток якої вимагає постійної модернізації в побудові інформаційної 
інфраструктури шляхом застосування різних інноваційних технологій. 
5G є ключовим елементом, що поєднує ці технології, і точкою відліку 
для побудови такої інфраструктури. Комунікаційна мережа з 5G може 
вирішити проблеми телемедицини, організації роботи та навчання під 
час епідемії в короткостроковій перспективі; в довгостроковій перспек-
тиві вона стимулюватиме швидкий розвиток інших елементів інфра-
структури, сприятиме цифровізації й інтелектуалізації різних галузей 
економіки та побудові міжгалузевої інноваційної екосистеми, залучивши 
все суспільство. Повна цифровізація – це неминуче майбутнє, що нас 
очікує. Людство має прагнути до реальності, в якій, завдяки цифровіза-
ції, підвищиться рівень життя суспільства, умови ведення та розвитку 
бізнесу, покращиться стан економіки та з’явиться шанс на екологічно 
стале майбутнє. Вищезазначені цифрові двійники – це лише початок, 
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одна з концепцій, які постійно виникатимуть і впроваджуватимуть нові 
технології. Найімовірніше, на нас чекає життя в цифрових моделях, де 
можна буде виконувати необмежену кількість операцій, перебуваючи 
будь-де. Тому, завдяки цифровому середовищу та мережі 5G економіка 
країн вийде на новий рівень і людство житиме набагато краще. 

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Серпак О. В., Трофименко Д. С.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
Інститут підготовки кадрів для органів 

юстиції України,
1 курс, 1 група

ВпЛИВ ХРИСТИЯНСТВА  
НА ЕКОНОМІЧНИй РОЗВИТОК ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ 

ДО пОСТІНДУСТРІАЛьНОГО пЕРІОДУ

Християнство є однією з провідних релігій світу і впливає на взаємо-
дію людей у суспільно-економічних відносинах. Християнство прийня-
то поділяти на три основні течії, а саме: православ’я, католицизм та 
протестантизм. 

Православ’я – це третя за чисельністю християнська спільнота у сві-
ті. Її вплив на економіку вивчали такі вчені, як А. З. Гільманов та 
М. М. Соловйов. Вони стверджували, що православ’я не тільки не супер-
ечить засадам підприємництва, а ще й стимулює економічне зростання. 
У своїх роботах вони наводили приклади таких бізнесменів, які досягли 
успіху у своїй справі і вважають, що допоміг їм саме Бог і православна 
віра. Православ’я пропагує добросовісну працю і засуджує лінь, що без-
посередньо впливає на ефективність праці. Можна навести приклад 
українського гетьмана І. С. Мазепи (1639–1709 рр.), який був заступни-
ком православ’я і досяг значних результатів в економіці: господарство 
за часів його правління пережило піднесення, розвивалися торговельні 
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відносини України з Кримським ханством та Чорноморсько-Дунайськи-
ми країнами, зріс товарообіг між північчю та півднем Гетьманщини. 
Можна побачити мутуалізм між економікою та релігією.

Католицизм – це віровчення та віросповідання західної християнської 
церкви, яку очолює Папа Римський. Історія католицизму підтверджує, 
що ця течія позитивно впливає на економічний розвиток. Яскравим при-
кладом є цистерціанці – члени споглядального католицького ордену, 
заснованого у Франції ченцями-бенедиктинцями в 1098 р. Цей орден вів 
аскетичний спосіб життя, що дозволяло їм приборкати «дух спокуси» 
задля незалежності від навколишнього світу. Цистерціанці будували 
монастирі, які ставали центрами економічного розвитку прилеглих те-
риторій у Франції в XII–XIII ст., особливо гірничої промисловості. За-
вдяки старанній праці цистерціанців фізичний труд, який у часи пізньої 
античності вважався брудною справою, став моральним обов’язком 
кожної людини. Негативний вплив католицизму на економічне зростан-
ня полягав у тому, що у Німеччині у XVI ст. спостерігалася тяжка цер-
ковна десятина і посмертні побори, продукція ремісників не могла 
конкурувати з продукцією монастирів, діяльність яких не оподаткову-
валася, при цьому церква розширювала свої земельні володіння в містах, 
погрожуючи перетворити містян у довічних боржників. 

Протестантизм – один із найпоширеніших напрямів у християнстві, 
що відокремився від Католицької церкви в період Реформації у XVI сто-
літті та внаслідок подальшого внутрішнього поділу утворив такі течії як 
адвентизм, баптизм, методизм, євангелізм, п’ятдесятництво та харизма-
тичний рух. Економічні дослідження науковців зі всього світу доводять, 
що протестантизм найбільш ефективно впливає на ринкову економіку. 
І справді, протестантські країни у декілька разів заможніші за країни, які 
сповідують інші релігії. Доведено, що протестантизм – це релігія, яка 
позитивно позначається на економіці. У своїй праці «Протестантська 
етика і дух капіталізму» (1905 р.) видатний німецький соціолог і філософ 
Макс Вебер зазначив, що в Німеччині, яка заселена і католиками, і про-
тестантами, найбільшого успіху в економічній сфері досягли протестан-
ти, саме вони здебільшого були підприємцями і висококваліфікованими 
робітниками. Автор увів термін «Протестантська трудова етика» – релі-
гійно обґрунтована доктрина про те, що праця є однією з головних 
чеснот віруючої людини. Варто сказати, що протестантизм є однією 
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з найбільш поширених релігій у таких державах, як США та Велика 
Британія, які знаходяться на постіндустріальному етапі розвитку і вже 
котрий рік є одними з найкращих гравців на політичній та економічній 
аренах. Найбагатші сім’ї у цих країнах, наприклад, Дюпони, Рокфелле-
ри та Астори, сповідують саме протестантизм.

Основні закони економіки й цінності християнства не зазнали зна-
чних змін і в епоху постіндустріальної економіки. Сьогодні, у XXI сто-
літті, у більшості прогресивних країн найрозвиненішим є третинний 
сектор економіки, тобто сфера послуг, зокрема сфера соціальних по-
слуг – освіти та охорони здоров’я, які завжди були близькі до принципів 
соціальної справедливості, милосердя. У постіндустріальній економіці 
розквітає соціально відповідальний бізнес, коли метою підприємця є не 
тільки гонитва за прибутком, але й виконання певної місії для людей – 
наприклад збереження довкілля, лікування похилих людей та піклуван-
ня про них, підтримка вразливих верств населення. Виконання цих 
функцій прискорює цифрова економіка, яка, до того ж, збільшує мож-
ливості різноманітних послуг та здешевлює їх завдяки інформаційним 
технологіям.

Загалом сучасна економіка так само, як і християнство, дуже гнучка: 
це доводить приклад її швидкої адаптації до пандемії COVID-19, яка 
завдала значних збитків людству, проте не зруйнувала економічну сис-
тему вщент. Релігія також підлаштовується до нових економічних ви-
кликів і допомагає людям упоратися з ними. Аналізуючи взаємодію 
цифрової економіки (сучасної економічної моделі комунікації учасників 
ринку) та християнства, можемо сказати, що основні засади віровчення 
не суперечать цим технологічним інноваціям, адже Десять заповідей 
завжди будуть актуальними. Вони регулюють відносини між людьми, 
включаючи як реальне життя, так і Інтернет-простір, який просто є на-
слідком наукового прогресу суспільства.

Висновок: економіка і християнство йдуть увесь час у ногу та здій-
снюють вплив один на одного.

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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Сидоренко А. С.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
Інститут підготовки кадрів  

для органів юстиції України,
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РОЗВИТОК ВЛАСНОСТІ У ЦИФРОВІй ЕКОНОМІЦІ

На сьогодні питання розвитку цифрової економіки та її впливу на 
різні сфери економічної діяльності набуває все більшої актуальності. 
Адже розвиток техніки та штучного інтелекту забезпечує поштовх для 
інноваційного прогресу на макро- та мікрорівнях, прискорює процеси 
постіндустріалізації та розвитку нематеріального виробництва. Цифро-
ву економіку забезпечують новітні пристрої (які створює людина за 
допомогою свого розуму) та інформаційні технології. Ці технології 
змінюють також соціально-економічну структуру суспільства та забез-
печують нову якість економіки.

Особливо злободенним стає питання впливу цифрової економіки на 
розвиток власності, тому що економічні відносини власності є, так би 
мовити, підґрунтям для розвитку інших економічних відносин у суспіль-
стві. Людина прагне до привласнення, володіння, розпорядження мате-
ріальними благами та їх використання. Участь у розподілі власності 
забезпечує конкурентні переваги для фізичних та юридичних осіб на 
ринку. А цифровізація економіки підвищує рівень цієї конкуренції, яка, 
у свою чергу, переміщується у віртуальну площину, розвивається і при-
скорюється. Завдяки цьому збільшується динамізм економічних про-
цесів. Вплив технічного прогресу на власність забезпечує, в тому числі, 
якість розвитку економіки, підвищення її ефективності, зростання за-
йнятості населення та його доходів. 

Цифрова економіка виводить відносини власності на глобальний 
рівень Вона забезпечує нові методи, способи привласнення за допомогою 
інформаційних технологій, які заполонили весь світ. Розвиваючись таким 
шляхом, власність «тягне» за собою не лише економічну складову, а й 
соціальну та юридичну. А це все становить основу комунікативного 
суспільства, що виноситься на спільне обговорення серед всього насе-
лення. І в наш час це є дуже актуальним, адже люди самі прагнуть до 
удосконалення комунікацій та формування нових економічних відносин 
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на віртуальному рівні. Вони передбачають виникнення мережевої еко-
номіки, яка забезпечує мінімізацію витрат при спільній роботі суб’єктів. 
Мережева економіка стає найефективнішою формою організації вироб-
ництва і управління. А це неабияк приваблює власників (фірми, корпо-
рації, товариства, індивіди (особи), які зацікавлені в заощадженні та 
інвестуванні. 

І якщо створювати умови для розвитку цифрової економіки, то бо-
ротьба за власність забезпечить прозорість конкурентної боротьби серед 
суперників на усьому ринку, зменшуючи тим самим тіньову економіку 
та перешкоди для процесів приватизації. Цифрова економіка забезпечує 
мотивацію, продуктивність та стимули для розвитку інтелектуальної 
власності за рахунок знань, інформації, інтелекту. Розум є значним по-
штовхом розвитку технологій, головним та ключовим її фактором. 

Якщо людина обізнана в сфері цифрової економіки, то їй легше 
стати власником засобів виробництва. Цифрова економіка прискорює та 
здешевлює обмін правомочностями, який стає доступним усім. Можли-
вості Інтернету дають людині вибір, який об’єкт привласнювати. Будь-
хто може стати, наприклад, власником онлайн магазину, організації 
з онлайн курсів, свого блогу, своєї мережі продажів, що надає можливість 
отримання доходу, а це є невід’ємною характеристикою існування від-
носин власності. 

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Чертил А. А.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого
господарсько-правовий факультет,

1 курс, 1 група 

ЛЮДСьКІ ЦІННОСТІ В УМОВАХ  
ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСпІЛьСТВА

Глобальною тенденцією сучасного світу стає цифровізація, яка спря-
мована на впровадження сучасних телекомунікаційних технологій в різ-
ні сфери життя людини. Ми не уявляємо своє життя без Інтернету, со-
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ціальних мереж, мессенжерів та таке інш. Зрозуміло, що соціальні ме-
режі впливають не тільки на наше спілкування, пошук інформації, 
друзів, обмін новинами, але формують людські думки, цінності, світо-
гляд. Вже не людина, а соціальні мережі визначають характер розвитку 
соціуму, зміст культури, а людина стає “доповненням” до гаджетів. 
Соціальні мережі суттєво впливають на формування цінностей окремо-
го індивіда, групи та суспільства в цілому. 

Дуже важливим стає визначити вплив соціальних мереж на розумін-
ня гідного життя людини. Гідність – це почуття власної цінності, осо-
бливе моральне ставлення людини до самого себе і його сприйняття 
з боку суспільства. Гідне життя – це таке життя, власник якого задовіль-
нений тим що він робить, але це не є протизаконним або шкідливим для 
життя і здоров’я його та інших людей. Гідне життя – це свобода вибору, 
коли людина самостійно вирішує – як їй краще жити, як і коли померти. 
Негативна риса соціальних мереж полягає в тому, що людині можуть 
нав’язати ідею самостійного уходу з життя, тобто самогубство. 

Дуже часто виникає питання: чи передбачає гідне життя можливість 
забезпечити людині гідну смерть? Я вважаю, що гідна смерть – це коли 
людина може сама обирати, продовжувати боротися за життя чи помер-
ти, не завдаючи болю близьким. Прикладом такого вибору є евтаназія. 
В сучасному розумінні евтаназія (грец. – добра смерть) – це право на 
добровільну смерть шляхом швидкого та безболісного переривання 
життя людини. Її застосовують для людей, що мають невиліковне та 
болісне захворювання, що робить людину залежною від інших або тех-
нологій для виконання елементарних повсякденних задач. На мою дум-
ку, якщо людина має право на гідне життя згідно з конституцією, чому 
вона не може самостійно обирати гідну смерть, яка по суті справи є 
невід’ємною частиною достойного життя. Сьогодні евтаназія офіційно 
дозволена в таких країнах як Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Порту-
галія, Швейцарія, Німеччина, Канада, Колумбія, частково Австралія, 
деякі штати США. 

В Україні на законодавчому рівні евтаназія заборонена відповідними 
статтями законодавстві. 27 стаття Конституції України наголошує, що 
ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Відповідно до ч. 2 
ст. 281 Цивільного кодексу України фізична особа не може бути позбав-
лена життя. Також, згідно з ч. 4 ст. 281 ЦКУ забороняється задоволення 
прохання фізичної особи про припинення її життя. 
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Але порушення питання про евтаназію все ще залишається відкри-
тим. Сьогодні на законодавчому рівні є перша спроба надати евтаназії 
правового оформлення. Основні ідеї законопроекту «Про евтаназію», 
що регламентує добровільний вибір в умовах, якщо життя індивідуума 
стає нестерпним, а підтримка життєвих функцій недоцільною, представ-
лено на офіційному Інтернет – представництві президента України. 
У зв’язку з цим, безумовно, виникає багато питань: чи відповідає евта-
назія ментальним цінностям, релігійним традиціям? Як попереджати 
незаконні способи її здійснення? Хто буде вирішувати питання про її 
застосування – індивід, його родичі, медичний консиліум? Наскільки 
економічно доцільно замінити евтаназію паліативною медициною тощо? 
Все це потребує об’єднання зусиль економічної, правової, етичної наук. 

Науковий керівник: Гриценко О. А., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ВпЛИВ КРИпТОВАЛЮТИ НА РОЗВИТОК 
ЕКОНОМІКИ РІЗНИХ КРАЇН

Ми живемо в такий час, коли суспільство зазнає постійних перетво-
рень. Ці зміни стосуються всіх сфер нашого буття, і економічна сфера 
не є винятком. Паперові гроші, картки – все це складова нашого сього-
дення, проте на арену виходить криптовалюта як перша офіційна циф-
рова валюта і показник подальшої еволюції. Що вона означає?

По-перше, біткоїн – це фіатні гроші, цінність яких походить не від 
власної вартості або конвертованості на золото або долар, а від держав-
ного наказу використання їх як засобу платежу. По-друге, ця віртуальна 
валюта не має емітенту, або юридичної особи, яка випускала би певні 
векселі. Наприклад, ті, хто мають гривні або долари, не контролюють їх 
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цінність, а трансакції залежать від посередників. По-третє, відтворення 
біткоїну не має центрального органу, тобто питання «додрукування» 
відразу відпадає. Звідси випливає висновок, що він стійкий до цензури 
та політичних утисків. 

З іншого боку, завдяки етеріуму стали розробляти смарт-контракти – 
програмні сценарії для автоматичного виконання певних операцій з крип-
товалютою. Причому всі мають змогу бути учасниками системи, та 
ніхто не має право скасувати трансакцію. Як відомо, зазвичай реальні 
гроші розміщуються у фінансових установах, під час трансформації 
в криптовалюту вони пересилаються з банківського рахунку на рахунок 
так званої біржі обміну віртуальних валют. Уся ця система функціонує 
на основі блокчейну, тобто технології, яка забезпечує кодування інфор-
мації та зберігання на різних, незалежних один від одного комп’ютерах. 
Як бачимо, єдиного серверу в цьому випадку не існує. Такий вид про-
цесу запису даних найбезпечніший в електронному світі, тому прогно-
зують його використання в сфері медицини та страхування.

Основними перевагами віртуальних грошей є те, що люди самостій-
но і вільно управляють віртуальним гаманцем, адже ніхто не може за-
блокувати їхній рахунок. Трансакційні угоди здійснюються у будь-який 
момент часу за виконання головної умови – наявності Інтернету. Дер-
жавні органи не можуть втручатися в цю систему. Відсутній ліміт на те, 
куди і скільки криптовалюту можна переказувати.

Ця грошова одиниця, сама по собі, досить волатильна, і відображає 
тенденції динаміки ринкових цін та доходів упродовж певного часу. Ця 
риса є своєрідним інвестиційним інструментом і надає досить широкі 
можливості для отримання доходів. Операції не вимагають реєстрації 
персональних даних, що надає анонімності користувачу. Держави вкрай 
негативно ставляться до того, що не мають змогу контролювати крип-
товалюту, на відміну від реальних грошей, за допомогою яких здійсню-
ється діяльність у власних інтересах, наприклад, експропріація, або 
відчуження майна. З огляду на це, уряди країн досить часто не роблять 
внески щодо розвитку криптовалюти, а деякі з них навіть обмежують 
діяльність (Індія, Таїланд, Болівія). 

Утім існують країни, що активно використовують цей засіб платежу. 
У Німеччині за допомогою біткоїну здійснюються клірингові операції, 
який належить до приватних грошей. У Празі є кав’ярня, в якій розра-
ховуються винятково криптовалютою, для чого створюються спеціальні 
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картки клієнта, а гроші переводяться через спеціальний автомат. Відомі 
компанії намагаються не пасти задніх, а долучатися до нової тенденції. 
«Microsoft» дозволяє використовувати біткоїни для поповнення особис-
того рахунку. 

Утім, ця платіжна одиниця має свої недоліки. Ідентифікація власни-
ків віртуальних гаманців не є повноцінною, а рахунок є номерним, що 
зводить відкритість трансакцій до мінімуму. Також за рахунок того, що 
власник залишається анонімним, зростає загроза поширення фінансових 
пірамід, шахрайства, а непрозорість призводить до поширення тіньової 
економіки. Надалі виникає ймовірність порушення стабільності банків-
ської системи внаслідок відтоку депозитів або витіснення традиційного 
банкінгу. Якщо суб’єкти великого та середнього бізнесу повністю пере-
йдуть на цифрові гроші, то більше не потребуватимуть депозитних по-
слуг банків, а також розрахунково-касових і кредитних. 

Далеко не кожен може дозволити собі придбати біткоїн, бо його 
висока ціна обумовлена високим попитом та обмеженою пропозицією. 
Якщо ж людина – власник біткоїну втрачає пароль, тобто доступ до 
електронного гаманця, це може призведе до повної втрати криптова-
люти. Більше того, оскільки криптовалюта не пов’язується з комісією, 
втрачається процентний дохід, котрий є інструментом стимулювання 
заощаджень як інвестиційного ресурсу. Разом із тим, відсутність про-
центного доходу не означає повної відсутності мотиву для накопичен-
ня криптовалюти. Таку вигоду надає, наприклад, підвищення її курсу 
на валютному ринку, що робить криптовалюту зручним спекулятивним 
інструментом. Курс може постійно підвищуватися або знижуватися, 
аби одержати максимум доходу від криптовалюти, що негативно по-
значиться на стабільності внутрішнього валютного та інших ринків 
загалом.

На мою думку, криптовалюта має значний вплив на економіку країн. 
Звертаючи увагу на значні переваги криптовалюти для користувачів, 
у найближчому майбутньому вона може стати розповсюдженим засобом 
платежу. Не варто забувати, що основною проблемою залишається пи-
тання законодавчого врегулювання обігу, проте децентралізація в управ-
лінні ускладнює виконання поставленого завдання. 

Науковий керівник: Камінська Т. М., д. е. н., професорка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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ВпЛИВ СпАЛАХУ КОРОНАВІРУСУ  
НА СВІТОВУ ТА ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ

Після появи коронавірусної інфекції у китайського містечку Ухань 
людство стикнулось не лише з питанням охорони здоров’я, але й масш-
табною фінансовою кризою. Колосальним є вплив на світову торгівлю 
внаслідок поширення пандемії у світі. Китай як один із найбільших екс-
портерів товарів, зазнав масштабних збитків, у зв’язку з чим відбулося 
значне порушення ланцюжків міжнародної торгівлі. На думку нобелів-
ського лауреата, економіста Нуріеля Рубіні, який передбачив кризу 2008 
р., «найгірше попереду». Він вважає, що нинішня реакція інвесторів на 
поширення коронавірусу є «м’якою».

Обмеження, пов’язані із попередженням поширення хвороби, пере-
шкоджають нормальному функціонуванню численних галузей економі-
ки, що має негативні для них наслідки.

Так, найбільших втрат зазнають сфери бізнесу, на діяльність яких 
накладаються безпосередні обмеження у зв’язку з введенням карантин-
них заходів: готельно-ресторанний бізнес, авіакомпанії, туризм, кіно-
індустрія, торгово-розважальні центри, фітнес клуби, івент-індустрія 
тощо.
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Найбільших збитків зазнали авіакомпанії. Так, «Авіакомпанія МАУ» 
зазначає, що вже встигла порахувати приблизні втрати від коронавірусу. 
За оцінками перевізника, збитки становитимуть близько 35 % від очіку-
ваних доходів компанії за перший квартал поточного року [1].

Наступна галузь, що зазнає найбільших збитків, це туризм. За оцін-
ками експертів, збитки від карантину та пандемії для туристичної інду-
стрії України, оцінюються у майже 1 млрд дол., причому цифра буде 
збільшуватись у міру пролонгації карантину. Збитки для індустрії можуть 
досягти 3-5 млрд дол., оскільки у закладах сфери гостинності майже 80 % 
складають фізичні особи-підприємці, більшість з яких не спроможна 
продовжувати ведення бізнесу в карантинних умовах.

Вірус паралізував і ресторанний бізнес. «МакДональдз», «KFC», 
більшість ресторанів Києва, Харкова, Одеси та Дніпра зазнали близько 
1 млрд грн збитків, оскільки тривалий час були вимушені працювати 
лише в режимі виносу їжі на замовлення у певний обмежений період 
часу. За підрахунками самих підприємців, їх прибутки скоротились на 
55 %.

Торгово-розважальні центри втратили багато орендарів, котрі збан-
крутіли внаслідок відсутності доходів за найбільший прибутковий вес-
няно-літній період. Особливо постраждали кінотеатри. Наприклад, відо-
ма мережа кінотеатрів «Multiplex» припинила функціонування на час 
карантину, при цьому 75 % працівників змусили піти у відпустку за 
власний рахунок, а 25 % – залишили працювати на зниженій ставці [1].

Карантинні вимоги також унеможливили нормальне функціонуван-
ня івент-індустрії. На весняно-осінній період 2019 р. 80 % заходів та 
концертів була перенесена на 1–2 роки, а 20 % взагалі скасовані. Люди, 
не впевнені у майбутньому, відмовляються від таких послуг, як наслі-
док – падіння купівельної спроможності близько на 70 % [3].

Але варто відзначити, що негативний вплив пандемії не обмежуєть-
ся галузями внутрішньої економіки. Порушення світових торгових 
зв’язків також накладає свої відбитки. Китай є одним з найбільших 
світових імпортерів нафти, а з того часу, як країна повідомила про по-
ширення вірусу, ціни на нафту впали на 16 %, проте їх вдалося утримати 
напередодні зустрічі країн ОПЕК.

В українській економіці виникла необхідність підтримати національ-
ну валюту, на що НБУ виділив 2 млрд дол. Одночасно відбулося падін-
ня життєвого рівня: пропозиція перевищила попит, зросли ціни на ко-
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мунальні послуги, продовольчі товари, ліки в аптеках. Найбільше зрос-
тання цін стосувалося саме продовольчих товарів, що становить близько 
10–15 % (цукор – на 9 %, макаронні вироби – на 9,5 %, пшенична крупа – 
на 11 %). Найбільше подорожчала гречка – на 51 %.

Отже, можна зробити висновок, що пандемія коронавірусу завдає 
значних збитків світовій економіці, у зв’язку з чим її економічний ефект 
ототожнюють із світовою фінансовою кризою 2008 р. Колосальні втра-
ти понесли і вітчизняні підприємці – від 55 до 80 % втраченої вигоди [2]. 
Спроби уряду стабілізувати ситуацію частково мають успіх, але ще є 
недостатніми для повного відновлення.
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НАСЛІДКИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
В пЕРІОД пАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

Процес диджиталізації, який розпочався в Україні ще до 2020 р., 
стрімко активізувався під час коронакризи. За останні 12 місяців більш 
ніж половина українців (53 %) скористалася щонайменше однією циф-
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ровою послугою. Серед найпопулярніших – отримання паспортів і по-
слуги на порталі та в застосунку «Дія». Українці активно використову-
вали електронні державні послуги з отримання субсидій, пільг і соціаль-
них виплат. Серед популярних е-послуг ті, що стосуються особистого 
транспорту (водійське посвідчення, продаж авто і т. д.) – 12 % та пенсій-
ного забезпечення – 11 %. Заступниця Постійного представника ПРООН 
в Україні Манал Фоуані, наголосила, що «пандемія COVID-19 приско-
рила трансформацію сфери надання послуг громадянам і державних 
бізнес-процесів» [1]. 

Українці ж хочуть бачити більше електронних удосконaлень 
і цифровізaції в комунaльних послугах, а ще процес оформлення й 
отримaння пенсій, медичні послуги, ведення мaлого бізнесу, отримaння 
соціaльної допомоги тощо. Утім, чимало українців (приблизно чверть) 
зізнаються, що не користуються онлайн-послугами через брак знань 
і навичок роботи з технікою та в Інтернеті. Окрема проблема – брак 
Інтернет-покриття в різних регіонах. Свої споживацькі звички змінили 
63 % українців. Як зазначили в «Делойт», найбільше карантин вплинув 
на вікову категорію понад 60 років, а найменше – на групу 16–25 років. 

Віртуальні події стануть маркетинговим інструментом. Фешн по-
кази, діджитал-фотовиставки, онлайн-екскурсії – індустрія вигадувати-
ме нові форми залучення аудиторії, не виходячи в офлайн. Цифровізація 
стане ближчою до всіх користувачів. Оформлення компенсацій через 
застосунок, відкриття компанії і реєстрація місця проживання – все 
більше послуг, зокрема й державних, стануть доступними у смартфоні. 
Для цього у світі створюються навчальні програми, які дозволяють опа-
новувати цифрову грамотність усім громадянам, аби спростити та при-
швидшити користування онлайн-сервісами. 

Ювелірні компанії впровадили консьєрж-сервіс доставки прикрас на 
примірку додому і планують розвивати його і після закінчення пандемії. 
На руку компаніям грає й те, що користувачі все більше економлять час 
завдяки онлайн-шопінгу. Навіть після закінчення пандемії коронавірусу 
відсоток працівників, котрі працюють з дому, а не з офісу, зросте з 63 % 
до 87 %. 

Цифровізація є незворотнім процесом і принесе дуже багато змін, 
а кожні зміни призводять до певних наслідків. 

Позитивні: ширші можливості для самореалізації особистості, здат-
ність керувати власним часом і працею, кар’єрним зростанням більші 
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можливості для самоактуалізації, оскільки працівник самостійно обирає 
об’єм роботи та частоту прийняття замовлень підвищення конкурентоз-
датності секторів економіки, розвиток цифрової економіки, ринку праці 
тощо, поява нових індустрій (кросплатформових із цифровою індустрі-
єю), розвиток інноваційного підприємництва. 

Негативні: збільшення безробіття, зростаюча соціальна нерівність, 
труднощі фінансового регулювання такої праці, автоматизація та робо-
тизація виробництв.
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МОЖЛИВІ ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ 
СВІТОВОЇ пРИРОДООХОРОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Станом на початок XXI століття проблеми екологічного стану до-
вкілля внаслідок господарської діяльності людства набули колосальних 
масштабів загальнопланетарного характеру. Відповідно з’являється 
необхідність кооперації зусиль усіх держав світу, оскільки одна чи де-
кілька країн не зможуть вирішити таку глобальну проблему. Цілком 
очевидно, що якщо дозволити Світовій природоохоронній організації 
(СПО) посісти чільне місце в світовому господарстві, надати достатню 
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кількість повноважень і поширити сферу її впливу рівномірно на усю 
територію планети, можна забезпечити максимально швидкий та ефек-
тивний темп вирішення проблем довкілля.

Наведені дії є очевидними, але вони досі не реалізовуються, а на-
впаки, замовчуються. Але чому людство, потерпаючи від нагальних 
проблем навколишнього середовища, не зорганізувалось та не спряму-
вало свої зусилля на їх розв’язання?

Відповідь знаходиться на поверхні – для цього потрібно здійснити 
відверто радикальні кроки, які можуть зустріти опір з боку учасників 
світового господарства, а саме:

– перерозподіл природних ресурсів завдяки встановленню зон, квот 
і лімітів на використання тих чи інших корисних копалин;

– встановлення заборони на викиди певних (найшкідливіших) ре-
човин;

– ухвалення міжнародних законодавчих актів щодо підтримання 
якості атмосфери, водойм, ґрунту та забезпечення контролю їх дотри-
мання; їх порушення карати врегульованою сумою штрафу;

– введення екологічних нормативів для автотранспортних засобів 
та техніки;

– вкладання коштів у розвиток нових, ресурсозберігаючих техноло-
гій, розробку і впровадження очисних споруд, видів палива тощо;

– обмежити використання одноразового пластику з економічно-не-
вигідними подальшими процесами переробки;

– заборона транспортування нафти танкерним флотом;
– обмеження використання мінеральних добрив.
Виходячи з наведених пропозицій стає очевидним, що створення 

СПО з широкими повноваженнями є особливо економічно невигідними 
для країн, в яких провідну роль відіграє металургійна, металообробна, 
машинобудівна, целюлозно-паперова, харчова, деревообробна, сільсько-
господарська, нафтохімічна промисловість.

Причинами цієї невигідності постає у таких причинах:
– проблемі альтернативного вибору та альтернативних витрат;
– значні фінансові витрати (виділення коштів на сплату штрафів, 

закупівлю дорожчої сировини, придбання або ремонт техніки тощо);
– уповільнення темпів виготовлення продукції;
– неактуальність/розорення певних підприємств.
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Отже, причиною, через яку СПО досі не була створена, є неготовність 
світового співтовариства діяти відповідно до радикальних змін та діяти 
у відповідності до екологічних принципів.

Науковий керівник: Іващенко М. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Куковинець А. О.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет,

3 курс, група 10е-19-01

ДЕРЖАВНІ ЦИФРОВІ СЕРВІСИ НА пІДТРИМКУ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Наш світ стрімко розвивається – постійно зазнає змін та оновлюєть-
ся. Одним із найбільш значущих векторів розвитку сучасного суспільства 
є активна цифровізація, яка охоплює всі сфери діяльності людини. За-
вдяки формуванню цифрового середовища людині стають більш до-
ступними різноманітні суспільні послуги, у тому числі державні послу-
ги з підтримки малого бізнесу. 

Так, в Україні 28 лютого 2020 р. почав діяти проєкт «Дія. Бізнес». 
Відповідальним за впровадження та підтримку проєкту є Міністерство 
цифрової трансформації України. Головне призначення цього проєкту – 
надання допомоги підприємцям у взаємодії з державою. Сервіс «Дія. 
Бізнес» працює з браузера на сайті Мінцифри в тестовому режимі. Па-
ралельно з онлайн-роботою було створено офлайн-центри для підпри-
ємців у Харкові, Миколаєві та для студентів у КНУ імені Тараса Шев-
ченко. А також – пілотний формат консультаційного стенду у Черкасах, 
центри підтримки підприємців в Одесі, Полтаві та Ужгороді [1]. Вже цієї 
осені «Дія. Бізнес» відкриє центр підтримки підприємців для представ-
ників мікро-, малого та середнього бізнесу в Тернополі, а в кінці листо-
пада – в Кременчуці. Понад 17700 осіб відвідало центри «Дія. Бізнес» 
по всій Україні. Очікується, що до кінця 2021 р. будуть працювати до 
11 центрів.
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Портал «Дія. Бізнес» пропонує таке [2]:
– каталог бізнес-ідей;
– перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття 

бізнесу;
– онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній 

сторінці;
– довідник підприємця – на основі матеріалів профільних державних 

органів та провідних компаній України;
– кейси конкретних проблем, питань і запитів.
Як початківці, так і досвідчені підприємці мають можливість без-

коштовно отримати сервіси та можливості. На «Дія. Бізнес» сформовано 
єдиний каталог для їх більш зручного користування.

Цей каталог містить такі розділи [3]:
– підготовка до відкриття власної справи;
– навчання та отримання консультації;
– використання та отримання всіх можливостей підтримки малого 

та середнього бізнесу: наприклад, пункт «розвивайте бізнес» містить 
у собі: запис на бізнес-консультацію онлайн або у центрі «Дія. Бізнес» 
у своєму місті; отримання інформації про всі програми підтримки від 
ЄС; можливість звернення до мережі центрів підтримки бізнесу в Укра-
їні EU4Business; можливість звернення на платформу MEREZHA; 
можливість запросити німецького експерта Служби старших експертів 
(SES) для розв’язання практичних проблем у бізнесі; проєкт розвитку 
соціального підприємства; можливість перетворення свого смартфону 
на термінал;

– банківські програми: кредитні програми, банківські гарантії, 
фінансовий лізинг, факторинг, страхування тощо;

– обласні програми підтримки;
– використання онлайн-сервісів: реєстрація бізнесу, наприклад, 

відкриття ФОП, що надає можливість зареєструвати фізичну особу 
підприємцем та обрати спрощену систему оподаткування; обрання 
системи оподаткування; оформлення документів; цифрова трансформація 
бізнесу – пропонуються поради та партнери, які допоможуть оновити 
ваш інтернет-магазин; ліцензії; публічні закупівлі; протидія корупції – 
можливість повідомлення про корупційне правопорушення в НАЗК; 
закриття бізнесу тощо.
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«Дія. Бізнес» надає величезну підтримку підприємцям. Вони мають 
можливість отримати безкоштовні консультації, записатися в національ-
ні онлайн-школи для підприємців (можуть отримати інформацію про 
заснування власного підприємства та про правила ведення бухгалтер-
ської звітності), отримати бізнес-ідеї для заснування власної справи та 
пропозиції партнерів (що пропонують знижки, акції), використовувати 
цифрові документи, що дозволяє обходитися без паперових і багато ін-
шого.

Отже, можна зробити висновок, що «Дія. Бізнес» – це проєкт, який 
надає вагому підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, які 
в свою чергу створюють сприятливі умови для формування стабільної 
економіки та розвитку всієї країни. Цей проєкт сприяє появі нових біз-
нес-ідей, зростанню кількості робочих місць та виходу українських під-
приємців на міжнародний ринок. Моя думка зводиться до того, що 
треба робити все можливе для покращення регуляторного середовища, 
у якому працює малий та середній бізнес. Легкість реєстрації, простота 
ведення обліку та звітності – важливі умови для тих, хто бажає розпо-
чати власну справу. Не менш корисним для малого підприємництва є 
отримання консультативної допомоги, відповідей на розповсюджені 
питання, адже проблеми, з якими стикається малий бізнес часто є типо-
вими для цього сектору. Разом з тим повністю звести державну підтрим-
ку виключно до цифрових сервісів неможливо, тому необхідно продо-
вжити роботу зі створення центрів підтримки підприємців, розвивати не 
тільки офлайн, а й онлайн діяльність.
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ

Гроші пройшли тривалий шлях еволюції, перш ніж набули сучасних 
форм. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття почали активно викорис-
товуватися безготівкові, електронні гроші, криптовалюти та інші пла-
тіжні засоби, переказ яких здійснюється автоматично за допомогою 
комп’ютерних систем і мереж.

Електронні гроші мають низку переваг:
– швидкість переказу, адже за допомогою електронних грошей по-

трібну операцію можна здійснити моментально в будь-який час доби; 
– доступність та зручність, тому що користувачам електронного 

гаманця не потрібно іти до банку;
– електронний гаманець активізується протягом декількох хвилин 

у мережі інтернет.
Етапи розвитку електронних грошей:
1) період з 1960-х по 1980-і рр. (поява кредитних і дебетових карток, 

широке використання систем безготівкового переказу коштів);
2) з 1980 до 2000 рр. (виникнення і поширення смарт-картки з вбу-

дованим мікропроцесором, або картки із збереженою вартістю, яка зараз 
є одним з видів носіїв електронних грошей);

3) період із початку XXІ ст. і до цього часу (поява нових видів елек-
тронних грошей – «мережевих грошей», які дозволяють здійснювати 
платежі в режимі «онлайн» у мережі Інтернет, завдяки спеціально роз-
робленому програмному забезпеченню).

Зазначу, що чинна правова система не забезпечує належного регу-
лювання обігу електронних грошей. Відсутність спеціального законо-
давства, яке б враховувало специфіку використання електронних грошей, 
призвело до появи правових проблем. З’явилася нагальна потреба у роз-
робленні нормативно-правових актів, які б були спрямовані на створен-
ня умов, що забезпечують не тільки стабільність національної платіжної 
системи, а й захист прав користувачів електронних грошей. На офіцій-
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ному рівні поняття «електронні гроші» уперше було представлено Єв-
ропейським центральним банком у його «Доповіді про електронні гроші» 
(серпень 1998 р.), що потім знайшло своє відображення у законодавстві 
Європейського Союзу, а саме у Директиві 2000/46/ЄС про започаткуван-
ня та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей 
та пруденційний нагляд за ними. Таким чином Європейський централь-
ний банк офіційно визнав можливість здійснення електронного грошо-
вого обігу поза межами банківських систем.

У Директиві 2000/46/ЄС указується, що електронні гроші розгляда-
ються як електронний сурогат монет і банкнот, який зберігається на 
електронному пристрої, такому як чіп-карта або комп’ютерна пам’ять. 
До того ж, електронні платежі здійснюються в обмежених обсягах. При-
йняття цієї Директиви мало основоположне значення для розвитку за-
конодавства Європейського Союзу та інших країн світу. Проте деякі 
положення стали на заваді формуванню справжнього єдиного ринку 
послуг із застосування електронних грошей і розвитку послуг, орієнто-
ваних на користувача. Тому була прийнята нова Директива 2009/110/ЄС, 
яка діє і до сьогодні, від 16.09.2009 р. Європейського Парламенту та 
Ради. Згідно з приписами Директиви 2009/110/ЄС, електронні гроші є 
вимогою до емітента, вони зберігаються на електронному пристрої, 
у тому числі магнітному, використовуються у платіжних операціях з при-
воду розміщення, переводу або зняття грошей.

Стосовно обігу електронних грошей в Україні, то вони фактично 
функціонують з початку ХХІ століття. 30 квітня 1992 року Президент 
України видав розпорядження «Про систему електронного грошового 
обігу в Україні» № 79, в якому передбачалося розроблення Державної 
програми створення електронного грошового обігу в Україні з метою 
поліпшення системи обігу грошей та переходу до сучасних засобів здій-
снення розрахунків. З того часу приймалося безліч законів та постанов 
з метою урегулювання бази електронних грошей.

Визначення електронних грошей в Україні цілком узгоджується 
з нормами Директиви 2009/110/ЄС. Станом на 1 жовтня 2021 р. Націо-
нальний банк України узгодив правила використання електронних гро-
шей з 19-ма українськими банками, а саме: ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 
ПОЛІКОМБАНК, АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «БАНК ФОРВАРД», ПАТ 
«ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», 
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АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «КБ «ГЛОБУС», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», 
АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «АЛЬПАРІ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ 
«АКБ» «КОНКОРДБАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ «Райффайзен Банк 
Аваль», ПАТ «МТБ БАНК».

Отже, в умовах ринкової економіки гроші займають особливе місце, 
адже вони забезпечують життєдіяльність фінансової системи держави. 
Виникнувши як економічний феномен, вони інтегрувалися і в приват-
ноправові правовідносини. Гроші – це окремий вид об’єктів цивільних 
прав, наділений особливим правовим режимом. Спеціалісти у сферах 
юриспруденції, економіки, соціології та філософії мають по-новому по-
дивитися на зміст і форми грошей, а також на відносини, які виникають 
із приводу їх використання.

 
Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 

теорії.

Трачук М. О.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
фінансово-правовий факультет,

2 курс, група 10е-з-20м-01

ДЕРЖАВНІ ЦИФРОВІ пОСЛУГИ МАЛОМУ  
БІЗНЕСУ В СФЕРІ ОпОДАТКУВАННЯ

Малий бізнес – активний споживач державних цифрових послуг, 
у тому числі в сфері оподаткування. Доступ до державних цифрових 
сервісів зі сплати податків дає малому бізнесу можливість більш раціо-
нально розподіляти власні обмежені ресурси. Під час проходження 
стажування у приватного адвоката я ознайомилася з особливостями 
використання таких сервісів. Діяльність приватного адвоката Трачук Н. І. 
почалася з надання послуг з юридичного консультування у м. Запоріжжя 
у 2002 р. 04.06.2010 р. їй було видано свідоцтво про право здійснення 
адвокатської діяльності.

Приватний адвокат Трачук Н. І. є суб’єктом малого підприємництва 
(ФОП), перебуває на спрощеній системі оподаткування і є платником 
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єдиного податку 2 групи, оскільки вона відповідає сукупності критеріїв: 
є ФОП, який здійснює господарську діяльність з надання послуг плат-
никам єдиного податку та/або населенню; не використовує працю на-
йманих осіб або кількість осіб, які перебувають з нею у трудових від-
носинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг її доходу не перевищує 
834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
1 січня податкового (звітного) року. 

Податкові зобов’язання приватного адвоката складаються зі сплати 
єдиного податку у розмірі 20 % від мінімальної заробітної плати 
(1200 грн) і єдиного соціального внеску у розмірі 22 % від мінімальної 
заробітної плати (1320 грн). У 2020 р. середньомісячні податкові 
зобов’язання становили: 2520 грн. (1200 грн. – єдиний податок та 
1320 грн. – єдиний соціальний внесок). 

Приватний адвокат надає пакетні консалтингові послуги у сферах 
корпоратизації, оренди, малої та великої приватизації державних під-
приємств, що включають юридичне консультування та юридичний су-
провід зазначених соціально-економічних та правових ринкових пере-
творень підприємств державної форми власності, розробку бізнес-планів 
приватизації, оцінку підприємств як єдиного майнового комплексу та 
бізнесу, підготовку юридичних та економічних документів. Розвивають-
ся також юридичні практики з ведення кримінальних, цивільних та 
господарських справ. Велика навантаженість адвоката призводить до 
катастрофічного браку часу, що, у свою чергу, змушує її шукати опера-
тивні шляхи вирішення звичних завдань. 

Саме для розв’язання таких проблем державою активно запроваджу-
ється цифрові сервіси. Так, в Україні передбачена можливість подання 
податкової звітності в форматі онлайн. Електронна послуга передбачає 
можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати податко-
ву, пенсійну та статистичну звітність до ДФС, ПФ та органів статистики 
через електронний кабінет платника. Для цього необхідно створити 
віртуальний кабінет, отримати електронний підпис і надіслати заяву про 
приєднання до договору про визнання електронних документів, оскіль-
ки без приєднання до цього договору платники податків можуть ство-
рити та подати обмежений перелік звітності.

Слід зауважити, що впровадження електронної звітності значно по-
легшує подання звітності і, що найголовніше, економить найдорожчий 
ресурс – час. Це є значною підтримкою з боку держави, але не всі 
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суб’єкти малого бізнесу мають можливість цим скористатися, деякі на-
віть не знають про її існування. 

Тому наразі актуальним завданням є інформуванням населення та 
суб’єктів підприємницької діяльності про нові цифрові можливості. 
Адже чим більше людей будуть залучатися до процесу цифрової транс-
формації, тим швидше і масштабніше вона буде розвиватися у нашій 
країні.

Науковий керівник: Овсієнко О. В., к. е. н., доцентка кафедри економічної 
теорії НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Шабельна К. В.,
Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого,
Інститут прокуратури  

та кримінальної юстиції,
1 курс, група 01-21-01

ВпЛИВ ОЛІГАРХІЇ НА пЕРСпЕКТИВИ  
ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Сьогодні перед Україною, як і перед іншими країнами світу, постає 
завдання модернізації виробництва, підвищення його ефективності. Та 
чи в однакових умовах ми знаходимося? Адже поширена думка, що 
в українській економіці дуже велику роль відіграють олігархи.

Поняття «олігархія» походить з давньогрецької мови та переклада-
ється як «влада небагатьох». У сучасному українському (як і пострадян-
ському) прочитанні це означає тіньову владу кількох потужних промис-
лово-фінансових груп. Наразі спостерігається значуща відмінність між 
олігархами західного типу та українськими. 

Іноді до українських бізнесменів висувають звинувачення щодо 
давніх зв’язків з кримінальними чи колишніми партійно-номенклатур-
ними колами. Також існують звинувачення у рейдерстві, підкупі полі-
тиків і держслужбовців, ухилянні від сплати податків тощо. Наявні й 
претензії щодо приватизації підприємств за суттєво заниженими цінами. 
Щоправда, звинувальних вироків по цих випадках зазвичай немає. На-
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томість західні підприємці багатіють передовсім на креативних ідеях, 
що надалі стають незамінним елементом їх діяльності та приносять 
користь не лише їхньому бізнесу, але й споживачам та суспільству 
в цілому.

Українські олігархи з метою створення позитивного іміджу в очах 
громадян часто удаються до благодійництва, фінансують спортивні 
клуби, культурні заходи тощо. Також створюють або купують засоби 
масової інформації, зокрема телевізійні компанії, які здатні впливати 
на думку та настрої багатьох людей. Проте чи можемо ми назвати, які 
інновації вони запровадили? Які сучасні підходи та технології розви-
вають на своїх підприємствах? Які високотехнологічні продукти про-
понують?

Цифрові трансформації бізнесу в країнах з повноцінною ринковою 
економікою є результатом жорсткої конкурентної боротьби, яка постій-
но примушує віднаходити нові методи та підходи до організації еконо-
мічної діяльності. Проте в Україні існування олігархії негативно впливає 
на конкурентне середовище. Адже олігархи мають можливості, не до-
ступні малому та середньому бізнесу. Олігархи можуть розраховувати 
на допомогу з боку певних представників державної влади, що дозволяє 
створювати неетичні, незаконні переваги. Інші ж підприємці можуть 
покладатися переважно на ринкові методи конкуренції.

Це означає, що за умов домінування олігархів важко розраховувати 
на швидкі цифрові трансформації бізнесу. Самим олігархам це не дуже 
потрібно, а малий та середній бізнес не здатен з ними конкурувати. Він 
пригніченій та не має грошей та інших ресурсів для якісної цифрової 
трансформації. Водночас олігархи мають багато фінансових та людських 
ресурсів і тому потенційно здатні до глибокої цифрової трансформації 
бізнесу. Проблема лише у тому, щоб зацікавити їх.

Державним органам необхідно замислитися щодо стимулювання 
підприємців у цьому напрямі. Вкрай потрібні державні програми спри-
яння цифровій трансформації бізнесу. Важливо, аби ці програми в першу 
чергу підтримували малі та середі фірми, бо їм сьогодні особливо важко 
розвивати та реалізовувати інновації.

Науковий керівник: Губін К. Г., к. е. н., доцент кафедри економічної теорії 
НЮУ імені Ярослава Мудрого.
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